
 

                                    

    

 

 

De Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouw- 
ontwikkeling nodigt u uit voor de: 

 
 
 

STUDIEDAG  

RESULTATEN DEMONSTRATIEPROJECTEN  

DUURZAME BEMESTING 

 

Dinsdag 3 juni 2014 | start 9.15u | ILVO Plant 

 Caritasstraat 21, 9090 MELLE  

 
Op 3 juni 2014 organiseert de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) een 
studiedag waarop de resultaten worden voorgesteld van tien demonstratieprojecten 
met ‘duurzame bemesting’ als gemeenschappelijke noemer. Landbouw en Visserij tilt 
in één dag uw kennis over duurzame bemesting naar een hoger niveau. 
 
In 2012 werden tien demonstratieprojecten opgestart met een looptijd van 2 jaar. Alle  projecten 
werden uitgevoerd onder coördinatie van een praktijkcentrum en in samenwerking met meerdere 
instellingen.  
Met het demonstreren van nieuwe technieken en maatregelen inzake bodembeheer en duurzame 
bemesting, wil het Departement Landbouw en Visserij de Vlaamse land- en tuinbouwers helpen bij 
het toepassen van de strenge regels en normen van MAP4. Op die manier biedt het departement 
de nodige ondersteuning om een rendabele teelt van de verschillende gewassen te combineren 
met goede resultaten op het vlak van milieu.  
Dit is noodzakelijk voor het halen van de vooropgestelde doelen tot verbetering van de 
waterkwaliteit. Een betere benutting van stikstof en goed bodembeheer vormen de rode draad.  
De verschillende projecten behandelen een breed scala van onderwerpen en teelten: van 
precisiebemesting in maïs en aardappelen, over graslandvernieuwing tot het toepassen van het 
KNS-systeem in de groenteteelt, beheersen van stikstofverliezen bij containerteelten en telen 
zonder spui in de glastuinbouw, … 



 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

9u15  Ontvangst 

9u45  Inleiding 
Johan Verstrynge (Afdelingshoofd Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling) 

  Voorstelling Praktijkgids Bemesting 
  Geert Rombouts (ADLO) 
  Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken 
  Gert Van de Ven (Landbouwcentrum voor Voedergewassen - LCV) 
  Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu 
  Alex De Vliegher (ILVO) 
11u00 Pauze 
11u20 N naar de aardappel brengen en zo N efficiënter benutten 
  Veerle De Blauwer (Inagro – Proefcentrum voor de aardappelteelt) 
  Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu 
  Joris De Nies (Proefstation voor de groenteteelt - PSKW) 
12u00 Vraagstelling 
  Moderator Bart Debussche (ADLO) 
 

12u20 Middagpauze met broodjesmaaltijd 
 

13u30 Optimaal en duurzaam bemesten met innovatieve technieken (OBIT) 
  Luc De Reycke (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen-PCG) 
  KNS en dierlijke werkzame N in Vlaanderen 
  Tomas Van de Sande (Inagro) 
  Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector 
  Carmen Landuyt (Coördinatiecentrum Biologische Teelt) en Lieven Delanote (Inagro) 
  Het KNS-bemestingssysteem toegepast in de grondgebonden sierteelt 
  Dominique Van Haecke (Proefcentrum voor Sierteelt - PCS) 
14u40 Pauze 
15u00 Kwaliteitsvolle planten met reductie van nutriëntenuitspoeling op tray- en 

containervelden 
Peter Melis (Proefcentrum Hoogstraten - PCH)  
Telen zonder spui in de glastuinbouw 
Els Berckmoes (Proefcentrum voor de groenteteelt - PSKW) 

15u40 Vraagstelling 
  Moderator Marleen Mertens (ADLO) 
16u00 Slot met afsluitende drink 
  Els Lapage (Diensthoofd ADLO) 

 

INLICHTINGEN 
 

Bart Debussche:  050 24 77 11 - 0473 82 70 14 - bart.debussche@lv.vlaanderen.be 
Mathias Abts:  016 66 61 35 - 0491 86 85 59 - mathias.abts@lv.vlaanderen.be 

 

INSCHRIJVINGEN 
 

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht  vóór vrijdag 23 mei via: 
voorlichting@lv.vlaanderen.be met vermelding “Studiedag Bemesting” en of U een broodje 
wenst. 
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