
PROGRAMMA

   Voorstelling van Interreg Leve(n)de Bodem  
(Mieke Vandermersch, Provincie Vlaams-Brabant) 

   Verdichting: de rol van machines  
(Ronald Euben, KBIVB)  
- Verdichting: waarom nefast? 
- Verdichting opheffen en vermijden 
- Voorstelling veldproef 2018

   Terranimo (tool): kan de bodemsterkte de grondspanning 
door berijding dragen? (Wim Cornelis, UGent)   

   Verdichting: de rol van banden(druk)  
(Greet Ruysschaert, ILVO)  
- Belang van vochtgehalte bij bodembewerking 
- Effect van bandendruk en hoe correct afstellen? 
-  Drukwisselsysteem: wat zijn de voordelen en waar op 

letten? 

   Hoe beoordeel ik snel en eenvoudig zelf mijn 
bodem? Plaatsbezoek aan lange-termijnproefveld (onder 
voorbehoud van voldoende gunstige weersomstandig heden) 
(Frank Elsen, BDB vzw).

Einde voorzien rond 16.00 uur. 

VRIJDAG 26 JANUARI 2018
12.45 uur: ontvangst met koffie 
13.15 uur: start infovergadering

LOCATIE
Hof ter Vaeren, Vanacker Walter en Koen, 
Wolfshaegen 5 - 3040 Huldenberg

DEELNAME IS GRATIS

INSCHRIJVEN
Graag inschrijven via bodem@vlaamsbrabant.be

DOELGROEP
Land- en tuinbouwers van de provincie Vlaams-Brabant.

MEER INFO
DIENST LAND- EN TUINBOUW 
landbouw@vlaamsbrabant.be | tel. 016 26 72 72

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE 
Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw

Het werken met erg zware machines, frequente passages 
al dan niet met een vol mestvat, in natte omstandigheden 
… bodemverdichting ligt snel op de loer. In een verdichte 
bodem kunnen gewassen minder goed wortelen, maar ook 
de natuurlijke bodemprocessen van nutriëntenvrijstelling en 
waterhuishouding worden belemmerd. 

Op deze infonamiddag leer je hoe je verdichting kan vermijden 
en hoe je, waar nodig, verdichting kan opheffen. Ook leer je hoe je 
de bodemstructuur van je perceel op een eenvoudige wijze kan 
beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een plaatsbezoek aan het 
lange-termijnproefveld ‘Nieuwe Stal’, waar de familie Vanacker sinds 
2003 een strook ondiep niet-kerend, een strook diep niet-kerend en een 
strook geploegd bewerkt.

INFOVERGADERING

HOE ALS LAND
BOUWER OMGAAN 
MET BODEM
VERDICHTING?
Vrijdag 26 januari 2018
Huldenberg

Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Meer info: www.grensregio.eu

WIL JE DAARNA ZELF PRAKTISCH AAN DE SLAG 
GAAN? 
Dan verwelkomen we je graag in de ondernemersgroep rond 
het thema verdichting. In het kader van deze ondernemersgroep 
word je praktisch en inhoudelijk ondersteund en kan je ervaringen 
delen met je collega’s.


