
PRAKTISCHE INFO

LOCATIE 
Vertrek vanaf Voetbalkantine  
Vollezelestraat 48, 1570 Vollezele  
(Galmaarden)  

WANNEER 
woensdag 27 juni 2018, om 13.15 uur

DEELNAME IS GRATIS 
Inschrijven is niet verplicht, maar kan via:  
dienst waterlopen | tel. 016 26 75 65  
| erosie@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke:  
Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- 
en tuinbouw en waterlopen

Deze rondgang is tevens een open 
ondernemers groepsbijeenkomst in het kader 
van het Interreg-project Leve(n)de Bodem.  
Meer info? www.levendebodem.eu

Erosie bestrijden gebeurt door een combinatie van brongerichte  
en infrastructurele maatregelen. 

Recent werden verschillende erosiebestrijdingswerken gerealiseerd, waaronder een 
houthakseldam en een erosiepoel. Tijdens de rondgang leer je hoe zo’n project tot stand komt. 

Brongerichte maatregelen hebben te maken met de manier waarop de bodem bewerkt wordt. 
Op een proefperceel maïs worden diepe niet-kerende bodembewerking en strip-till met 
drijfmestinjectie met elkaar vergeleken, alsook het aanleggen van drempels in het zaaibed en het 
doorbreken van het maïs rijenpatroon met volleveldszaai. 

Aan de hand van een lange termijnperceel wordt de bodemIDee voorgesteld. De bodemIDee 
is een werkinstrument om je bodem beter te leren kennen. Daarnaast worden de lange 
termijneffecten op de bodem en op de gewassen bij ploegen, diep niet-kerend en ondiep niet-
kerend op een rijtje gezet. 

Aanwezige machines: strip-till en tractor met banden met drukwisselsysteem.

UITNODIGING

EROSIE BESTRIJDING 
EN LEVE(N)DE BODEM 
Jaarlijkse rondgang in Vollezele

woensdag 27 juni 2018   
13.15 uur, Vollezele (Galmaarden)

PROGRAMMA
Verwelkoming (13.15 uur)

•   Modderoverlast bestrijden met 
een erosiepoel of houthakseldam

•   Lange termijneffecten van niet- 
kerende bodembewerking en 
toepassing van BodemIDee op 
een perceel korrelmaïs  
Jill Dillen, BDB vzw; Jasper Somers, 
NPW vzw

•   Brongericht erosie bestrijden bij 
kuilmaïs 
Thijs Vandennest & Greet Ruysschaert, 
ILVO 

Einde is voorzien om 16.30 uur.

ROUTEBESCHRIJVING:
Komende van de E40:
Neem op de E40 afrit 19. Rij rich-
ting Ninove. Volg vanuit Ninove de 
N255, richting Edingen, tot in Vol-
lezele. Rij aan het kruispunt met de 
N272 naar rechts (Repingestraat) 
en vervolgens naar links.

Komende van de E429:
Neem op de E429 afrit 26. Rij rich-
ting Edingen. Volg vanuit Edingen 
de N255, richting Ninove, tot in 
Vollezele. Rij aan het kruispunt met 
de N272 naar links (Repingestraat) 
en vervolgens naar links.

Parking: 
gemeentelijk sportcomplex SKO (na-
bij de graansilo’s), Vollezelestraat 
48 - 1570 Vollezele (Galmaarden). 
Vanop de parking is er een pendel-
bus voorzien.
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