
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

- Welkom, door Charlotte van Sluijs-Poppe, Proefboerderij Rusthoeve  

- Demo voorjaarsploegen Rusthoeve 2020 en 2021, door Eelco Boot, 

Proefboerderij Rusthoeve 

- Wat gebeurt er in de bodem, door Pierre Cammaert, Delphy. 

- Onderzoeksprogramma Niet Kerende Grondbewerking, door Dominique Cammaert, Delphy 

- Niet kerende grondbewerking in de Praktijk, door Marcel Kooijman. 

- Wat mag u van ons verwachten in 2021? door Cor van Oers, Delphy 

 

Aanmelden/vragen 

Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.  

Aanmelden kan via onderstaande link: https://uikc.webinargeek.com/het-nieuwe-ploegen  

Het kennisoverdracht project ‘Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw’ heeft een 

looptijd van drie jaar. In die tijd begeleiden we ondernemers bij hun transitieproces van idee tot uitvoering naar een 

toekomstbestendige bedrijfsvoering in de agrarische sector.  

Dit kunnen ondernemers zijn die nog in de beginfase staan om te komen tot een nieuw bedrijfsmodel, maar ook ondernemers die 

al actief zijn met verduurzaming maar dit willen verbeteren of optimaliseren. 

 

‘Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw’ 

Uitnodiging ‘Het Nieuwe Ploegen’ 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Datum: 

Woensdag 

28-04-2021 

Tijdstip: 

19:00-20.15 uur 

 

Webinar Het 
Nieuwe Ploegen 

 

 

 

 

Beste ondernemer, 

Op de Zeeuwse klei is er een jarenlange traditie om snel  te ploegen na de oogst. Zo gaan 

de percelen strak en vooral leeg de winter in.  

Het weerbaar houden van de bodem staat nu hoog op de agenda. Een mogelijke 

maatregel die telers zouden kunnen nemen is het overschakelen naar niet kerende 

grondbewerking.  We weten nog niet alles van NKG. 

Door het verschuiven van deze bewerking naar het voorjaar is de verwachting dat dit een 

positief effect kan hebben op het gehalte aan organische stof in de bodem en dat de 

bodem door het niet-onbedekt laten beter bestand is tegen wateroverlast maar ook tegen 

droogte. 

Op zware klei is echter het uitvoeren van niet kerende grondbewerking nog nieuw. Op 

Rusthoeve zijn in de afgelopen twee jaar voorjaarbewerkingen uitgevoerd met 

verschillende machines en vergeleken met najaarsploegen. 

In het teeltjaar 2021 zullen we de teelt van uien en suikerbieten volgen, zodat we ook de 

lange termijn effecten op kwaliteit en opbrengst in beeld krijgen.  

https://uikc.webinargeek.com/het-nieuwe-ploegen

