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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. 

Website: http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/   

Meer informatie: info@nietkerendegrondbewerking.nl 

Tweede bijeenkomstenreeks 
In december wordt in de 4 regio’s weer een bijeenkomst georganiseerd. Naast verdieping is er ook een 
bezoek aan een NKG locatie. Niet leden van het praktijknetwerk mogen tegen betaling van € 40 aansluiten. 
Opgave of meer informatie: info@nietkerendegrondbewerking.nl of +31 (6)26544106 (Sander Bernaerts) 
Regio Datum Plaats Programma 

Zuidwest ma 12 dec 

9.00u -  12.00u 

Jacob Branderhorst 

Kleibergsestraat 8 

Eethen 

• Bezoek “boerenexperiment” met verschillende groenbemesters 

voor aardappel - Toelichting Sander Bernaerts (DLV plant) 

• Presentatie “verschillende zaaisystemen” – Stefan Muijtjens 

(adviseur NKG) 

Noord Holland/ 

Flevoland 

Ma 19 dec 

13.30u- 16.30u 

Broekemahoeve 

Elandweg 84 

Lelystad 

• Rondje langs de BASIS percelen – Derk van Balen (PPO) 

• Relatie tussen grondbewerking, bodemleven en bodemstructuur 

- Mirjam Pulleman (WUR) 

Zuidoostelijk 

zand 

Wo 14 dec 

13.30u- 16.30u 

Piet Rijkers 

Hoeverdijk 80 

Borkel en Schaft 

• Toelichting bedrijf Piet Rijkers (meer dan 10 jaar NKG). Bekijken 

percelen. Uitleg "nieuwe" bepaling kwaliteit van de grond.  

• uitleg en eerste resultaten NKG proef op Vredepeel – Janjo de 

Haan (PPO) 
Oldambt/ 

omstreken 
Do 8 dec 

9.00u- 12.00u 

Proefboerderij 

Ebelsheerd 

Hoofdweg 26  

Nieuw Beerta 

• Bezoek strokenproef NKG Ebelsheerd – Toelichting 

• Presentatie “Hoe diep bewerken bij NKG?” en problematiek met 

slakken en fusarium – Sander Bernaerts (DLV plant) 

 

Masterclass  
Op donderdag 22 december is er weer een masterclass NKG. Locatie Hotel de Nieuwe Wereld, Marijkeweg 
5 Wageningen (13.30u – 17.00u). Deelname is gratis. Programma:  

• NKG onderzoek in België. Welke aanpak is het beste voor de bodem en de gewasopbrengst? - 
Dieter Cauffman PIBO (België)  

• Veranderingen in de bodem bij NKG. Bemonstering van vijf NKG percelen op vijf bedrijven  in 2009 
en 2011. - Tom Hollemans (Student WUR) 

• Stoppelbewerking binnen NKG. Test van verschillende machines voor geschiktheid binnen NKG. - 
Sander Bernaerts (DLV plant) 

• Veranderingen in bodemfysische eigenschappen na 3 jaar NKG. - Derk van Balen (PPO) 
Voor de complete uitnodiging en voor aanmelden:  
http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/downloads/Uitnodigingmasterclass22-12-2011.pdf 
 
Cursussen 
Dit jaar worden er weer 2 cursussen NKG aangeboden: 

• Introductiecursus NKG, 9 januari Langeweg (NB) 

• Verdiepingscursus NKG, 16 januari Halsteren (NB) 
Kosten: Leden Praktijknetwerk 75 euro excl btw. Niet leden praktijknetwerk 125 euro excl btw. Bij meer 
aanmeldingen wordt er mogelijk een tweede cursus opgestart. Voor meer informatie en aanmelden zie: 
http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/downloads/cursussenNKG2012.pdf 
 
Verslagen demonstraties 
Op de website zijn verslagen, foto’s en filmopnames te vinden van de demonstraties die in het najaar 2011 
hebben plaatsgevonden. Zie: 
http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/praktijknetwerk-verslagen.html?i3s2
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Groenbemesters en het najaar 
De voordelen van groenbemesters zijn talrijk. Bij NKG blijft het echter oppassen dat de groenbemester in 
het voorjaar geen belemmering vormt tijdens zaaien of poten. Ook kan een groenbemester in het voorjaar 
de droging vertragen als de organische massa de werking van zon en wind tegenhoudt. Het is de kunst de 
goede groenbemester bij het goede gewas te kiezen. Het is ook de kunst de groenbemester niet tot iets 
onwerkbaars te laten uitgroeien. Sturing is enigszins mogelijk door zaaitijdstip, bemesting en 
zaaizaadhoeveelheid aan te passen. Is de groenbemester nu erg groot dan zijn er echter nog wel 
mogelijkheden voor sturing. Bij vroege gewassen (o.a. ui, suikerbiet, zomergraan) is een te grote 
groenbemester uiteraard niet gunstig. Bladrammenas of gele mosterd groter dan 50 cm kan de droging in 
het voorjaar remmen. Zeker als het niet uitwintert wat in Nederland zeker geen garantie is! Verstopping 
van machines valt met bladrammenas en gele mosterd over het algemeen wel mee. De massa versnippert 
snel als het dood is. Het droge weer van nu kan eventueel benut worden om dood te spuiten, te rollen of 
te klepelen. Het nadeel van rollen of klepelen is spoorvorming. Voorkom dit altijd zoveel mogelijk! Het is 
een lastig dilemma om te gokken op vorst of te profiteren van de redelijke omstandigheden nu. Met rollen 
neemt de vorstgevoeligheid toe. Gele mosterd gaat dood na klepelen, bladrammenas groeit vaak verder. 
Granen of grassen die lang zijn vormen de grootste risico’s. Ook dood lang stro zorgt snel voor problemen. 
Een zode kan zeker ook een probleem zijn. Een zode houdt veel vocht vast en valt moeilijk uit elkaar. Lange 
grassen en/of granen dus zeker bij vroege gewassen op tijd doodspuiten of klepelen. Het dode organische 
materiaal op de bodem beschermt de bodem gedurende een lange tijd en stimuleert het bodemleven 
enorm. Bodembewerking vóór de winter pakt vaak nadelig uit omdat een storende laag hoog in het profiel 
er vaak voor zorgt dat de toplaag lang nat blijft. Sander Bernaerts 
 
Stoppen met NKG na 3 seizoenen? 
Afgelopen twee jaar zijn veel landbouwers gestart met NKG. Er zijn sterk wisselende resultaten. De 
verwachtingen zijn soms erg hoog, duurzame resultaten worden pas bereikt na 3 á 4 seizoenen. Het eerste 
seizoen nadat gestopt is met ploegen zijn er op het gebied van ziekten, plagen en mineralen weinig 
problemen. De bodem merkt nog weinig van de gewijzigde verdeling van de organische massa. Met de 
juiste focus op de bovengrondse massa lukt het zaaien en poten ook goed. Een veel gemaakte fout is een 
te intensieve bewerking van de laag 10 tot 20 cm. De bewerking van deze laag moet strikt afgestemd zijn 
op het te telen gewas en de kwaliteit van de poriën in deze laag. Als lagen dieper dan 10 cm te intensief 
bewerkt worden zonder dat daar direct beworteling op volgt, verdicht de bodem sterk en blijft het perceel 
langer nat. Zeker als het perceel nog weinig natuurlijke kwalitatief hoogwaardige doorlopende poriën 
bevat. Voor de gehele teeltlaag geld dat storende lagen extensief gebroken moeten worden. Dat betekent 
iedere 50 tot 75 cm een smalle tand gebruiken. Het tweede, derde en vierde ploegloze seizoen zijn de 
moeilijkste op het gebied van mineralisatie, ziekten en plagen. Maximale alertheid van de teler in de teelt 
is dan vereist. Onervaren telers denken dat dan een keer ploegen de beste op lossing is maar na vier of vijf 
seizoenen stabiliseert de bodem en heeft de ondernemer voldoende ervaring. Ploegen is dan eigenlijk 
alleen nog een optie als er bijvoorbeeld in december onder natte omstandigheden nog wintergraan 
gezaaid móét worden of als er veel onkruiden tot zaad zijn gekomen zonder at deze nog kunnen kiemen in 
het zelfde seizoen. Vanaf het vierde of vijfde seizoen neemt de kwaliteit van de poriën (afhankelijk van de 
chemische belasting) zodanig toe dat de grondbewerking zich beperkt tot een maximaal 5 cm diepe 
stoppelbewerking, het extensief breken van verdichte lagen en het maken van een zaaibed.  
Stefan Muijtjens 


