
Praktijknetwerk Niet Kerende 
Grondbewerking van start 

Telers leren van elkaars ervaringen in landelijk project 

Een groeiend aantal telers werkt of experimenteert met Niet Kerende 

Grondbewerking (NKG), een aanpak die wereldwijd in de belangstelling 
staat. Diverse onderzoeken tonen aan dat meerjarige NKG leidt tot onder 

andere een verbeterde draagkracht, minder erosie door wind en water, 

meer waterinfiltratie, een hoger organische-stofgehalte, een actiever en 
meer divers bodemleven en lagere kosten voor brandstof, mechanisatie 

en arbeid. 

Een probleem waar telers echter tegenaan lopen is dat de kennis over 
NKG erg versnipperd is. Diverse onderzoeksinstanties en telers hebben 

ervaring opgedaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van NKG 
binnen de Nederlandse bouwplannen. Maar om verdere stappen 

voorwaarts te zetten is het onderling uitwisselen van kennis onontbeerlijk. 
Omdat NKG ook beleidsmatig als een belangrijke ontwikkeling wordt 

gezien (klimaat, duurzaamheid e.d.) krijgen telers binnen het 

innovatieprogramma Praktijknetwerken van de overheid de kans om de 
initiatieven te bundelen en samen nieuwe kennis te ontwikkelen.  

Iedere teler die geïnteresseerd is NKG, en/of ervaringen wil uitwisselen 

met collega’s, is welkom voor een actieve deelname aan het netwerk.  

Activiteiten binnen het netwerk: 

 Het oprichten van vier regionale praktijknetwerken (Zuidwest, 

Oldambt en omgeving, Centrale zeeklei/ Noord Holland en het 
zuidoostelijk zandgebied). De bijeenkomsten zijn voor onderlinge 

kennisuitwisseling en voor verdere verdieping. 
 Het volgen van boerenexperimenten. Met het volgen van 

boerenexperimenten willen we meer greep krijgen op uitvoering van 
NKG voor Nederland. 

 Demo’s, cursussen, nieuwsbrieven, landelijke studiedag. 

Deelnemen? U bent welkom! 

U kunt zich opgeven via www.nietkerendegrondbewerking.nl. Deelname 

kost 75 euro per jaar. 

Wat krijgt u voor uw deelname? 

 Acht bijeenkomsten specifiek gericht op NKG in de regio, waarin 

verdieping en uitwisseling centraal staan (komende drie jaar). 

http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/


 U krijgt uitnodigingen en bent welkom bij alle bijeenkomsten in 

andere regio’s. 
 Deelname aan de landelijke studiedag. 
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