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Programma

Aandachtspunten rond kunstmestgebruik

Landbouwer Bert Keppens over zijn ervaringen rond kunstmestgebruik

Toelichting technisch aspect kunstmeststrooiers:

Stijn Janssens – L.A.M.

Gert Truijen – Op ‘t Root

Einde met mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en kwaliteitscontrole 

eigen kunstmest



Wie is B3W?



Wie is B3W?

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit

Flankerend beleid
Opvolging van CVBB

Bundeling van Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor land-
en tuinbouw

Doel

Advies en ondersteuning
Nutriëntenbeheer
Bodemzorg
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Wie is B3W?

Aanpak

Thematische uitwisselingsmomenten
Landbouwer toont zijn eigen goede praktijk aan collega landbouwers

Focusgroepen
Kleine groep die rond een thema actief samenwerkt

Individuele begeleiding
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Wie is B3W?

Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be
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https://b3w.vlaanderen.be/


Vragenlijst



Vragenlijst

U neemt deel aan deze TUM als:
Landbouwer
Adviseur
Onderzoeker
Andere

VLAAMSE OVERHEID 24/03/2022 │10



Vragenlijst

Welk soort kunstmest gebruikt u?:
Enkelvoudige kunstmest (vb. ureum, KAS, Kieseriet, …)
Samengestelde kunstmest (vb. NPK-meststoffen)
Blends (samengeteld door de verdeler)
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Vragenlijst

Welk soort kunstmeststrooier gebruik je?
Ik heb zelf geen strooier, de loonwerker komt dit doen
Pendelstrooier
Centrifugaalstrooier
Pneumatische strooier
Vijzelstrooier
Rijenbemesting 
Andere
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Pendelstrooier

Centrifugaalstrooier

Pneumatische strooierRijenbemestingVijzelstrooier



Vragenlijst

Wat is voor u de grootste uitdaging voor de toepassing van kunstmest?
Hoeveel en wanneer toepassen
Goede verdeling
Binnen de normen blijven is de uitdaging
Optimaal bemesten
Tijd van het invullen in het kunstmestregister
Kostprijs 
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Vragenlijst

Merk je soms dat je buiten de grenzen van je perceel bemest?
Ja
Nee
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Vragenlijst

Maak je gebruik van een kantstrooisysteem? Zoja welk?
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Afstellen kunstmeststrooier



Strooiertypes

Pendelstrooier
Trechtervormige voorraadbak, meestal 
kunststof
Openingen gesloten via schuif
Kunstmest valt in strooipijp en wordt door 
snelle pendelbewegingen over het veld 
verspreidt
Voordelen:

Ongeacht kwaliteit meststof vrijwel altijd 
goed strooibeeld
Weinig windgevoelig

Nadelen:
Werkbreedte beperkt
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Strooiertypes
Pneumatische strooier

Vergelijkbaar met veldspuit
Gedwongen luchtstroom
Mix van korrels en lucht
Voordelen:

Lijnvormig strooibeeld
Niet gevoelig voor wind
Ideaal voor kantstrooien
Korrelvorm weinig invloed op strooibeeld

Nadelen: 
Grote constructie
Vaak onvoldoende secties
Duur 
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Strooiertypes

Centrifugaalstrooier
Vaak tweeschijvig
Schoepen 
Middelpuntvliedende kracht
Voordelen:

Grote werkbreedte
Grote voorraadbak
Eenvoudig werkingsprincipe
Relatief goedkoop 

Nadelen: 
Strooibeeld afhankelijk van 
korreleigenschappen en strooierparameters
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Strooibeeld
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Strooibeeld
Strooibeeld

Moment van het openen en sluiten van de doseerschuif is belangrijk

Strooiprofielen
Principe van dubbele overlapping
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“Strooier strooit maar zo goed als hij is afgesteld”



Afstellen kunstmeststrooier

Waarom strooier afstellen? 
Economisch 
Ecologisch 

Verkeerd afgestelde strooier:
Strooiresultaat zichtbaar in gewas
Niet zichtbaar <-> goed strooibeeld
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Afstellen kunstmeststrooier

Overdosering
Niet noodzakelijk hogere opbrengst
Te veel loofgroei
Legering bij granen
Hogere ziektedruk

Onderdosering
Lagere opbrengst
Onregelmatige opkomst en variërende afrijping
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Afstellen kunstmeststrooier

Parameters die effect hebben op het strooibeeld:
Machineparameters 

Grootte van de toevoeropening
Afmetingen en vorm van de schoepen
Snelheid schijf
Ophangingshoogte en hoek van de strooier

Korreleigenschappen
Externe factoren

Correcte rijsnelheid + werkbreedte aanhouden
Wind + regen  + lang transport vermijden

24/03/2022 │25



Afstellen kunstmeststrooier

Wie van jullie stelt zijn kunstmeststrooier af? 

Hoe doen jullie dit?
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Afstellen kunstmestrooier
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Afstellen kunstmeststrooier (Regeling trekker)

Bandenspanning
Hefstangen

Dienen even lang te zijn
Topstang

Strooier niet gekipt hangen
Aftakastoerental
Stabilisatiekettingen

Niet te los 
Hoogte
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Afstellen kunstmeststrooier (Afstelling machine)

Doseerschuiven
Strooischijven

Afdraaiproef
Ideale omstandigheden (strooitabel) → praktijk

Meststof kan verschillen
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen



Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Weten jullie hoe het zit met de kwaliteit van jullie kunstmeststoffen?

Waarom is de kwaliteit belangrijk?
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Weten jullie hoe het zit met de kwaliteit van jullie kunstmeststoffen?

Waarom is de kwaliteit belangrijk?
Fysieke eigenschappen van de kunstmestkorrels beïnvloeden het strooibeeld
Goed strooibeeld is economisch en ecologisch interessant 
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Weten jullie hoe het zit met de kwaliteit van jullie kunstmeststoffen?

Waarom is de kwaliteit belangrijk?

Hoe wordt de kwaliteit van kunstmeststoffen bepaald?
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Weten jullie hoe het zit met de kwaliteit van jullie kunstmeststoffen?

Waarom is de kwaliteit belangrijk?

Hoe wordt de kwaliteit van kunstmeststoffen bepaald?
Fractiesamenstelling
Hardheid
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Fractiemeter Hardheidsmeter



Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Fractiesamenstelling
Fractiemeter

Spreiding korrelgrootte
Hoge kwaliteit = groot percentage 
korrels met dezelfde afmeting
Fractiesamenstelling afhankelijk per 
meststof

Strooitabel

Vooral bij blends chemische heterogeniteit op 
het veld
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Kwaliteitscontrole kunstmeststoffen

Hardheid
Voldoende hard
Breekt niet
Breken = invloed op het strooibeeld
Druk van 6 kg

Meststofkorrel die breekt wijzigt van vorm waardoor deze 
verder kan vliegen
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Strooitechniek

Correcte rijsnelheid
Vermijd regen

Oplossen korrels
Samenkoeken
Dichtheid wijzigt

Vermijd lang transport
Niet strooien bij 3 beaufort
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Kantstrooien



Kantstrooien
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Kant af strooien

Vanaf perceelsrand naar het centrum van het perceel toe
Voor mesting = uniformer strooibeeld
Kort bij perceelsrand gereden (tot min. ca 2m) → de laatste meters voor 
perceelsrand zijn ook goed bemest.

Indien waterloop rekening houden met wettelijk voorgeschreven breedte van de 
bemestingsvrije strook. 
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Kant af strooien

Doorgaans met behulp van een ketsplaat
Tweeschijvenstrooier

Eén uitstroomopening afgesloten
Hydraulisch bediende strooier

Mogelijk om de strooier schuin te stellen en de 
buitenste zijde af te sluiten

Pendelstrooier
Kantstrooiplaat en/of een aangepaste strooipijp 
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Kant op strooien

Vanaf perceel naar de kant gestrooid. 
Meestal in het eerste spuitspoor gereden. 
Vaak toegepast bij bijbemesting
Nadeel

Waar valt de laatste korrel?
Onvoldoende bemest aan perceelsrand
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Kant op strooien

Opbrengst- georiënteerd 
Meer meststoffen over de rand van het perceel.

Milieu-georiënteerd.
Meemesten van waterlopen beperken

Verschillende systemen
Schuinstel cilinder
Lamellenblok/geleidebanen
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Sectie strooien

Afgifte varieert 
Nauwkeurig strooien
Rekening gehouden met contouren 
perceel
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Kunstmestregister



Kunstmestregister

Verhandelingsregister
Meststoffen die u op het bedrijf ontvangt
Overdraagt aan derde
Gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen

Wat noteren?
Gegevens van de meststof
Datum van ontvangst of vertrek of 
gebruik buiten Vlaanderen op eigen 
grond 
Identificatie tegenpartij
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Gebruiksregister
Gegevens van de meststof
Datum van gebruik van de meststof
Identificatie van het perceel



Binnen welke termijn het kunstmestregister invullen?

Geen vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen
Verhandelingen ten laatste de 15de dag na de feiten registreren
Gebruik ten laatste de 7e dag na de feiten registreren

Onder bepaalde voorwaarden tijd tot de 30e dag na de feiten. (Aan alle 3 voldoen)
Binnen de 7 dagen de feiten op een papieren register of in een digitaal systeem
Je bedrijf teelt de volgende teelten niet op volle grond: sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of 
groep II of aardbeien
Je hebt op geen enkel moment in het jaar meer dan 5 ha in gebruik. 

Vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen
Einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om je verhandelingen of gebruik te 
registreren. 
Je mag hoeveelheid optellen per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag)
Verhandelingen wel per verhandeling registreren
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Meer informatie

www.b3w.vlaanderen.be
info@b3w.vlaanderen.be
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https://twitter.com/

https://www.facebook.com/

https://www.linkedin.com/company/

http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@vlm.be


Wij appreciëren heel erg uw mening!
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www.b3w.vlaanderen.be

Vragen?



Voorstelling landbouwbedrijf

De Schavert



De Schavert

Bocholt, Limburgse Kempen

180 koeien

Swing-over melksysteem

120 stuks jongvee

65 ha waarvan: 
→ 35 ha maïs
→ 27 ha gras 
→ 3 ha wisselende 3de teelt Veeteelt, januari 2021


