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Thematisch uitwisselingsmoment  

‘Veranderende klimaatomstandigheden 

vragen een extreem weerbare bodem. Hoe 

kan ik hieraan werken?’ 
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1. Wie is B3W? 

= Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit 

➢ Flankerend beleid 

➢ Opvolging van CVBB 

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

tuinbouw 

1.1 Doel 

➢ Advies en ondersteuning 

➢ Nutriëntenbeheer 

➢ Bodemzorg 

1.2 Aanpak  

➢ Thematische uitwisselingsmomenten  
➢ Focusgroepen 
➢ Individuele begeleiding  

1.3 Interesse?  

➢ Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be  
o Volg de Facebook-pagina: B3W.vlaanderen   
o Schrijf in op de nieuwsbrief  

 
 

  

https://b3w.vlaanderen.be/
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2. Gastbedrijf 

 
Norbert, Frederick en Joke Deraedt - Demyttenaere 

• Varkens  

• Akkerbouw (graan, mais, suikerbieten, bonen) 

• Aardappelen  
 
Zorg voor de bodem: 

• Erosiebestrijding  
o grasbufferstroken, houthakseldam maar door niet kerende 

bodemwerwerkingen zijn deze bijna ‘overbodig’ geworden 
o Aardappeldrempels 
o Zaaien volgens hoogtelijnen 
o Bijna elk perceel beteeld in de winter met wintergranen of 

groenbedekker 
o Teeltplan en teeltbewerkingen aanpassen aan 

erosiegevoeligheid 

• Extra aanbreng organische koolstof 
o Stro 
o Compost  
o Stalmest 

• Bodemverdichting vermijden 
o Aangepaste, lage bandendruk (eigen materiaal + 

loonwerker) 
o In goede omstandigheden veld betreden 

• Bodembewerkingen 
o Reduceren waar mogelijk 
o Indien mogelijk niet kerende bodembewerkingen  
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3. Nuttige info 

In onderstaande linken is veel informatie te vinden ivm onze bodem, telkens 

met duidelijke foto’s en tekst.  

Bodemverdichting in de landbouw: vermijden en herstellen 

• http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/PR

OSENSOLS_NL_DEC_web.pdf 

 

Teelt van groenbedekkers: voordelen, advies en tips  

• https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/groenbedekkers 

• https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/39152 
 

Organische stof in de bodem: sleutel tot bodemvruchtbaarheid (LNE) 

• https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/15808 

 

Koolstofboeren of carbon farming wordt steeds belangrijker. Carbon 
Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw 
om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te 
verbeteren. 

• https://inagro.be/carbonfarming  

 

Bodemerosie 

• https://www.yumpu.com/nl/document/view/20534930/download-
werkpakket-pdf-384-mb-prosensols 

• www.erosie.be  

• Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen: gewas- en 
techniekfiches: praktische benaderingen 
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Gewas_en_techniekf
iches_gomeros_2019_2021-01-08-170922.pdf  
 

 
 
 
 

http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/PROSENSOLS_NL_DEC_web.pdf
http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/PROSENSOLS_NL_DEC_web.pdf
https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/groenbedekkers
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/39152
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/15808
https://inagro.be/carbonfarming
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20534930/download-werkpakket-pdf-384-mb-prosensols
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20534930/download-werkpakket-pdf-384-mb-prosensols
http://www.erosie.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Gewas_en_techniekfiches_gomeros_2019_2021-01-08-170922.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Gewas_en_techniekfiches_gomeros_2019_2021-01-08-170922.pdf
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Biologische bodemkwaliteit 
Laat de bodem voor je werken. Maar hoe zie je nu of je bodemleven hebt? 

En zijn dit de goede soorten? Enkele tips hierbij om ze te leren herkennen. 

Maak hierbij ook kennis met de didactische fiches om zowel de chemische, 

fysische als biologische bodemkwaliteit te beoordelen. 

• https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/biologische-
bodemkwaliteit/macrofauna 

• https://inagro.be/sites/default/files/media/files/2022-
06/Br_bodemkit.pdf 

 

Aard-app 

Een digitale veldgids voor het visueel beoordelen van jouw bodemkwaliteit. 

• https://inagro.be/nieuws/de-aard-app-een-digitale-veldgids-voor-

het-visueel-beoordelen-van-jouw-bodemkwaliteit  

 

  

https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/biologische-bodemkwaliteit/macrofauna
https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/biologische-bodemkwaliteit/macrofauna
https://inagro.be/sites/default/files/media/files/2022-06/Br_bodemkit.pdf
https://inagro.be/sites/default/files/media/files/2022-06/Br_bodemkit.pdf
https://inagro.be/nieuws/de-aard-app-een-digitale-veldgids-voor-het-visueel-beoordelen-van-jouw-bodemkwaliteit
https://inagro.be/nieuws/de-aard-app-een-digitale-veldgids-voor-het-visueel-beoordelen-van-jouw-bodemkwaliteit
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5. Conclusie  

De bodem is de basis en het begin van alles.  Daarom moeten we er goed 

zorg voor dragen! 

 

6. Evaluatie 

 

OF via deze link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qP8iceFiMEmIcssaVy

Ob56f0Ssvk899GgpY1IC0FM1BUQzBQOFk2NUdLV1JMMjNFNU5QRlZGOEFM

Ry4u 

 

7. Contact 

 

brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be    051 27 33 60 

anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be   051 27 33 66 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qP8iceFiMEmIcssaVyOb56f0Ssvk899GgpY1IC0FM1BUQzBQOFk2NUdLV1JMMjNFNU5QRlZGOEFMRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qP8iceFiMEmIcssaVyOb56f0Ssvk899GgpY1IC0FM1BUQzBQOFk2NUdLV1JMMjNFNU5QRlZGOEFMRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qP8iceFiMEmIcssaVyOb56f0Ssvk899GgpY1IC0FM1BUQzBQOFk2NUdLV1JMMjNFNU5QRlZGOEFMRy4u
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