
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Uitnodiging voor bijeenkomsten Praktijknetwerk NKG 
 

Donderdag 22 november 2012 

Wim Stegeman 

Vogelweg 6 

8218 ND, Lelystad 

13.15u – 16.30u 

Maandag 3 december 2012 

Leen Otte 

Brandpolderweg 2 

4927 SE Hooge Zwaluwe 

13.15u – 16.30u 
 

Wim Stegeman is al enkele jaren gestopt met 

ploegen en heeft een interessante 

groenbemesterproef aangelegd op een perceel 

waar in 2013 aardappel wordt geteeld. De 

grondsoort is zware klei met hoog organisch 

stofgehalte. Het bouwplan bestaat uit aardappel, 

suikerbiet, tarwe en ui.  

 

 

Leen Otte is al sinds 4 jaar bezig met NKG. Vanaf dit 

jaar ploegt hij niets meer. De grondsoort is zware 

klei (ca 65% slib) op veen, het bouwplan bestaat uit: 

aardappel, tarwe, suikerbiet en ui. 

 

Programma: 

- Rondgang groenbemesterproef; 16 

verschillende groenbemesters in 3 herhalingen 

- Omstreeks 14.30u naar Meeuwenhoeve 

(Meeuwenweg 28, Lelystad) 

- Ervaringen van verschillende experimenten met 

groenbemesters voor aardappelteelt (o.a. 

Kollumerwaard en Brabant) – Christoffel den 

Herder DLV plant 

- “Gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot 

NKG”, een aantal deelnemers heeft aangegeven 

meer te willen weten over de na-effecten van 

GBM wanneer de grond niet meer gekeerd 

wordt. – Jan Salomons – DLV plant 

 

Programma 

- Bekijken enkele percelen op het bedrijf van 

Leen Otte 

- Ervaringen van verschillende experimenten met 

groenbemesters voor aardappelteelt (o.a. 

Kollumerwaard en Brabant) – Sander Bernaerts 

DLV plant 

- “Gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot 

NKG”, een aantal deelnemers heeft aangegeven 

meer te willen weten over de na-effecten van 

GBM wanneer de grond niet meer gekeerd 

wordt. – Jan Salomons – DLV plant 

 

Voor vragen of aanmelding: Christoffel den Herder 

06-12155131 c.denherder@dlvplant.nl 

Voor vragen of aanmelding: Sander Bernaerts:  

06 26544106 of s.bernaerts@dlvplant.nl 

Niet actieve leden betalen 40 euro (excl btw) voor deze bijeenkomst.  


