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 11.1 INLEIDING: DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

De intensivering van de landbouw heeft de voorbije decennia niet alleen gezorgd voor 

een verhoogde voedselzekerheid maar heeft ook geleid tot belangrijke 

bodemdegradatieproblemen. Heel wat onderzoek wordt verricht naar alternatieve 

landbouwpraktijken om deze tendens om te keren en deze problematiek tegen te gaan. 

Ondertussen vinden een aantal van deze praktijken hun ingang in onze Vlaamse 

landbouw, zij het niet altijd met de gewenste snelheid en omvang. De adoptie van de 

praktijken varieert ook tussen verschillende landbouwbedrijfstypes en regio’s en hangt in 

sterke mate af van de specifieke context, bepaald door biofysische, economische en 

sociale omstandigheden maar ook door de wetgeving. De doelstelling van dit onderzoek 

was na te gaan wat landbouwers verhindert om deze praktijken te implementeren, 

aangezien toch bewezen is dat ze de bodemkwaliteit kunnen verbeteren. In eerste 

instantie is het hierbij belangrijk te achterhalen wat de algemene perceptie van de 

landbouwer is ten aanzien van de bodemkwaliteit van zijn cultuurgrond. Ervaart de 

individuele landbouwer een achteruitgang van bodemkwaliteit van zijn landbouwgrond, 

zoals op regionale schaal kon worden vastgesteld? In tweede instantie werd ook per 

praktijk onderzocht in welke mate hij ingang vindt in de Vlaamse landbouw, en welke 

drijfveren en knelpunten hierbij ervaren worden. Hierbij werd gefocust op 3 belangrijke 

landbouwtypes in België: (1) akkerbouw in de Leemstreek, (2) melkveehouderij in de 

Kempen (+ Zandstreek) en (3) groenteteelt in de regio Roeselare. Deze landbouwtypes 

vertegenwoordigen niet alleen een aanzienlijk areaal binnen de Belgische landbouw; zij 

hebben tevens te kampen met belangrijke bodemdegradatieproblemen (bv. 

bodemerosie- en compactie, laag organisch koolstofgehalte,…). Het inwerken van stro, 

het toepassen van compost en stalmest en niet-kerende bodembewerking zijn slechts 

enkele voorbeelden van de praktijken die bevraagd werden. Deze inzichten kunnen het 

beleid en de voorlichting een hulp bieden om landbouwers verder te stimuleren bij de 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het EU-FP7 project CATCH-C (Compatibility 

of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to enhance Climate 

Change Mitigation and Soil Health) dat loopt van januari 2012 tot december 2014.  Dit 

onderzoek werd eveneens uitgevoerd in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, 

Nederland en Polen. Meer resultaten voor Vlaanderen zijn te vinden in het Catch-C rapport 

van Bijttebier en Ruysschaert (2014). www.catch-c.eu 
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implementatie van alternatieve landbouwpraktijken op het eigen landbouwbedrijf.  

 11.2 THEORETISCH KADER 

Er werd gekozen voor de ‘Theory of planned behavior’ (TPB) als socio-psychologisch 

framework om te achterhalen wat landbouwers motiveert of juist tegenhoudt bij het 

implementeren van een aantal zogenaamde ‘alternatieve landbouwpraktijken’(ALP). De 

TPB werd eerder al succesvol toegepast voor het verklaren van een groot deel van de 

variatie in adoptie van een specifiek gedrag of praktijk, ook binnen het domein van 

bodembescherming (Armitage en Connor, 2001; Wauters et al., 2010). Bovendien is het 

ook een gestandaardiseerde en herhaalbare methodologie, die op die manier ook de 

vergelijking tussen verschillende landen mogelijk maakt (Burton et al., 2004). Volgens de 

TPB kan gedrag het beste verklaard worden door de intentie die een persoon heeft om 

het gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Intentie wordt dan op haar beurt weer bepaald 

door drie factoren (Figuur 1): 

1. Attitude: hierbij gaat het om de overtuiging rond de gevolgen van specifiek 

gedrag.  

a. Wat zijn de verwachte ‘gevolgen’ volgens de landbouwer van een 

bepaalde praktijk? 

b. Hoe goed of slecht zijn deze gevolgen precies volgens de landbouwer? 

2. Subjectieve norm: hierbij gaat het om de overtuiging over de meningen van 

anderen over het gedrag. 

a. Welke instanties en personen (‘referenten’) hebben een bepaalde 

mening over de praktijk in kwestie? 

b. Hoe belangrijk is de opinie van deze diverse instanties/personen bij 

het nemen van beslissingen? 

3. Ervaren gedragscontrole: hierbij gaat het om de overtuiging of we al dan niet 

in staat zijn om het specifiek gedrag in de praktijk te brengen? 

a. Welke ‘controlefactoren’ op het bedrijf beïnvloeden de landbouwer bij 

het al dan niet kunnen uitoefenen van de praktijk (bv. niet over 

geschikte machines beschikken)? 

b. In welke mate is de praktijk moeilijk toe te passen als een bepaalde 

controlefactor zich zou voordoen op het eigen landbouwbedrijf? 
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Figuur 1: 'Theory of planned behavior' (aangepast uit Ajzen, 1991) 

 11.3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie belangrijke regio’s in België: (1) akkerbouw in de 

Leemstreek (AKK), (2) melkveehouderij in de Kempen (MV) en (3) gemengde bedrijven 

varkens- en groenteteelt in de regio Roeselare (GV). Deze landbouwtypes 

vertegenwoordigen niet alleen een aanzienlijk areaal binnen de Belgische landbouw; zij 

hebben tevens te kampen met belangrijke bodemdegradatieproblemen. Binnen elke 

landbouwtype werden een aantal alternatieve landbouwpraktijken (ALP) geselecteerd die 

deze bodemdegradatieproblematiek in elke regio ten goede kunnen komen. Om deze 

praktijken te selecteren werden experten geraadpleegd en werd rekening gehouden met 

de regiospecifieke problematiek en het landbouwtype zelf. De geselecteerde praktijken 

staan weergegeven in Tabel 1.  

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werd geopteerd voor een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken.  

De kwantitatieve dataverzameling, als primordiale stap, werd voorafgegaan door een 

voorbereidende kwalitatieve stap. De kwalitatieve dataverzameling bestond uit het 

afnemen van semi-gestructureerde interviews met landbouwers in elk van de 3 regio’s. 

Via voorlichtingsdiensten werd binnen elke regio een lijst van landbouwers bekomen, 

waaruit willekeurig een aantal landbouwers telefonisch gecontacteerd werd. De 

bereidwillige landbouwers werd een definitie van de alternatieve landbouwpraktijk (ALP) 

voorgelegd, gevolgd door een aantal specifieke vragen om een volledige set van alle 

mogelijke ‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ te bekomen die landbouwers 

associëren met de ALP. Een totaal van 24 interviews werd afgenomen, waarvan 7 in de 

AKK, 8 in de MV en 9 in de GV.  
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Tabel 1: Geselecteerde praktijken en de regio’s waarin ze bevraagd werden. AKK: akkerbouw in de 

leemstreek; MV: melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde bedrijven groenten-varkens in de regio 

Roeselare 

Landbouwpraktijk Landbouwtype Definitie 

Groenbedekkers AKK, MV, GV  

Teeltrotatie met granen AKK, GV Het telen van granen in de rotatie (korrelmaïs 

wordt niet als graan aanzien) 

Grondruil AKK, GV Het tijdelijk uitwisselen van landbouwareaal met 

collega’s waarbij het mogelijk wordt de 

teeltrotatie te verruimen 

Niet-kerende 

bodembewerking 

AKK, MV, GV Gedurende minstens een volledig jaar de bodem 

niet-kerend bewerken en toch minstens 1 teelt 

inzaaien gedurende dat jaar.  

Gebruik van stalmest AKK, GV  

Gebruik van compost AKK, GV  

Wisselbouw MV Het regelmatig afwisselen van maïs met tijdelijk 
grasland, in plaats van een monocultuur maïs. 
Gras als tussenteelt/groenbedekker telt hierbij 
niet mee. We spreken enkel van tijdelijk grasland 
als het grasland minstens 1 volledig jaar wordt 
behouden. 

Rotatie maïs met grasklaver MV Het afwisselen van maïs met grasklaver 
(gemaaid, niet begraasd) (als hoofdteelt, niet als 
groenbedekker) 

Inwerken van stro AKK Het inwerken van graanstro in plaats van het af 
te voeren (resten van korrelmaïs tellen niet mee) 

  

Deze set van ‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ vormden de basis voor het 

opstellen van een grootschalige enquête, als kwantitatieve stap. Aangezien deze set 

‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ zowel ALP- als regiospecifiek zijn, werden 

uiteindelijk 3 enquêtes opgemaakt, 1 voor elke regio. Elke enquête bestond uit 2 grote 

delen, waarvan het eerste deel identiek was voor de 3 verschillende regio’s. Het eerste 

deel bestond uit een aantal algemene vragen rond bedrijfskarakteristieken, 

bodembeheer, en het verwerven van landbouwgerelateerde kennis. 

Het tweede deel werd opgebouwd rond de lijst van ‘gevolgen’, ‘referenten’ en 

‘controlefactoren’ die landbouwers associeerden met de bevraagde ALP. Voor elk van 

deze ‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ werden twee vragen gesteld.  

Voor elk ‘gevolg’ werd bij de landbouwers gepolst naar de waarschijnlijkheid van dat 

‘gevolg’ bij het implementeren van de ALP. “Hoe waarschijnlijk acht u het dat niet-kerend 
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werken meer onkruid met zich mee zal brengen?” (schaal van -2: heel onwaarschijnlijk tot 

2: heel waarschijnlijk). Daarnaast werd van elk ‘gevolg’ geëvalueerd hoe goed of slecht dit 

bevonden werd door de landbouwer (schaal van 1: heel slecht tot 5: heel goed). Door 

deze scores te vermenigvuldigen per ‘gevolg’ en daarna de scores van alle ‘gevolgen’ te 

sommeren werd de attitude van elke landbouwer ten opzichte van de ALP gemeten.  

Van elke referent werd de landbouwer gevraagd in welke mate deze positief of negatief 

gekant is tegen het toepassen van de ALP. “Is de vakliteratuur positief tov niet-kerend 

werken?” (schaal van -2: helemaal niet waar tot 2: helemaal waar) Daarnaast werd de 

landbouwer ook gevraagd in welke mate hij rekening houdt met de mening van de 

referent (schaal van 1: helemaal niet tot 5: helemaal wel). Door deze scores te 

vermenigvuldigen per referent en daarna deze scores van alle referenten te sommeren 

werd de subjectieve norm van elke landbouwer ten opzichte van de ALP gemeten.  

Voor elke ‘controlefactor’ werd aan landbouwers gevraagd in welke mate die de 

toepassing van de ALP minder/meer aantrekkelijk of moeilijker/makkelijker maken. “In 

welke mate maakt het niet beschikken van de juiste machines het niet-kerend werken 

moeilijker/minder aantrekkelijk?” (schaal van -2: heel onaantrekkelijk/moeilijk tot 2: heel 

aantrekkelijk/makkelijk). In tweede instantie werd ook gevraagd in welke mate deze 

‘controlefactor’ ook van toepassing is op het eigen bedrijf (schaal van 1: helemaal niet 

waar tot 5: helemaal waar). “Beschikt u over de juiste machines om niet-kerend te kunnen 

werken?” Door deze scores te vermenigvuldigen per ‘controlefactor’ en daarna deze 

scores van alle controlefactoren te sommeren werd de subjectieve norm van elke 

landbouwer ten opzichte van de ALP gemeten.  

Adressen van landbouwers werden bekomen via een aselecte steekproef. De enquêtes 

werden met de post verstuurd. De gemeenten die per regio aangeschreven werden en de 

bereikte respons worden weergegeven in Tabel 2. De data werden per regio geanalyseerd 

via SPSS 21. Via de t-test voor onafhankelijke steekproeven werden verschillen gezocht in 

overtuigingen met betrekking tot ‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ tussen 

landbouwers die de ALP toepassen (adopters) versus de respondenten die de praktijk niet 

toepassen (non- adopters).  
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Tabel 2: Geselecteerde gemeenten per landbouwtype en de respons. AKK: akkerbouw in de leemstreek; 

MV: melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde bedrijven groenten-varkens in de regio Roeselare 

Landbouwtype Geselecteerde gemeenten Aantal 

enquêtes 

verstuurd 

(% 

respons) 

AKK Haacht, Halle, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, 

Kortenaken, Kortenberg, Lanaken, Landen, Leuven, Linter, 

Lubbeek, Merchtem, Oud-Heverlee, Overijse, Riemst, Roosdaal, 

Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Tienen, Tongeren, Vilvoorde, 

Zaventem, Zemst 

800 (27%) 

MV Bocholt, Brecht, Bree, Dessel, Essen, Geel, Grobbendonk, Ham, 

Hechtel-Eksel, Herentals, Herenthout, Herselt, Houthalen-

Helchteren, Kalmthout, Kasterlee, Lille, Malle, Meerhout, 

Merksplas, Nijlen, Olen, Overpelt, Peer, Retie, Scherpenheuvel-

Zichem, Stabroek, Tessenderlo, Turnhout, Vorselaar, Westerlo, 

Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel 

798 

(27,5%) 

GV Ardooie, Heuvelland, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Koolskamp, 

Kortemark, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Moorslede, Pittem, 

Roeselare, Staden, Zedelgem, Zonnebeke 

711 (20%) 

 

 11.4 RESULTATEN 

11.4.1 Algemene bedrijfskenmerken van de respondenten 

Voor de akkerbouwers in de leemstreek bedroeg de gemiddelde oppervlakte van de 

bedrijven 61 ha, waarvan 15 ha in eigendom, 16 ha seizoenspacht, en 30 ha langetermijn- 

pacht. De meest geteelde gewassen zijn tarwe, maïs, gerst, suikerbieten, aardappelen, en 

tijdelijk en/of permanent grasland. Meer dan een vierde van de bedrijven combineert de 

akkerbouwtak met het houden van zoogkoeien (gemiddeld 25 zoogkoeien per bedrijf dat 

zoogkoeien houdt). De dominerende bodemtextuur is zandleem.  

Voor de melkveehouders in de Kempen bedroeg de gemiddelde oppervlakte van de 

bedrijven 54 ha, waarvan gemiddeld 20 ha in eigendom. Ongeveer 25 ha wordt gebruikt 

voor het telen van maïs, 24 ha is grasland waarvan 75% tijdelijk grasland. Het overige deel 

wordt hoofdzakelijk ingezet voor de teelt van granen en/of voederbieten. Er zijn 

gemiddeld 88 melkkoeien op de bedrijven, wat meer is dan het gemiddeld aantal 

melkkoeien op gespecialiseerde melkveebedrijven in Vlaanderen. De grootste 

melkveebedrijven in Vlaanderen bevinden zich in de Kempen. De overheersende 

bodemtextuur is zand. 

Voor landbouwers die varkenshouderij combineren met de groenteteelt in de streek van 

Roeselare bedroeg de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 37 ha, waarvan gemiddeld 13 ha in 
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eigendom en 19 ha langetermijn-pacht. Naast groenten, telen 86% van de respondenten 

ook aardappelen. Daarnaast combineren zij dit ook, zij het in mindere mate, met maïs, 

gras en tarwe. Ongeveer 42% van deze bedrijven houdt naast varkens ook koeien, 

voornamelijk zoogkoeien. De dominerende bodemtextuur is zandleem. 

11.4.2 Informatiekanalen 

Voor de meeste informatiekanalen (Tabel 3) lijken meer varkenshouders geneigd deze te 

raadplegen in vergelijking met de melkveehouders. Hoewel deze data niet statistisch 

geanalyseerd zijn, lijken varkenshouders opmerkelijk meer beroep te doen op 

persoonlijke contacten met voorlichters, toeleveranciers, klanten, … Zowel melkvee- als 

varkenshouders lijken maar weinig websites van de overheid, projecten en praktijkcentra 

te consulteren om informatie te bekomen rond teelttechniek. In beide regio’s zijn 

vakbladen daarentegen heel populair. Nieuwsbrieven via email bereiken meer dan een 

derde van de melkveehouders en tot de helft van de varkenshouders. Ook studiedagen en 

demonstraties zijn veel bezocht. De contacten met collega landbouwers zijn naar 

verwachting voor de meeste landbouwers een belangrijke bron van informatie.  

 

Tabel 3: % respondenten dat aangeeft vaak tot heel vaak (score 4 en 5 op schaal van 1 tot 5) gebruik te 

maken van onderstaande gebruikte informatiekanalen om kennis rond teelttechniek te vergroten. MV: 

melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde bedrijven varkens-groenten rond Roeselare 

Informatiekanaal MV GV 

Vakbladen (vb. Landbouwleven, Boer&Tuinder, Drietand) 79,2 83,1 

Nieuwsbrieven ontvangen per e-mail van projecten  36,1 56,1 

Nieuwsbrieven ontvangen per e-mail van praktijkcentra/ILVO 21,4 47,0 

Websites over specifieke landbouwpraktijken  
(vb. waarschuwingssystemen, nietkerendegrondbewerking.nl) 

13,9 38,0 

Websites van projecten 8,8 14,7 

Websites van praktijkcentra/ILVO 7,7 15,4 

Websites van de overheid 10,3 14,8 

Richtlijnen van overheden 22,1 24,9 

Informatiebrochures 35,1 42,7 

Persoonlijke contacten met voorlichters (van overheid of privé) 37,7 65,9 

Persoonlijke contacten met overheden/onderzoekscentra 15,5 25,6 

Contacten met collega-landbouwers 57,1 66,9 

Demonstraties/studienamiddagen 41,8 45,3 

Groepstraining 4,2 4,7 

Kenniscirkels/-cafés 14,9 18,5 

Informatie van toeleveranciers (meststoffen, zaden etc.) 50,2 67,7 

Informatie van klanten 8,4 23,5 

Informatie van machinefabrikant 15,4 35,4 

Informatie van loonwerker 23,6 38,8 

Landbouwkundig handboek  18,1 15,9 

  

11.4.3 Perceptie van de Vlaamse landbouwers over bodemkwaliteit 

Naast het bevragen van algemene bedrijfskenmerken, werd ook gepolst naar de perceptie 

van de Vlaamse landbouwers over de bodemkwaliteit van hun percelen. De landbouwers 

werden een aantal vragen gesteld over de bodem op een schaal van 1 tot 5, met 1 en 5 als 
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extremen. Antwoord 3 werd als noch positief/geen probleem/goed noch 

negatief/probleem/slecht beschouwd. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 4. Over 

het algemeen zijn de landbouwers heel positief als het op de bodemkwaliteit aankomt, 

hoewel op veel vragen weinig landbouwers een uitgesproken mening lijken te hebben. Zo 

geeft ook tot de helft van de respondenten aan niet te weten wat bij benadering het 

gemiddeld % organische koolstof in de bodem op hun percelen is. Heel weinig 

landbouwers lijken problemen te hebben met erosie of met bodemcompactie. Zijn de 

problemen werkelijk niet zo groot of zijn ze zich niet bewust van 

bodemdegradatieproblemen? 

Tabel 4: Perceptie van de bodemkwaliteit. AKK: akkerbouw in de leemstreek; MV: melkveehouderij in 

de Kempen; GV: gemengde bedrijven groenten-varkens in de regio Roeselare 

 AKK MV GV 

% organische koolstof 1,8 (0,8 tot 4,0)  
54% ik weet het niet 

2,3 (1,2 tot 4,5)  
50% ik weet het niet 

1,4 (0,6 tot 2,0)  
26% ik weet het niet 

Algemene 
bodemkwaliteit  

67% goed tot heel goed 
3,4% niet goed 

40% goed tot heel goed 
6% niet goed 
 

66% goed tot heel goed 
3,1% niet goed 

Verandering in 
bodemkwaliteit laatste 
10 jaar 

40% positief 
8% negatief 

20% positief  
15% negatief 

28% positieve  
9% negatief 

Bodemerosie 4% probleem 
79,8% geen probleem 

3% probleem  
90% geen probleem 

10% probleem 
66,9 geen probleem 

Tekort aan 
bodemorganische stof 

12% tekort  
63,5% geen tekort 

20% tekort  
42% geen tekort 

27%  tekort  
37% geen tekort 

Bodemcompactie 6% probleem 
73,5% geen probleem 

8% probleem 
59,4% geen probleem 

11,5% probleem 
51,1% geen probleem 

11.4.4 Implementatie van alternatieve praktijken in Vlaanderen 

In Tabel 5 wordt de adoptie weergegeven van de bevraagde alternatieve praktijken per 

regio. In wat volgt gaan we dieper in op de houding van landbouwers ten opzichte van 

niet-kerende bodembewerking. De resultaten van andere praktijken zijn raadpleegbaar in 

het Catch-C rapport van Bijttebier en Ruysschaert (2014). 
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Tabel 5: Adoptie van de verschillende alternatieve landbouwpraktijken (ALP) per landbouwtype/regio. 

Voor GV werden voor de praktijken niet-kerende bodembewerking, grondruil en groenbedekkers ook 

de respondenten weerhouden die geen varkens hebben. AKK: akkerbouw in de leemstreek; MV: 

melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde bedrijven varkens-groenten rond Roeselare; N = aantal 

antwoorden 

Landbouwpraktijk Landbouwtype N Adoptie (%) 

Groenbedekkers AKK 196 87 

MV 188 92 

GV 101 95 

Teeltrotatie met granen GV 41 66  

Grondruil GV 101 35 

Niet-kerende bodembewerking AKK 134 23 

MV 186 18 

GV 117 26 

Gebruik van stalmest AKK 152 67 

GV 69 58*  

Compost AKK 121 7  

GV 62 0 

Wisselbouw MV 189 67 

Rotatie maïs met grasklaver MV 182 21 

Inwerken van stro AKK 179 32 

*bijna alle adopters produceren eigen stalmest 

11.4.5 Adoptie van niet-kerende bodembewerking 

Onderstaande tabellen (Tabel 6 tot 8) geven de resultaten weer van de overtuigingen die 

landbouwers hebben rond niet-kerende bodembewerking. Deze techniek werd bevraagd 

in alle geselecteerde regio’s. Ook de teelt van groenbedekkers werd in alle regio’s 

bevraagd maar wordt praktisch door alle respondenten toegepast op minstens één van de 

percelen. Een landbouwer past, volgens onze definitie, niet-kerende bodembewerking toe 

indien hij op een perceel gedurende minstens een volledig jaar de bodem niet-kerend 

bewerkt en toch minstens één teelt inzaait gedurende dat jaar. 

In Tabel 6 worden alle ‘gevolgen’ opgelijst die tijdens de semi-gestructureerde interviews 

aan bod kwamen en vervolgens bevraagd werden in de enquête. De scores voor attitude 

worden per gevolg en per regio weergegeven. Daarnaast worden ook de afzonderlijke 

scores vermeld voor de ‘waarschijnlijkheid dat een bepaald gevolg zich voordoet als er 

niet-kerend gewerkt wordt’ en de ‘evaluatie van dit gevolg’, namelijk hoe goed of slecht 

een bepaald ‘gevolg’ door de respondenten geëvalueerd werd. In Tabel 7 en Tabel 8 

worden op dezelfde manier de scores voor respectievelijk alle ‘referenten’ en 

‘controlefactoren’ weergegeven. Op basis van evaluatie van zowel de scores voor vb. 

attitude en de bijhorende afzonderlijke scores, werden voor elke regio de belangrijkste 

drijfveren en barrières bepaald.  

Een aantal ‘gevolgen’, ‘referenten’ en ‘controlefactoren’ kwamen naar voor in alle regio’s, 

terwijl andere slechts in 1 of 2 regio’s vermeld werden. Zo zijn het verminderde 

brandstofverbruik en de verminderde werklast belangrijke drijfveren om niet-kerend te 

gaan werken in alle regio’s. Dat verklaart ook waarom de akkerbouwers op tijdstippen 

waarop de timing als heel nipt ervaren wordt, zoals voor de inzaai van groenbedekkers in 

augustus, niet-kerend werken wel als een aantrekkelijk alternatief beschouwen ten 
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opzichte van ploegen. Hoewel ze aangeven weinig problemen met erosie te ondervinden, 

associëren zowel de akkerbouwers als de groentetelers in West-Vlaanderen niet-kerend 

werken met het verminderen van erosie. Toch hadden we op basis van de 

wetenschappelijke consensus dat niet-kerend werken heel effectief is in de strijd tegen 

erosie een hogere score verwacht voor de waarschijnlijkheid dat niet-kerende bewerking 

erosie vermindert. Alleen de adopters (zij die het toepassen) lijken hiervan echt overtuigd. 

Verdere sensibilisatie lijkt dus noodzakelijk. Voor de akkerbouwers is niet-kerend werken 

na de teelt van aardappelen een belangrijke drijfveer omdat achterblijvende 

aardappelknolletjes op die manier sneller doodvriezen in de winter. Vooral de adopters 

zijn er ook van overtuigd dat niet-kerend werken het vochthoudend vermogen van de 

bodem en het humusgehalte in de toplaag van de bodem verhoogt. 

In alle regio’s wordt niet-kerend werken geassocieerd met meer onkruid en een 

toenemend verbruik van herbiciden. Men verwacht ook overal een verhoogde overdracht 

van ziektes door de achterblijvende gewasresten, al is dit alleen een belangrijke barrière 

voor de non-adopters van de akkerbouwregio. Het zijn vooral de non-adopters die vrezen 

voor lagere gewasopbrengsten. De adopters hebben daar blijkbaar betere ervaringen mee 

al geven ze ook aan dat er een risico is als de weersomstandigheden slecht zijn. Dat een 

akker waarop niet-kerend gewerkt is, minder mooi oogt dan een geploegde grond, is ook 

een gedeeld ‘gevolg’, maar dit blijkt vooral een belangrijke barrière voor de non-adopters 

te zijn. Er bestaat bij de non-adopters ook een vrees voor meer spoorvorming (GV) en een 

hoger risico op bodemcompactie (MV, GV). Groentetelers vinden het niet aantrekkelijk 

om niet-kerend te werken op percelen waar structuurschade opgetreden is. Zij geven ook 

aan dat niet-kerend werken moeilijk toepasbaar is in de intensieve groententeelt en waar 

veel gewasresten of onkruid is achtergebleven. In de melkveehouderij, waar maïs vaak 

voorafgegaan wordt door Italiaans raaigras, verkiest men vaak de groenbedekker onder te 

werken in plaats van dood te spuiten. Akkerbouwers geven dan weer aan dat ze goede 

resultaten boeken door te ploegen; waarom zou men dan anders gaan werken? 

Vanzelfsprekend worden het niet beschikken over de juiste machines als een belangrijke 

drempel ervaren als men niet-kerend wil gaan werken. Weinig ervaring en onvoldoende 

kennis hebben, is ook vaak een barrière om met niet-kerende bodembewerking aan te 

vangen, vooral bij de melkveehouders. Hoewel landbouwers aangeven veel waarde te 

hechten aan proefresultaten, lijkt het er op dat landbouwers weinig veelbelovende 

resultaten gezien hebben op proefvelden. Ook de voorlichting moedigt landbouwers 

weinig aan om de ploeg aan de kant te laten staan. Landbouwers voelen zich ook niet 

gestimuleerd door de Vlaamse Overheid ondanks mogelijkheden voor het sluiten van 

beheersovereenkomsten erosie. Subsidies blijken de praktijk dan ook maar in beperkte 

mate aantrekkelijk te maken. Het zou interessant zijn deze bevraging te herhalen enkele 

jaren na de recente verstrenging van de randvoorwaarden erosie (vanaf 2014) waarbij 

niet-kerende bodembewerking op meer percelen een verplichting wordt. 

Ongeveer een vijfde van de melkveehouders en een vierde van de groentetelers en 

akkerbouwers geeft aan op minstens één van hun percelen niet-kerend te werken (Tabel 

5). Ongeveer 45% van de akkerbouwers die niet-kerend werken krijgt hiervoor een 

subsidie, 72% van hen past dit ook toe in het kader van randvoorwaarden erosie. Bij de 
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akkerbouwers lijkt niet-kerend werken vooral aantrekkelijk na aardappelen en tarwe en 

voor groenbedekkers. Ook de groentelers lijken vooral niet-kerend te werken op percelen 

waar akkerbouwgewassen ingezaaid worden en niet op de percelen waar groenten 

geteeld worden. Ook de adopters zijn namelijk overtuigd dat niet-kerend werken moeilijk 

is voor intensieve groenteteelten, zij het in mindere mate dan de non-adopters. Een 

aantal non-adopters werkt ook wel niet-kerend, maar enkel voor de inzaai van de 

groenbedekker of na de aardappelteelt, wat niet conform is met onze definitie van niet-

kerende bodembewerking.  

De verschillen in overtuigingen tussen adopters en non-adopters kunnen gebruikt worden 

om de voorlichting gerichter te maken. Zo zijn de non-adopters soms meer overtuigd van 

een aantal negatieve ‘gevolgen’. Voor de akkerbouwers en groentetelers gaat het bv. om 

een hoger risico op de overdracht van ziekten, minder zekerheid op een goede 

zaaibedbereiding en lagere opbrengsten. Aangezien deze minder een barrière zijn voor de 

adopters kan dit wijzen op een aantal misvattingen bij de non-adopters of hebben de 

adopters manieren om deze negatieve gevolgen te milderen, waar non-adopters van 

kunnen leren. Ook de gevolgen die als meer positief worden ervaren voor de adopters 

dan voor de non-adopters kunnen door de voorlichting gebruikt worden om non-adopters 

te overtuigen. Dit gaat bv. over het positief effect van niet-kerende bodembewerking op 

erosie, het hogere vochthoudend vermogen van de bodem en humus in de toplaag. 

Barrières, die zowel door adopters als non-adopters worden ervaren, zijn dan weer 

knelpunten die mogelijk door innovatie en onderzoek aangepakt kunnen worden. Een 

voorbeeld is het feit dat zowel adopters als non-adopters overtuigd zijn dat niet-kerend 

werken meer onkruid met zich meebrengt. Gezien de grote waarde die landbouwers 

hechten aan de mening van collega-landbouwers is het belangrijk om adopters actief te 

gaan betrekken bij het delen van ervaringen als men een techniek wil gaan promoten. 
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Tabel 6: Scores voor attitude (-10 tot +10) voor de ‘gevolgen’ die bevraagd werden tijdens de 

grootschalige enquête. De scores tussen haakjes zijn respectievelijk de scores voor ‘waarschijnlijkheid 

van het gevolg (1-5)’ en ‘evaluatie van het gevolg (1-5)’. De scores voor ‘evaluatie van het gevolg’ 

werden nadien herschaald (-2 tot +2) voor berekenen van ‘attitude’. Donkerrood: belangrijkste 

barrières voor adopters en non-adopters; lichtrood: barrière enkel belangrijk voor non-adopters; 

donkergroen: belangrijkste drijfveren voor adopters en non-adopters; lichtgroen: drijfveer enkel 

belangrijk voor adopters. AKK: akkerbouw in de leemstreek; MV: melkveehouderij in de Kempen; GV: 

gemengde bedrijven groenten-varkens in de regio Roeselare 

 

 

 

Gevolg AKK MV GV 

Bodem en milieu 

   

Minder erosie 

4,21 (3,32-4,22)  3,67 (3,51-3,99) 

Toename van koolstofgehalte 
2,65 (2,8-3,98)  4,56 (3,03-4,44) 

Enkel veel humus in de toplaag van de 
bodem 1,34 (3,47-3,4)   

Meer structuurschade in de onderste laag 
van de bouwvoor -2,6 (2,75-2,06)   

Betere bodemstructuur 
  4,38 (2,96-4,44) 

Hoger risico op bodemcompactie 
 -3,51 (3,24-1,91) -3,97 (3,17-1,8) 

Minder losse  bodem 
  -3,72 (3,63-2,03) 

Beter vochthoudend vermogen van de 
bodem 3,74(3,41-4,09) 3,23 (2,87-4,15) -3,26 (2,91-1,85)* 

Grond droogt minder makkelijk op ivm 
geploegde grond -1,82 (3,59-2,52)   

Meer bodemleven 
  4,71 (3,24-4,38) 

Meer uitspoeling van nitraat 
-2,10 (2,32-2,1) 3,36 (2,99-4,17)*  

Onkruid, ziekten en plagen 
   

Hogere opkomst van onkruid 
-4,67 (3,95-1,84) -4,98 (3,64-1,66) -4,88 (3,19-1,53) 

Sneller kiemen van onkruid 
 -3,52 (3,72-2,03) -2,19 (3,41-2,33) 

Onkruidbestrijding is moeilijker 
-3,49 (3,62-2,02)   

Toename in gebruik van herbiciden 
-3,95 (3,68-1,97) -4,38 (3,54-1,84) -3,26 (3,22-1,97) 

Verhoogde overdracht van ziektes als 
gewasresten blijven liggen -3,98 (3,81-1,98) -4,33 (3,25-1,74) -4,22 (3,22-1,67) 

Als gewasresten niet goed ondergewerkt 
zijn, meer risico op ongedierte -3,47 (3,67-2,12)   

Teelttechniek 
   

Meststoffen minder goed vermengd met 
de bodem -2,53 (3,52-2,26)   

Achterblijvende aardappelknollen vriezen 
dood in de winter 4,69 (4,05-4,11)   

Meer spoorvorming   -3,92 (3,46-1,86) 

Bodem is moeilijker bewerkbaar als 
gewasresten blijven liggen   -3,52 (3,69-2,15) 

Minder zeker van een geslaagde 
zaaibedbereiding -3,5 (3,61-2,12)  3,23 (2,7-4,16)* 

Je kan sneller gaan zaaien 2,40 (2,86-3,84) 2,61 (2,33-4,15) 3,64 (3,51-3,97) 

Er kan vroeger geoogst worden   2,67 (2,53-4,05) 
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Tabel 6: vervolg 

*omgekeerde formulering 

 

Tabel 7: Scores voor subjectieve norm (-10 tot +10) voor de ‘referenten’ die bevraagd werden tijdens de 

grootschalige enquête. De scores tussen haakjes zijn respectievelijk de scores voor ‘in welke mate de 

referent al dan niet positief tov niet-kerende bodembewerking staat (1-5)’ en ‘in welke mate rekening 

gehouden wordt met de mening van de referent (1-5)’. De score voor ‘in welke mate de referent al dan 

niet positief tov niet-kerende bodembewerking staat’ werd nadien herschaald (-2 tot +2) voor het 

berekenen van ‘subjectieve norm’. Donkerrood: belangrijkste barrières voor adopters en non-adopters; 

lichtrood: barrière enkel belangrijk voor non-adopters; donkergroen: belangrijkste drijfveren voor 

adopters en non-adopters; lichtgroen: drijfveer enkel belangrijk voor adopters. AKK: akkerbouw in de 

leemstreek; MV: melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde bedrijven groenten-varkens in de regio 

Roeselare 

*omgekeerde formulering  

 
 
 

Gevolg AKK MV GV 

Gewasontwikkeling en opbrengst    

Minder goede opkomst van de gewassen -3,46 (3,41-1,98)   

Sneller kiemen van het gewas  3,09 (2,58-4,18)  

Minder goede beworteling van het gewas  -3,8 (3,12-1,85)  

Minder zekerheid op een goede opbrengst -2,73 (3,4-2,20) -3,07 (3,35-2,11) -3,07 (3,35-2,11) 

Lagere gewasopbrengsten  -3,94 (3,39-1,88) -4,58 (3,4-1,68) -4,42 (3,13-1,67) 

Lagere gewasopbrengsten bij slechte 
weersomstandigheden -4,09 (3,64-1,88)   

Minder goede kwaliteit van geoogst 
product  -3,14 (2,58-1,8)  

Tijdspendering en kosten    

Minder arbeidsintensief 3,81 (3,7-4,03) 4,27 (3,62-4,15) 4,83 (3,66-4,29) 

Lager brandstofverbruik 3,78 (3,67-3,97) 5,02 (3,68-4,33) 5,42 (3,79-4,34) 

Vermindert totale kosten  4,08 (3,51-4,13) 4,3 (3,14-4,27) 

Sociale aspecten    

Minder mooi ogende akkers -2,29 (3,81-2,4) -2,55 (3,72-2,42) -1,31 (3,48-2,57) 

Referent AKK MV GV 

Collega landbouwers 0,06 (3,02-3,7)* -5,22 (1,52-3,45)  

Resultaten op proefvelden -0,52 (2,82-3,98) -0,34 (2,86-3,77) -0,6 (2,76-3,88) 

Europees landbouwbeleid -0,66 (2,71-3,00)   

Vlaamse overheid -0,49 (2,8-3,24)   

Voorlichting vanuit de provincie 0,23 (2,95-3,42)   

Voorlichting  -0,32 (2,9-3,83) -4,82 (1,75-3,78) -4,16 (1,93-3,88) 

De loonwerker -2,13 (2,33-3,35) -4,57 (1,6-3,25) -4,22 (1,69-3,33) 

Vakliteratuur -0,35 (2,88-3,72)  1,89 (3,45-3,67) 

Onderzoek en experts 1,02 (3,24-3,77)   
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Tabel 8: Scores voor ‘ervaren gedragscontrole’ (-10 tot +10) voor de ‘controlefactoren’ die bevraagd 

werden tijdens de grootschalige enquête. De scores tussen haakjes zijn respectievelijk de scores voor 

‘het zich al dan niet voordoen van de controlefactor op het bedrijf van de bevraagde landbouwer’ (1-5) 

en ‘in welke mate de controlefactor niet-kerend werken onaantrekkelijk/moeilijker of 

aantrekkelijker/gemakkelijker (1-5) maakt’. De score voor ‘in welke mate de controlefactor niet-kerend 

werken onaantrekkelijk/moeilijker of aantrekkelijker/gemakkelijker maakt’ werd nadien herschaald (-2 

tot +2) voor het berekenen van ‘ervaren gedragscontrole’. Donkerrood: belangrijkste barrières voor 

adopters en non-adopters; lichtrood: barrière enkel belangrijk voor non-adopters; donkergroen: 

belangrijkste drijfveren voor adopters en non-adopters; lichtgroen: drijfveer enkel belangrijk voor 

adopters. AKK: akkerbouw in de leemstreek; MV: melkveehouderij in de Kempen; GV: gemengde 

bedrijven groenten-varkens in de regio Roeselare 

  

Controlefactor AKK MV GV 

Bodem en milieu    

Te natte bodem bij bewerking -1,41 (2,08-2,3) -1,92 (3,00-2,36) -1,90 (2,62-2,18) 

Te droge bodem bij bewerking 0,26 (3,01-2,19)   

Percelen met structuurschade   -3,62 (3,19-1,86) 

Perceel- en teeltkenmerken    

Veel erosiegevoelige percelen 0,98 (1,85-3,52)  1,47 (2,18-3,65) 

Kleine percelen  1,88 (3,13-3,63) 1,46 (3,11-3,52) 

Percelen waar onkruid 
achtergebleven is   -3,43 (2,39-1,61) 

Percelen waar gewasresten op 
achtergebleven zijn   -3,32 (3,81-2,11) 

Veel groententeelten -0,99 (1,52-2,54)  -3,89 (3,53-1,93) 

Belangrijk aandeel kleinzadige 
teelten -0,97 (2,08-2,52)   

Belangrijk aandeel 
onkruidgevoelige gewassen -2,85 (2,66-1,99)   

Belangrijk aandeel ruggenteelten -1,21 (1,82-2,31)  -2,41 (2,37-2,09) 

Groenbedekkers worden in 
augustus ingezaaid 3,82 (3,77-3,9)   

Groenbedekkers worden 
ingewerkt  -1,97 (3,75-2,49)  

Vraagt aanpassing van 
teeltschema -2,19 (3,38-2,40)   

Teelttechniek en mechanisatie    

Onkruid wordt mechanisch 
verwijderd   -1,71 (3,18-2,56) 

Geen geschikte machines -3,18 (3,81-2,25) -4,38 (3,55-1,85) -0,78 (3,61-2,44) 

Goede resultaten met ploegen -3,66 (4,31-2,23)   

Afnemers eisen dat er geploegd 
wordt -1,63 (1,85-1,98)   

Tijdspendering en kosten    

Tijdsdruk als gewas ingezaaid 
moet worden  0,38 (3,64-3,04)  

Sociale en persoonlijke aspecten    

Weinig toegepast in de streek  -2,15 (3,57-2,46) -0,50 (4,09-2,88) 

Geen ervaring -1,55 (3,78-2,67) -2,58 (3,63-2,4) -1,71 (3,15-2,56) 

Slechte ervaringen -1,26 (2,20-2,42) -1,96 (2,19-2,08)  

Onvoldoende kennis   -2,64 (3,49-2,36) -2,42 (2,74-2,2) 

Wettelijke aspecten en subsidies   

Subsidie 1,22 (2,82-3,34)   

Veel voorwaarden verbonden 
aan het verkrijgen van de 
subsidie -1,15 (3,34-2,72)   
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 11.5 BESLUIT 

Heel wat onderzoek wordt verricht naar alternatieve landbouwpraktijken om 

bodemdegradatie ten gevolge van intensivering van de landbouw tegen te gaan. 

Ondertussen vinden een aantal van deze praktijken hun ingang in onze Vlaamse 

landbouw, zij het niet altijd met de gewenste snelheid en omvang. In dit onderzoek werd 

nagegaan wat landbouwers ervan weerhoudt om deze praktijken toe te passen ondanks 

hun bewezen gunstig effect voor de bodemkwaliteit. Dit onderzoek toont in eerste 

instantie aan dat de landbouwer over het algemeen tevreden is over de bodemkwaliteit 

en weinig problemen ervaart met erosie, bodemcompactie en tekort aan organische stof. 

Toch blijkt ook dat heel wat landbouwers niet kunnen aangeven wat het % koolstof in de 

bodem is. In tweede instantie werd per praktijk gezocht naar de belangrijkste knelpunten 

en drijfveren die landbouwers ervaren bij het toepassen ervan. Enkel de resultaten voor 

niet-kerende bodembewerking werden in dit artikel beschreven maar de resulaten van 

alle andere praktijken zijn raadpleegbaar in het Catch-C rapport van Bijttebier en 

Ruysschaert (2014). Zowel barrières van economische, humane, sociale, wetgevende en 

biofysische aard kunnen een rol spelen en zijn afhankelijk van regiospecifieke kenmerken 

en het landbouwtype zelf. Door de verschillen in overtuiging tussen adopters en non-

adopters te analyseren, kan inzicht verworven worden in een aantal misvattingen die 

leven bij de non-adopters, of kan gezocht worden naar controlefactoren die adopters 

minder in de weg lijken te staan. Deze inzichten kunnen het beleid en de 

voorlichtingsdiensten helpen om landbouwers verder te stimuleren bij de implementatie 

van deze alternatieve landbouwpraktijken op het eigen landbouwbedrijf. Moeilijkheden 

die ook door adopters worden ervaren kunnen dan weer onderwerp zijn voor verder 

onderzoek. 

Deze studie werd ook uitgevoerd in 7 andere Europese landen. In een later stadium van 

het Catch-C-project zullen de resultaten vergeleken worden zodat we ook op Europees 

niveau een zicht krijgen op de adoptiegraad van verschillende praktijken en de 

belangrijkste drijfveren en barrières die landbouwers ondervinden bij de implementatie 

ervan. 
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