28ste internationale WERKTUIGENDAGEN voor LAND- en TUINBOUW
Oudenaarde - 22 & 23 september 2007

Persbijeenkomst vrijdag 15 juni 2007
Inleiding
Van harte welkom op deze eerste persontmoeting.
Zoals ook bij de vorige editie vonden wij het interessant om ons eerste contact met jullie op
een bedrijf te situeren. Het betreft het bedrijf Clovis Matton, één van de uiteraard reeds
ingeschreven exposanten.
Op 22 en 23 september is het weer zover: de 28ste uitgave van de Internationale
Werktuigendagen gaat uiteraard door en op de gekende locatie in Oudenaarde.
Opnieuw zijn de demonstraties van machines de ruggengraat van het evenement.
Deze terreinen zijn gelegen langs de expresweg Gent-Oudenaarde te Heurne-Oudenaarde, dus
op dezelfde plaats als vorige edities.
Voor de demonstraties landbouw zijn er de conventionele teelten en demonstraties, de
mogelijkheden voor grondbewerkingen en zaaien, voor bemesting, voor het oogsten van maïs
en suikerbieten, …, spuitmachines, mulch-zaai + decompactors, frontladers, silagetechnieken,
remsystemen op landbouwvoertuigen, banden reduceren de bodemverdichting, …
Voor tuinbouw is er grondbewerking en plantmachines, oogsten van prei en koolgewassen,
mechanisatie voor teelten in (koepel)serres, spuittechnieken, …
Mogen wij tevens de aandacht vestigen op de demonstraties park en groen, met in eerste
instantie de zitmaaiers, profmaaiers, maar ook houthakselaars, …
Voor de derde maal zijn er de Oldtimers: er zullen een groot aantal prachtige
oldtimertractoren geshowd worden en wordt geploegd met oude ploegen:
Volgende wedstrijden worden georganiseerd :
- Uit een aanbod van alle Belgische oldtimertractoren zal de
“Belgian Oldtimer Award Bota 2007” gekozen worden.
- De belangstelling voor oldtimer landbouwtractoren en werktuigen neemt sterk toe.
Er wordt door diverse clubs reeds enkele jaren gezocht naar een nationaal
ploegkampioenschap.
De Internationale Werktuigendagen organiseren daarom opnieuw het “Belgische
Oldtimer ploegwedstrijd BOP 2007”
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Ook is er uitgebreid aanbod van dieren, nl. de tentoonstelling van
- rundvee (VRV) en
- schapen en geiten (VGSB) en
- varkens (VVS)
Vlaams kampioenschap ploegen voor Belgische trekpaarden
Naast dit alles is er uiteraard de doorlopende tentoonstelling van de vele exposanten langs
verharde wegen en zijn er de verschillende infostanden:
- land- en tuinbouwmachines
- tenten met benodigdheden en grondstoffen voor land- en tuinbouw
- overheidsdiensten, onderwijs en onderzoek
- voorlichting
- banken
- enz
Op het plan vindt u het teeltplan en de themagerichte demonstraties.
Maarten zal straks uitleg geven over de demonstraties landbouw en
Patrick omtrent de demonstraties tuinbouw en vnl omtrent de bemestingsboulevard.

Enkele gegevens vandaag
De oppervlakte die in de demonstraties zijn betrokken, bedraagt ruim 110 ha.
De tot op heden verhuurde standruimte is ongeveer 12.000 m² (exclusief de proefvelden).
Er zijn reeds een 100-tal exposanten ingeschreven.
Gezien het zeer drukke beursjaar zijn wij zeer optimistisch omtrent deze resultaten.
Tevens zijn er op heden 16 nieuwe exposanten ingeschreven, wat ongeveer 16 % bedraagt.
Wij hopen opnieuw op een 80.000 bezoekers.

Samenwerking
Graag willen wij de zeer goede samenwerking, waarvoor onze grote dank, beklemtonen met:
•

•
•
•
•
•

het Stadsbestuur van Oudenaarde,
De paardenkijkdag in op de markt in Oudenaarde en de Werktuigendagen vallen
opnieuw niet samen : de Paardenkijkdag is het derde weekend van september, de
Werktuigendagen zijn een week later.
de Federale politie
de afdeling bruggen Oost-Vlaanderen.
heel speciaal ook de betrokken landbouwers; u begrijpt dat het niet altijd eenvoudig is
om zo intens bij dit gebeuren betrokken te zijn.
daarom wil ik hier ook speciaal de Schoolhoeve Axelwalle vermelden.
ook onze hoofdsponsor KBC verdient onze oprechte dank.
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Praktisch
Opnieuw zijn wij bijzonder bezig met veiligheid van de bezoekers maar ook van de machines:
Langs iedere openbare weg is een graspad aangelegd. De exposanten dienen 3 m zone vrij te
laten, dit als wandelweg voor de bezoekers en als veiligheidszone.
Alle demonstrerende machines zullen een nummer dragen.
De lijst van de demonstrerende machines zal in de cataloog opgenomen worden.
KBC wil opnieuw adviezen omtrent veiligheid geven aan de bezoekers. Deze worden
verspreid via pancartes, die aan iedere exposant worden uitgedeeld.
Deze zelfde tips worden ook op het bezoekersplan vermeld.
Op ieder kruispunt wordt een ‘verkeersagent’ geplaatst die de bezoekers moet waarschuwen
voor uitzwenkende werktuigen.
Samen met politie en brandweer wordt een totaal veiligheidsplan uitgewerkt, in functie van de
verschillende mogelijke problemen die zich kunnen voordoen.
Tenslotte wil ik u aandacht vragen voor de globale persconferentie
op 31 augustus 2005 en
alsook voor de bemestingsboulevard.
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Teeltplan 2007
Dit jaar heeft het IWD demoterrein te Oudenaarde een oppervlakte van 90 ha.
Inclusief tentoonstellingruimte komt de totale oppervlakte op ruim 110 ha.
mais
suikerbiet
proefvelden
aardappelen
grasland, grasstroken
gazon
tuinbouw
granen

30 ha
22 ha
4 ha
9 ha
12 ha
2 ha
5.4 ha
9 ha

Demovelden plantaardige sector
De firma’s uit de plantaardige productie hebben weer voltallig hun deelname aan de IWD
bevestigd. Volgende firma’s legden een demoveld aan:
DCM
Barenburg
Aveve
Philip seeds
Advanta
KWS
Hilleshög
Mais-Adour

Innoseeds
ILVO
Pioneer
Verla- seeds
Clovis Matton
Pype
SES

Themademonstraties landbouw in 2007
-

Spuitboomstabiliteit
Tijdens de IWD van 1991 werd voor de eerste maal in België een demo gegeven met
de intussen bekende hobbelbaan. Tussentijds heeft de organisatie van de IWD nog
eens een gespecialiseerde spuitmachine demo gegeven te Goetsenhoven ( Tienen)
De nieuwe spuitmachines zijn weer sterk geëvolueerd en de spuitbomen zijn zeer
stabiel geworden. Dit willen we aantonen op de IWD van 2007.
Het ILVO van Merelbeke stelt de hobbelbaan ter beschikking.
Als nevenactiviteit zal ook aandacht besteed worden aan de spoorvolgende
stuursystemen bij de getrokken spuitmachines. Hier hebben diverse constructeur zeer
originele systemen ontwikkeld.
De overheid heeft maatregelen uitgevaardigd om driftreductie en puntvervuiling van
plantenbeschermingsmiddelen te beperken. Om deze actie kracht bij te zetten zal de
Vlaamse overheid Landbouw, éénmalig de keuringskosten betalen van de
spuitmachines welke met een spoeltank zijn uitgerust.
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-

Energie plein.
Tijdens de IWD editie van 2005 werd koolzaadolie als alternatief voor de diesel in de
belangstelling gezet. Enkele Deutz tractoren demonstreerden met de plantaardige
brandstof.
Dit jaar gaat IWD verder met de alternatieve of beter hernieuwbare energie.
Onder impuls van innovatiesteunpunt BB en POVLT Beitem zal getoond worden dat
landbouw en bosbouw veel troeven in huis heeft.
Het energieplein zullen firma’s een stand bouwen over: zonnepanelen,
houtverbrandingsketels, windenergie, biogaswinning, ethanolproductie, koolzaadolie,
warmtekrachtkoppeling, enz.

-

Bodembescherming door grondtarra en bodemverdichting te minimaliseren.
Het Bieteninstituut houdt zich al enkele jaren bezig met technieken te evalueren die de
grondtarra bij de suikerbieten verminderen. Tijdens de werktuigendagen zullen de
beste praktische tips van goed rooien en goed stockeren getoond worden.
Het KBIVB wil ook nog een stap verder gaan in het mysterieus domein van bodem en
structuur. De bietenteelt staat onder financiële druk en hierdoor is het belangrijk dat de
bodem in goede conditie blijft. In natte omstandigheden rooien met brede banden lukt
vaak wel, maar welke schade blijft er achter ? Het bieteninstituut wil nagaan of er
onder brede banden werkelijk minder structuurschade afspeelt dan onder gewone
banden.

-

Tweede editie Park & Groen.
De werktuigendagen richten zich vanaf 2005 ook specifiek naar de tuinaannemers.
Daarom werd in het voorjaar 2007 een oppervlakte van 2 ha gazon aangelegd door de
firma’s De Ceuster en AVEVE. Dit terrein is exclusief voorbehouden voor
tuinmateriaal en speciaal voor gazonmaaiers. Het gazonveld is verdeeld in 7
demovelden, waardoor slechts 7 firma zullen kunnen demonstreren met dit thema.
Aansluitend bij de locatie van Park & Groen wordt een demoveld voorbehouden voor
houtverwerking. De houtsnippers, hakselaars, boomzagen e.d. stonden in het verleden
her en der over het terrein verspreid. Het groeperen van dit gebeuren zal de aandacht
voor deze sector verstevigen.

-

Wielladers
De trend naar zelfrijders zet zich in de landbouw steeds verder door en dit zolang het
economisch haalbaar blijft. De specialisatie van de bedrijven vloeit verder in
specialisatie van machines.
Tijdens IWD 2003 stonden de verreikers in de kijker, editie 2005 legde de nadruk op
grote frontladers en dit jaar gaan we de kleine wielladers in de belangstelling brengen.
Deze knikladers zijn iets handiger als de verreikers en worden veel in land- en
tuinbouwbedrijven gekocht
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-

Mechanische onkruidbestrijding.
PCBT (Beitem) heeft de voorbije jaren een stevige traditie opgebouwd inzake
mechanische onkruidbestrijding. Tegelijk stellen we vast dat dit thema actueel blijft.
De Vlaamse overheid werkte een nieuwe premieregeling uit. Ook vanuit de afzet (o.a.
LAVA) komen er dit jaar enkele prikkels.
In deze context schreef PCBT vorig jaar een projectvoorstel ‘onkruid er uit’ in het
kader van de oproep van ADLO voor demonstratieprojecten duurzame landbouw
2006. Dit project werd ondertussen goedgekeurd en wordt nu opgestart.
Tijdens de werktuigendagen zullen de schoffelmachines demonstreren in jonge maïs.

-

Demo remmen met landbouwaanhangwagens.
“Veilig op de weg en op het bedrijf “ is het motto van KBC verzekering.
Deze maatschappij wil tijdens de werktuigendagen de aandacht vestigen op het belang
van goede remmen op de aanhangwagens en tractoren.
Dit thema zal in beeld gebracht worden samen met PCLT – Roeselare.

-

Kampioenschap Oldtimers
Voor de derde maal zal tijdens de werktuigendagen een oldtimertreffen plaats vinden.
Na de massale belangstelling in 2003 en 2005 worden er weer circa 350
oldtimertractoren verwacht te Oudenaarde.
De twee thema’s van vorige maal worden herhaald.
o De BOTA 2007 : Een aantal ervaren vakjuryleden beoordelen de tractoren op
diverse items. Op die manier wordt de Belgische oldtimer Award (BOTA)
uitgereikt. Deelnemers kunnen ofwel via hun club inschrijven ofwel individueel.
Inschrijven is verplicht en kan op het adres van de IWD.
o De BOP 2007 : Belgisch kampioenschap oldtimerploegen. Voor de 5de maal wordt
het nationaal ploegkampioenschap georganiseerd. Na Oudenaarde 2003 wordt
jaarlijks het kampioenschap beslecht in Wange (bij Landen). De winnaars van dit
evenement hebben het recht om deel te nemen aan de Europese
ploegkampioenschappen. In 2004 is ons land voor het eerst vertegenwoordigd
geworden door de Avelgemse trekkervrienden.

Nieuwigheden
Er melden zich reeds een aantal nieuwigheden aan maar die informatie houden we best tot
de volgende persconferentie. De lijst zal dan ook compleet zijn.
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Themademonstraties tuinbouw in 2007
Op de laatste edities van de werktuigendagen was tuinbouw manifester aanwezig.
Meer constructeurs demonstreerden op een grotere oppervlakte hun nieuwigheden op de
markt. De ambitie is om deze lijn ook voor deze editie door te trekken. De beschikbare
oppervlakte is iets toegenomen. Er is namelijk een derde perceel bijgekomen.
Net als bij de vorige edities zal de hoofdbrok ingenomen worden door oogstmachines
(prei en kolen) en door grondbewerking en plantmachines.
Wat oogstmachines prei betreft kan nu al meegedeeld worden dat er in september een
echte primeur zal worden voorgesteld.
Een totaal nieuw concept van rooien zal worden gedemonstreerd. Elke constructeur
kondigt aan met een verbeterde machine op de markt te komen. Heel veel preitelers
wachten op vandaag nog wat af, maar het automatisch vullen van containers breekt meer
en meer door.
Er zijn tevens meer constructeurs ingeschreven om te demonstreren met plantmachines.
De prei en de kolen zijn reeds geplant:
- De prei werd geplant op 14 mei 2007 met een Grégoire-Besson planter op een afstand
van 65 cm tussen de rijen en 10 cm in de rij.
Dit jaar werd geopteerd voor Levis F1 (S&G).
- De kolen werden deze week geplant met een Perdu planter op een afstand van 65 cm
tussen de rijen en 55 cm in de rij.
Men heeft gekozen voor het ras Bingo (Bejo).
De werkzaamheden op dit veld, waarmee wordt bedoeld het planten, verzorgen en
onderhouden van de percelen wordt terug uitgevoerd door het Provinciaal Proefcentrum
voor de Groenteteelt te Kruishoutem (zie ook folder in bijlage).
Zij zorgen er elk jaar voor dat de percelen tuinbouw in perfecte omstandigheden kunnen
worden gepresenteerd aan de constructeurs en de bezoekers.
Meer nieuws volgt natuurlijk op de latere persconferentie.

Bemestingsboulevard op vrijdag 31 augustus 2007
Naar aanleiding van het nieuwe mestdecreet en de controle ivm nitraatresidu in het
najaar werd door de 3 Vlaamse proefcentra voor openluchtgroenten – PCG, POVLT en
PSKW een ADLO-demonstratieproject, Bemestingsboulevard openluchtgroenten
ingediend.
Volgens de MAP-normen moet tijdens de referentieperiode (1 oktober – 15 november)
het nitraatresidu lager zijn dan 90 kg nitraatstikstof per hectare in de 0 – 90 cm
bodemlaag. Het respecteren van deze norm is vooral voor groentetelers in openlucht
geen eenvoudige opgave.
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Specifieke kenmerken van vooral tuinbouwteelten (zoals bewortelingsdiepte,
oogststadium,…), voorgeschiedenis van het perceel, maar ook klimatologische
omstandigheden spelen hierbij zeker een rol. Het is echter hoog tijd dat extreem hoge
waarden van nitraatresidu in de bodem (zoals ook gemeten in het najaar 2006) definitief
tot het verleden gaan behoren. De sector is zich daar ook van bewust.
Vandaar werd gedacht aan een groots initiatief, waar op één locatie alle aspecten waar
een tuinbouwer impact op heeft aan bod kunnen komen. De organisatoren hopen via
dergelijk initiatief heel veel tuinbouwers te kunnen samenbrengen rond deze
problematiek in het kader van bewustmaking, voorlichting en sensibilisatie van de
sector. Er wordt gemikt op 300 bezoekers uit alle regio’s van Vlaanderen.
Het groots opgezette voorlichtingsmoment zal volgende elementen bevatten (zie ook
bijgevoegde folder) :
-

Een studiedag : om de sector de omvang van de problematiek en de mogelijke
gevolgen ervan duidelijk uit de doeken te doen (sensibilisering). Diverse sprekers
waaronder de Minister van Leefmilieu, Kris Peeters van de Vlaamse regering zullen
deze studiedag vorm geven. Naast een toelichting over het nieuwe mestdecreet en de
specifieke reglementering voor de vollegrondsgroenteteelt zal ook heel veel aandacht
gaan naar de begrippen stikstofbodembalans en mineralisatie. Begrippen die
misschien nog onvoldoende goed gekend zijn en zeker te weinig in rekening worden
gebracht bij de keuze van bemestingsniveau. Ook zullen concrete voorbeelden
worden besproken waaruit blijkt dat het nitraatresidu in het najaar kan beperkt
worden via beredeneerde bemesting en dit zonder opbrengst- of kwaliteitsverlies.

-

Een bezoek aan proefvelden : om de bezoekers via visuele verschillen in proeven
aan te tonen wat de gevolgen zijn van het gebruik van alternatieve meststoffen en
toedieningsmethoden. Er zijn 3 proefvelden aangelegd. Een eerste veld zal het
verschil aantonen tussen maximaal gebruik van dierlijke mest en enkel bemesten met
kunstmeststoffen. Een tweede veld zal proberen aan te tonen of er verschillen zijn
tussen band-, rij- en breedwerpig bemesten en dit met verschillende types
meststoffen. Of een overdreven bemesting garant staat voor een betere opbrengst en
of er kan bespaard worden door tussentijdse staalnames zijn tevens items binnen
deze proef. Ook zal een deel van dit veld met een grote hoeveelheid water worden
geïrrigeerd zodat kan nagegaan worden of het gebruik van rijenbemesting zorgt voor
minder uitspoeling. Een derde veld zal specifiek het effect van oogstresten van
bloemkool voor een tweede teelt aantonen.

-

Een beurs : om de telers in contact te brengen met toeleveranciers (van machines en
meststoffen) en kenniscentra (praktijkcentra, Vlaco, adviseerdiensten, BDB,…) die
hen kunnen bijstaan in het vinden van een oplossing die voldoet aan de specifieke
voorwaarden zoals die zich voordoen op het individuele bedrijf. Veel
toonaangevende constructeurs van bemestingsmachines uit België, Nederland en
Frankrijk zijn aangesproken om hun nieuwste zaken voor te stellen. Fabrikanten van
meststoffen en bodemverbeterende middelen zullen zeker ook aanwezig zijn om hun
producten voor te stellen. Gerichte vragen zullen kunnen worden gesteld en
specifieke afspraken worden gemaakt.
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-

Demonstratie : van machines voor bemesting en afstellen van meststoffenstrooiers.
Een goede afstelling van bemestingsmachines is noodzakelijk voor een goede
verdeling en optimale werking van meststoffen. ILVO, de Wetenschappelijke
instelling van de Vlaamse Overheid, is specialist terzake en zal demonstreren waar je
moet op letten bij een goede afstelling. Op voorhand worden ook een hele reeks zeer
specifieke machines die op vandaag in de groenteteelt worden gebruikt getest. Dit
zal het ILVO in staat stellen de tuinbouwers te wijzen op specifieke problemen en
fouten die op vandaag een feit zijn. Machines van constructeurs en eigen fabrikaten
zullen kort worden overlopen en worden toegelicht. Handige tips voor onderhoud en
afstellen van meststoffenstrooiers zullen dus zeker worden meegegeven.

Door dit ruime aanbod is de informatie die zal worden aangereikt, relevant voor de
praktijksituatie van de individuele tuinder.
Dit demonstratieproject gaat door op vrijdag 31 augustus 2007 van 12.00 u tot 18.00 u
op de terreinen van werktuigendagen.
Inkom langs het Moriaanshoofd.
De studienamiddag start om 14.00 u en loopt tot 16.00 u.
Al de rest is te bezoeken voor en na de studiedag van 12.00 u – 14.00 u en van 16.00 u –
18.00 u. Overal zal begeleiding worden voorzien zodat iedereen zijn vragen kwijt kan.
Voor de studiedag en beurs zal een voldoende grote tent worden voorzien.
De inkom is volledig gratis maar men dient zich op voorhand in te schrijven.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Luc.de.reycke@proefcentrum-kruishoutem.be
Joris.de.nies@proefstation.be
Joost.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en de afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap.
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