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Beste landbouwer,    

2015 is uitgeroepen tot het internationaal jaar van de bodem. Voor de land- en tuinbouw is de 

bodem een van de belangrijkste factoren in de bedrijfsvoering. Het spreekt voor zich dat het 

behoud en onderhoud van een goede bodemconditie onderdeel uitmaakt van de goede 

landbouwpraktijk.    

Haspengouw wordt gekenmerkt door haar vruchtbare leemgronden. Naast de sterke 

aanwezigheid van fruitteelt, is Zuid-Limburg al jaar en dag gekend voor haar 

akkerbouwspecialiteit. Een toekomst voor de sector in deze regio vereist een duurzame omgang 

met de vruchtbare bodem. Voor het heuvelachtige Haspengouw blijft bodemerosie een 

onmiskenbaar probleem.  

De vernieuwde randvoorwaarden erosiebestrijding vragen een andere aanpak van de 

akkerbouwers die gewassen telen op hellende percelen. Dit heeft niet alleen een impact op de 

bewerking van de percelen zelf, maar op de gehele bedrijfsvoering. Ik wil u daarom uitnodigen 

voor de ‘demodag bodemerosie in Haspengouw’. Samen met PIBO-Campus en 

Agrobeheercentrum ECO² willen we u wegwijs maken in de nieuwe regelgeving en 

mogelijkheden binnen de nieuwe randvoorwaarden erosiebestrijding.    

Ik hoop u daar te ontmoeten.    

 

Hoogachtend,  

Inge Moors gedeputeerde voor landbouw.  
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Datum 

woensdag 24 juni 2015 

Locatie 

Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, Riemst  

Programma 

09.30 u. Ontvangst met koffie 

10.00 u. Het Internationaal Jaar van de Bodem - provinciale initiatieven 

10.00-10Inge Moors, Gedeputeerde voor Landbouw  

10.00-10Nieuwe randvoorwaarden in de praktijk 

10.00-10Bart Debussche, Departement Landbouw & Visserij  

11.00 u. PAUZE 

11:15 u. Beheerovereenkomsten erosiebestrijding 

10.00-10Reinhilde Deckers,VLM diensthoofd beheerovereenkomsten 

10.00-10Bodemkwaliteit en organische stof 

10.00-10Mia Tits, Bodemkundige Dienst van België 

12.10 u. LUNCH 

13.00 u. Kick-off project erosieteams 

10.00-10Inge Moors, Gedeputeerde voor Landbouw 

10.00-10Toelichting project erosieteams 

10.00-10Michaël Vanbriel, regiocoördinator agrobeheercentrum Eco
2
  

13.30 u. Velddemonstratie:  

10.00-10- inleiding door Dieter Cauffman, coördinator PIBO-Campus  

10.00-10- bezoek aan demonstratieveld per bus  

10.00-10- demonstratie van machines  

10.00-10- mogelijkheid tot vraagstelling  

16.00 u.-Terug aan Hotel Malpertuus  

Deelname is gratis 

Voor meer info contacteer Dieter Cauffman 0495 32 30 10  
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