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Gerrit Klaasse
Bos: “Ecoploegen
moet bij je passen.
Het vraagt meer
aandacht dan gewoon
ploegen, omdat de
uitgangssituatie al
goed moet zijn. Een
slecht perceel knap je
er niet mee op.”

Compromis tussen gangbaar ploegen en NKG

Ecoploeg bevalt goed
Na de introductie in de jaren negentig bleef het lange tijd stil rond de
Ecoploeg. Pas nu RTK-GPS gemeengoed is, neemt de belangstelling
weer toe. Gerrit Klaasse Bos is al twaalf jaar een trouw gebruiker:
“De grond is mooier geworden, maar ondiep ploegen vraagt wel
extra aandacht.”

”Hou er maar mee op, joh. Wij ploegen wel
voor je.” Zijn buren zagen het niet altijd zitten als Gerrit Klaasse Bos met zijn Ecoploeg
in de weer was. Als gewasresten boven de
omgelegde grond uitsteken, is dat voor een
gemiddelde akkerbouwer een gruwel om te
zien. Klaasse Bos vindt het niet erg als er hier
en daar wat groene plukken boven de ploegsnedes uitkomen. “Dat betekent alleen maar
dat de gewasresten mooi bovenin zitten en
dat er lucht bij kan. Al moet je het niet te gek
maken, want je wilt niet dat ze bij de zaaibedbereiding in de weg zitten.”
De akkerbouwer uit Dronten zegt er meteen

bij dat hij heeft moeten wennen aan het
overstappen op ondiep ploegen. Ook heeft
de ploeg de nodige technische veranderingen ondergaan sinds hij hem in het jaar 2000
aanschafte. Regelmatig had hij overleg met
de technische mensen van Rumptstad. Maar in
tegenstelling tot collega’s die de Ecoploeg na
een seizoen al weer aan de kant zetten, bleef
hij in het concept geloven. Een gezonde portie
weerzin tegen gangbaar ploegen speelde
daarbij mee. “Ik heb altijd een hekel gehad
aan dat wiel in de voor, dat direct in de kwetsbare ondergrond drukt, of nog erger: slipt.
Daar waar de plantenwortels komen, moet je

de boel niet vastrijden. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat gewasresten en mest bovenin
blijven. Bij gangbaar ploegen lijkt het soms
meer op inkuilen.”

Spelregels
Er zijn volgens de akkerbouwer enkele spelregels voor goed ondiep ploegwerk. Voor
een goede aansluiting van de ploegsneden
moet de trekker op de juiste afstand naast de
voor rijden. Klaasse Bos doet dat op het oog,
omdat hij geen GPS-systeem heeft. “Er zit een
markeur bij de ploeg, maar daar heb je niet zo

Bedrijfsgegevens
Gerrit Klaasse Bos heeft een akkerbouwbedrijf van 30 hectare in
Dronten (Fl.). De bouwvoor bestond oorspronkelijk uit zware klei
(50-60 procent afslibbaar), maar is door diepploegen op 30-40
procent gebracht. Het bouwplan bestaat uit consumptieaardappelen, winterpeen, zaaiuien, wintertarwe en zomergerst. De aardappelen teelt Klaasse Bos in een rotatie van 1 op 6. Het aardappel-, uien- en peenland bewerkt hij niet-kerend, de graanstoppels
ploegt hij met de Ecoploeg.

veel aan als je in een groenbemester aan het
ploegen bent. Dan zie je de markering niet of
nauwelijks. RTK-GPS zou ideaal zijn, maar die
investering vind ik voor mijn bedrijf nog te
groot.”
Voldoende gewicht aan de trekker en niet
al te slipperige omstandigheden zijn ook
een voorwaarde bij het bovenover ploegen.
Klaasse Bos probeert de momenten zo te kiezen dat de toplaag mooi afgedroogd is. “Mijn
stelregel is dat ik alleen het land op ga als het
kavelpad droog is. Maar goed, dat lukt natuurlijk niet altijd.” Zijn 135 pk New Holland
met 1.400 kilo frontgewichten is in ieder geval
zwaar genoeg om de zevenschaar door de 30
tot 40 procent afslibbare klei te trekken.
Een andere voorwaarde is dat het land vlak
moet liggen. Door de geringe werkdiepte zie
je oneffenheden snel terug in het ploegwerk.
Ligt de grond niet vlak genoeg, dan maakt
Klaasse Bos voor het ploegen eerst een gang
met de schijveneg. Op die manier wordt ook
de groenbemester kapot gesneden. “Waar je
voor moet waken is dat je niet te veel grond
losmaakt. Als je daar water in krijgt, ontstaat
er een paplaag en ben je je grip kwijt.”

Gerstestoppel
Het is begin december als Klaasse Bos een van
zijn laatste percelen afploegt. De Ecoploeg
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valt op door zijn eenvoud. Alle extra ballast is
zoveel mogelijk weggelaten om het gewicht
laag te houden. Je zou het, een beetje oneerbiedig, een veredelde stoppelploeg kunnen
noemen. Het exemplaar van Klaasse Bos
valt extra op door zijn groene kleur, die nog
stamt uit de Netagco-tijd. Het blijkt een extra
beschermend laagje, want het Rumptstad-geel
zit er nog onder.
De gerstestoppel die Klaasse Bos ploegt, had
raaigras als groenbemester in onderzaai. De
akkerbouwer heeft voordat de gerstopslag
in de aar kwam het perceel met de weilandbloter gekortwiekt en in de week voor het
ploegen met Roundup gespoten. Doodspuiten
doet hij standaard. De groene plukken op het
geploegde land wil hij in het voorjaar niet als
hinderlijke pollen tegenkomen.
Klaasse Bos houdt op dit perceel een ploegdiepte van 16 à 17 centimeter aan. Deze werkdiepte past vrij goed bij deze Ecoploeg omdat
de werkbreedte per schaar 30 centimeter is.
Een verhouding van 2:3 is optimaal voor goed
ploegwerk. Voor nog ondieper werk levert
Rumptstad hetzelfde frame met acht scharen.
Toch kan Klaasse Bos ook met zijn ploeg wel
ondieper werken. Vorig jaar heeft hij tussen
de 12 en 15 centimeter diep geploegd. “Dat
ging prima. Ik kon het alleen wel merken met
het rijenfrezen in de aardappelen. Dat kostte
meer moeite vanwege de vastere ondergrond.

Ik laat de ploegdiepte vooral afhangen van
de massa die op het land staat. Zo’n ruigte als
dit krijg ik bij ondieper ploegen niet netjes
ondergewerkt.”

Aanpassingen
Bij het oorspronkelijke ontwerp had de
Ecoploeg beperkt ruimte onder het frame om
gewasresten te laten passeren. Een dot gras
of een bergje grond wilde nog wel eens gaan
bulldozeren. Bij het nieuwste ontwerp heeft
Rumptstad dit aangepast. Klaasse Bos had de
stelen van zijn ploeg zelf al eens verlengd.
Een andere aanpassing van hem is het verwijderen van de voorscharen. Hij vond dat
er af en toe alsnog te veel organische massa
onderin de voor terechtkwam, terwijl hij die
juist graag goed door de bovenste grondlaag
wil verdelen. In plaats van kouters heeft hij
nu stro-inleggers op de ploeg gemonteerd. De
tipkouters zitten er nog aan. Dat werkt naar
tevredenheid.
Dit jaar monteerde Klaasse Bos een extra
wiel ter hoogte van de eerste schaar. Hiermee denkt hij de ploeg wat makkelijker vlak
te kunnen houden. “De punt van de eerste
schaar moet vaste grond raken om voldoende
grip te krijgen en de grond goed te keren.
Maar hij had snel de neiging om dieper te
gaan lopen. Dat houdt het wiel nu tegen.” 
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Bijkomend voordeel van het wiel is dat hij
het wielspoor nu als richtpunt kan gebruiken,
bij het aanhouden van de juiste afstand tot
de voor. Het oorspronkelijke dieptewiel van
de ploeg heeft hij een schaar naar achteren
verplaatst voor een juiste verdeling. De akkerbouwer is te spreken over nieuwe opzet.
Hij wil het nieuwe wiel alleen nog vervangen
door een gelagerd exemplaar. Het huidige
heeft te veel te lijden.
Is de ploeg nu dan echt af? Klaasse Bos glimlacht. Het liefst had hij een iets groter frame
gehad met een of twee scharen extra. Met
zeven scharen ploegt hij nu 210 centimeter
breed, terwijl de trekker op 2 meter spoorbreedte staat en met de 65 centimeter brede
banden net wat breder is. De wielsporen overlappen dus enigszins en dat zint hem niet.

Ploegloos
Klaasse Bos ploegt ongeveer de helft van
zijn areaal met de Ecoploeg. Het gaat om de
graanstoppels, waar hij standaard een groenbemester in zaait: raaigras of bladrammenas.

Het aardappelland, uienland en wortelland
ploegt hij niet. Dat trekt hij meteen na de
oogst los met een Evers Forest negentands
woeler met diepterol. Als het droog genoeg is,
zaait hij graan met een kopeg-zaaicombinatie.
Het wortelland laat hij de winter over liggen.
Daar komt de zomergerst.
Hoewel het ploegloos werken hem goed
bevalt, vindt hij volledig overstappen naar
niet-kerend een stap te ver. “Het idee staat me
wel heel erg aan. Petje af voor de akkerbouwers die daar nu mee aan het experimenteren
zijn. Want daar is durf en geduld voor nodig.
Ik denk dat je daar andere werktuigen voor
nodig hebt. Zeker als je veel groenbemesters
in je bouwplan wilt houden. Bovendien denk
ik dat ik met 15 centimeter diep ploegen de
processen in de bodem ook minimaal verstoor.
Mijn grond ziet er in ieder geval goed uit.”

Minder brandstof
Dat laatste is ook zijn buurman opgevallen.
Even verderop aan de weg ploegt biologisch
akkerbouwer Hans van Beek met een Ecop-

loeg, die hij twee jaar geleden tweedehands
op de kop tikte. “Wat ik bij Gerrit heb gezien,
beviel mij wel. Zijn grond is mooi rul.”
Het eerste jaar ondiep ploegen bij Van Beek
verliep moeizaam omdat gewasresten hem
in de weg zaten. Dit jaar heeft hij met een
schijveneg zijn percelen voorbewerkt en die
liggen er nu mooi vlak bij. RTK-GPS houdt de
trekker op de ideale lijn en het resultaat is
dan ook superstrak. Naast de voordelen voor
de grond roemt hij de werksnelheid en het
gunstige verbruik. “De trekker gebruikt 15
liter per hectare; de helft van normaal. En als
het lekker loopt, dan ploeg je met gemak 15
hectare op een dag. Dat moet ook wel, want
je kunt minder lang doorploegen dan met een
gewone ploeg. Het mag niet te nat zijn.”
Klaasse Bos heeft er in Van Beek na tien jaar
weer een bondgenoot bij. Hij is benieuwd
of GPS het ondiep ploegen weer op de kaart
zet. “De manier van werken moet bij je passen. Het vraagt meer aandacht dan gewoon
ploegen, omdat de uitgangssituatie al goed
moet zijn. Een slecht perceel knap je er niet
mee op.” 

De Ecoploeg:
van idee tot elfschaar
Het eerste prototype van de Ecoploeg kwam voort uit een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en ploegenbouwer Rumptstad.
Het idee was dat door minder diep te ploegen bodemorganismen,
regenwormen en plantenwortels meer kans zouden krijgen om de bodemstructuur zo in te richten dat zij zich er lekker in voelen. Bij gangbaar ploegen, soms tot wel 40 centimeter diepte, wordt de bouwvoor
te veel verstoord. Ook ontstaat ereen moeilijk doordringbare laag op
de werkdiepte van de ploeg: de ploegzool.
Ploegendeskundige Jan Boer van Rumptstad zette de Wageningse
ideeën in 1993 om in een ontwerp. Vanaf de eerste tests werd
een halvering van het brandstofverbruik voorspeld, en dat blijkt
in de praktijk aardig te kloppen. De biologische structuurvorming
heeft tijd nodig en werkt alleen als de teler er ook in zijn andere
werkzaamheden aandacht aan besteedt. Ook was de stap naar
bovenover ploegen zonder RTK-GPS best groot. “Misschien was de
Ecoploeg zijn tijd te ver vooruit”, oppert Leonard Mol van Rumptstad/Steketee. “Feit is dat we er weer meer vraag naar krijgen,
mede dankzij de komst van RTK-GPS. Het ontwerp van de ploeg
is inmiddels iets aangepast. Er zit meer ruimte in de ploeg en de
kouters en voorscharen zijn aangepast. Ook zijn de werkbreedtes
groter geworden. Akkerbouwers hebben nu de keus uit acht of
negen scharen, maar we werken ook aan een frame voor tien of elf
scharen.”
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