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AGENDA

Ingezonden
Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig
adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te
weigeren of in te korten. Reacties kunt u schriftelijk indienen.
Uw post versturen naar: AgriMedia, t.a.v. LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen. Mailen kan ook naar:
redactie@landbouwmechanisatie.nl. Bijdragen kunnen ook
worden geplaatst op de website van LandbouwMechanisatie.

Field Robot Event 2009

Gps

7 juli
Wedstrijden van kleine veldrobotjes op
terreinen van Wageningen Universiteit.
www.fieldrobot.com

Met verbazing heb ik het artikel ‘Mobiele

Libramont 2009
24-29 juli
Jaarlijkse land- en bosbouwbeurs met shows
en demo’s, waarvan de laatste twee dagen
bosbouwdemonstraties. Libramont, België.
www.foirelibramont.com

telefonie wordt nauwkeuriger dan rtk-gps’ in
het meinummer van LandbouwMechanisatie
gelezen. In dat artikel wordt de suggestie
gewekt dat mensen die onlangs een rtkbesturingssysteem hebben gekocht, een verouderd systeem hebben aangeschaft. Dit is
niet waar. Op dit moment zijn verschillende
aanbieders van rtk-gps aan het kijken naar
andere opties voor het verzenden en ontvangen van het correctiesignaal. Dit correctiesignaal is nodig om de hoogste nauwkeurigheid
te behalen. Heden wordt dit signaal verzonden van een basisstation via een radio. Elke
basis heeft een eigen frequentie nodig. Een
beperking van het basisstation is de afstand
en de communicatie via radio is storingsgevoelig. Momenteel wordt er gekeken naar
alternatieven voor de basisstations zoals ze
nu bestaan. Een alternatief is de overdracht
via GPRS/UMTS. Voor de duidelijkheid: het
blijft rtk. De manier van correctiesignalen

Volgende keer

versturen en ontvangen is echter anders. Er
wordt nu via een gsm-modem (in plaats van
een radio-modem) contact gelegd met internet. Vanaf het internet ontvangt de trekker
nu het correctiesignaal. Al onze systemen
zijn eventueel uit te rusten met een dergelijk
gsm-modem. Dus van een verouderd en
onbruikbaar systeem zoals ook in ‘Op de
korrel’ wordt gesuggereerd, is absoluut
geen sprake!
Bastiaan Brockhus, Compufarm Precisielandbouw

Als het volgende nummer verschijnt, duurt het
nog maar een paar maanden voordat de grote
landbouwbeurs Agritechnica in Hannover
plaatvindt. Landbouwfabrikanten lanceren hier
hun nieuwe trekkers en machines. Een paar
hebben we al in september. Verder is er aandacht voor bovenover ploegen en repareren
van de verlichting op landbouwkippers.
LandbouwMechanisatie nr. 9 van 2009
verschijnt 4 september.

Tabel minishoveltest
De afgelopen weken reageerden enkele
oplettende lezers op het artikel ‘Minishoveltest: grote verschillen bij kleine shovels’ dat
in het juninummer van LandbouwMechanisatie
staat. Wellicht heeft u het ook gezien. In de
tabel ‘Technische gegevens en metingen’
op pagina 25 zijn namelijk enkele merken
boven de verkeerde kolommen met technische
gegevens geplaatst. Dit is te zien aan het
type, op pagina 26 en 27 zijn ze per merk
met juiste type wel goed genoemd. Alleen de

Lezersservice
vetgedrukte merknamen staan dus in de
tabel op de verkeerde plaats. De juiste volgorde in de tabel moet zijn: Mustang AL306,
JCB 403, Striegel 300DY/A, Weideman 1250
CX35, Schäffer 2345, Kramer 350, Thaler KL
351/A en Giant 451 X-tra.

International Historisch Festival
25-26 juli
Historisch Festival met onder andere oude trekkers en machines op ‘De Vosberg’, Ninnesweg
176 in Helden-Panningen, Limburg. Zaterdag
10.00-17.00 uur en zondag 9.00-17.00 uur.
www.hmtklep.nl

Cichoreidag 2009
4 september
Demonstraties, onderzoek en innovaties over
de teelt van cichorei door Proefboerderij
Rusthoeve en DLV Plant m.m.v. Sensus, IRS
en PPO. Info: Sam de Vlieger, Rusthoeve
(06-10707213) of Luc Remijn (06-53261172).

PotatoEurope 2009
7-11 september
Aardappelmanifestatie in Emmeloord.
www.potato2009.com

Agritechnica 2009
10-14 november
Internationale landbouwmachinebeurs in
Hannover, Duitsland.
www.agritechnica.com

Agribex 2009
1-6 december
Tweejaarlijkse internationale beurs voor
Landbouw, Veehouderij, Tuin en Groene Zones.
Brussels Expo, België.
www.agribex.be
Voor de volledige agenda, zie:
www.landbouwmechanisatie.nl
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Vraagbaak: Regeling Voertuigen van kracht
Ik hoorde dat er een nieuwe landbouwverkeerswet is. Wat is er anders geworden?
In de Regeling Voertuigen, die per 1 mei
2009 het Voertuigreglement uit 1994
vervangt, hebben een aantal veranderingen
betrekking op ‘landbouw’. Nieuwe termen
zijn: verwisselbare uitrustingsstukken
(inrichtingen, gedragen door of gekoppeld
aan een voertuig, in driepunt of aanbouw) en
verwisselbare getrokken machines. Daardoor
vervalt de kwalificatie van het aanbouwwerktuig als lading, het getrokken werktuig
is geen gewone aanhangwagen meer en de
maaidorser wordt niet meer gelijkgesteld
met de ’rijdende’ melkboer. Ook de definities
van het afschermen van zowel scherpe als
uitstekende delen zijn duidelijker. Bij de
nieuwe definitie voor verwisselbare uitrustingsstukken zijn de maximale afstanden
vanaf het hart van het stuurwiel (3,5 meter)
en vanaf de achteras (5 meter) vervallen. Met
deze ‘verruiming’ lijkt het probleem van ver
naar voren uitstekende verwisselbare werktuigen (een frontploeg of een extra tank in de
fronthef) en lange verwisselbare uitrustingstukken in de driepuntshef (een lange ploeg)
uit de wereld te zijn. De maximale afmetingen

van een voertuig met verwisselbare uitrustingstukken zijn daarbij niet gewijzigd: 12
meter lang, 3 meter breed en 4 meter hoog.
Maar pas op, schijn bedriegt. Draai je met
een lang werktuig in de fronthef de openbare
weg op en is er geen goed zicht op de weg,
dan heb je als chauffeur een probleem. Bij
een lange ploeg in de achterste hefinrichting
ontstaat een gevaarlijke situatie bij het verlaten van de openbare weg. Het uiteinde
kan tot op de tegenoverliggende weghelft
zwaaien. Ontstaat er een aanrijding, dan zal
de rechter uitspraak doen op grond van
artikel 5 van de WVW, het ‘kapstokartikel’,
waarin staat dat het verboden is je zo te
gedragen dat je gevaar op de weg veroorzaakt dan wel kunt veroorzaken. Weet dus
wat je doet.

Abonnementen
Saskia van Velzen, Katrina Tulen, Irma Sel,
telefoon (0317) 46 56 70, fax (0317) 46 56 71,
e-mail info@landbouwmechanisatie.nl,
internet www.landbouwmechanisatie.nl.
Abonnementen kunnen elke maand ingaan en
worden aangegaan voor de duur van 1 jaar. Na
een abonnementsjaar wordt een abonnement
automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij schriftelijk
opgezegd uiterlijk 2 maanden voor vervaldatum.
Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd;
dit is uw bewijs dat de opzegging is ontvangen
en verwerkt.
Abonnementsgeld 2009
Nederland en België: € 79,95 per jaar (11 nummers),
Buitenland: € 111,05 per jaar (11 nummers).
Abonnementsgeld bij vooruitbetaling
te voldoen. Betalingen Bankrekening:
ABN Amro 53.93.14.110. Voor België:
Postcheque 000-3250798-37
tnv. AgriMedia, Wageningen (NL).
Vakbladen
AgriMedia is ook uitgever van de vakbladen
Tuin en Park Techniek, Groen&Golf,
Veehouderij Techniek en V-focus. Voor meer
informatie, kijk op: www.agrimedia.info

Heeft u ook een vraag?
Stuur uw vraag naar LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook: redactie@lanbouwmechanisatie.nl

De Regeling Voertuigen staat grote ploegen in
de fronthef en driepuntshef op de weg toe.
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