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Het was een bijzonder jaar, zelfs nu in november kampen we nog met een neerslagtekort. 
Het najaar is dan ook voorspoedig verlopen, de oogst is grotendeels achter de rug. Dit neemt 
niet weg dat de omstandigheden op de percelen nog ideaal zijn om werkzaamheden uit te 
voeren. De laatste snede gras moet grotendeels nog gemaaid worden, en er kan nog volop 
kalk worden gestrooid. 
Wij zijn alweer bezig met het volgend teeltseizoen, hebt u ideeën over machines of bepaalde 
werkzaamheden, dan horen wij dit graag! 
 
Bekalken 
Het is belangrijk dat u de pH van uw percelen bouwland én grasland op peil houdt. Een te 
lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen.  
Een goede calciumbezetting zorgt voor een goede bodemstructuur, dit is van belang voor 
een goede bodembiologie en waterhuishouding.  
 
Kalk met óf zonder Magnesium? 
Als u kampt met een magnesiumoverschot in de bodem is het aan te raden om te bekalken 
met een kalksoort zonder magnesium. Dus kalk die vooral op basis van calciumcarbonaat 
werkt. Zo kunt u uw magnesiumoverschot tegen gaan. Het is van belang dat er ook calcium 
in de bodem zit wat de structuur van de grond verbeterd. 
 
Wanneer een magnesiumoverschot? 
Op bodemanalyses van Eurofins Agro staat dit heel duidelijk op middels onderstaande 
diagram. Geeft uw bodemanalyse aan dat de bezetting van de CEC hoger is dan 10%, dan is 
het aan te raden om te bekalken met kalksoorten met lage magnesiumgehaltes. 
 

 
 
Daarnaast wordt er met dierlijke mest ook magnesium aangevoerd. Als u 35 m3 
rundveedrijfmest aanbrengt op uw grasland brengt u al meer magnesium aan dan dat 10 ton 
droge stof gras kan onttrekken. Dit staat nog los van de aanvoer van magnesium door 
kunstmest. 
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Grasland bekalken?! 
Ook voor uw percelen grasland is een optimale pH van groot belang voor maximale 
productie en benutting van meststoffen. Na de laatste snede gras is het moment om te 
bekalken, de kalk kan zo gedurende de winterperiode inspoelen en zijn werk doen. 
 
Zorg dat u weet of kalk met óf zonder magnesium op uw gronden het beste past. Voor een 
optimale benutting van de kalk en zo 
min mogelijke gevolgen voor afbraak 
van organische stof en bodemleven 
is het beter om ieder jaar een kleine 
gift te geven in het najaar, in plaats 
van eens in de 4 jaar een reparatie 
bekalking. 
Wij beschikken over eigen opslag 
van droge kalk. We leveren zowel 
kalk met als zonder magnesium. Met 
onze kalkstrooier voorzien van 
strooicomputer kan zeer nauwkeurig 
gestrooid worden. 
 
 
Maisteelt 2019 
Komende maisteeltseizoen zal een teelt worden met nieuwe uitdagingen, de wetgeving is op 
dit moment van schrijven nog niet definitief vastgelegd. Wel is er een concept wat mogelijk 
definitief doorgevoerd zal worden. In de bijlage vind u een meer informatie over de opties 
die er mogelijk zijn. 
 
Voor het onderzaaien van het vanggewas heeft WTC de Kempen een cultivator met 
zaaiopbouw ontwikkeld zodat er tussen de rijen gezaaid kan worden. Deze gaan we voor 
zowel loonwerk als verhuur gebruiken. 
Het zal volgend jaar moeten blijken wat de beste methode is, tegelijk met de mais zaaien of 
naderhand met mechanische onkruidbestrijding het vanggewas tussen de rijen zaaien. In de 
praktijk zal moeten blijken wat het meest praktisch is. 
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Telefooncentrale 
Mocht u het nog niet zijn opgevallen, de opzet van onze telefooncentrale is veranderd. 
Deze is nu als volgt ingedeeld: 
Toets 1: verhuur Middelbeers en Vessem   
Toets 2: loonwerk 
Toets 3: verhuur Eersel     
Toets 4: verhuur Esbeek 
Toets 5: storingen verhuurmachines    
Toets 6: administratie 
Toets 7: bedrijfsleider 
 
Zo hopen wij altijd goed bereikbaar te zijn, probeer voor uzelf altijd de goede optie te kiezen 
zodat u direct bij de goede persoon terecht komt en we u snel verder kunnen helpen. 
 
Openingstijden tijdens de wintermaanden 
Tijdens de rustige wintermaanden zijn onze openingstijden op zaterdag gewijzigd. Al onze 
vestigingen zijn dan om 12.00 gesloten. Houd hier dus rekening mee met het terugbrengen 
van spullen zoals motorzagen, boor/sloophamers en trilplaten.  
Telefonisch zijn we wel de hele dag bereikbaar. 
 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werktuigencoöperatie de Kempen 
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