
Even voorstellen

Naam:  Wielent Zonnebeld 

Fa. W.Zonnebeld Boomkwekerij 

en Groothandel en Groothandel 

te Nijverdal   

teelt verplant bos-en haagplantsoen 

en Winterstek



Bedrijf bestaat sinds 1927  sinds 1982 ben ik daarin 

werkzaam als de derde generatie



Wat ik als klein kind al meekreeg was wees 

zuinig op onze grond, want grond wordt niet 

meer gemaakt, hun visie was dan ook om zo 

min mogelijk onkruid te bestrijden via de min mogelijk onkruid te bestrijden via de 

chemische manier



vroeger deden we veel handmatig schoffelen ( arbeid 

was toen nog betaalbaar), later combinatie van 

schoffelen met het paard en handmatig.



Mijn gedachte was dan ook in 1982 toen ik 

met het bedrijf verder ging om het idee van 

mijn voorgangers te handhaven, vooral ook 

omdat onze huiskavel  voor ons heilig is.omdat onze huiskavel  voor ons heilig is.



Echter we moeten wel op een economisch

verantwoorde manier doorkweken en daarom

moest er wel een verandering in de

onkruidbestrijding komen, vooral omdat we in die

tijd grote problemen met het onkruid hadden.



In 1982 hebben we een schoffelmachine voor op de 

tractor gebouwd, en zijn hier mee begonnen te 

experimenteren.

Een bijkomend voordeel van schoffelen vind ik dat je

de grond ook los houd wat het bodemleven ten goede 

komt. 



Na steeds wat aan te passen aan deze machine 

en de ervaring die je ermee kreeg werden de 

resultaten steeds beter, maar optimaal was het 

ook niet, vooral omdat in de loop van het ook niet, vooral omdat in de loop van het 

seizoen de planten ook steeds groter werden,en 

daardoor het zicht minder.



In 1988 kwam ik in gesprek met 

mechanisatiebedrijf Dijkstra en Post uit de 

noord-oost polder en deze zagen het wel zitten 

om een zelfdragend portaalframe te bouwen, om een zelfdragend portaalframe te bouwen, 

met daarbovenop een losse tractor. Zoals ze het 

uittekenden zag ik hier heel veel kansen in voor ons 

bedrijf. Je kunt hier namelijk  voor , midden en aan 

de achterkant werktuigen aanhangen.





We zijn begonnen met midden onder het frame 

d.m.v. parallellogrammen aan en af te aarden en 

achter de wielen krabbers te zetten zodat de 

grond los bleef. In  1993 hebben we een 

mechanische wiedeg gekocht en in 2002 een 

hydraulische wiedeghydraulische wiedeg





De Combinatie van deze 3 bewerkingen geeft 

een heel goed resultaat. In de loop van het 

groeiseizoen passen we de bewerkingen aan 













Punten van aandacht

• Eerste bewerking voeren we uit vrij kort na het planten, dit kan dus al begin april 
zijn

• Frequentie van het aantal  malen schoffelen ligt aan de onkruiddruk

• Bij nat weer opletten dat de grond het kan hebben om een bewerking uit te 
voeren

• Bij nat weer is het resultaat minder,dan soms 2 maal per week er door heen rijden

• Bij heel droog weer kan ééns per 3 weken wel genoeg zijn

• Rijsnelheid van 2,5 km per uur dus per hectare ben je ongeveer 2,5 uur bezig• Rijsnelheid van 2,5 km per uur dus per hectare ben je ongeveer 2,5 uur bezig

• Wortelonkruiden zoals kweek etc. zijn door deze behandelingen  geen probleem 
meer.

• Wel  dient er zo nu en dan met de hand door gelopen te worden met een hak

• Ook gaan we er in de winterperiode circa 2 maal door vooral tegen grassoorten

• Per seizoen rijden we er tussen de 15 en 20 maal door, afhankelijk van de 
onkruiddruk



Onkruidbestrijding in stekbedden  

de stek steken we in plastic en de paden 

worden handmatig geschoffeld of met een frais

behandeld







Conclusie  zonder chemie lukt het ons om de 

onkruidbestrijding  goed de baas te kunnen.



Bodemstructuur.

• De structuur van de grond hou je naar mijn 

idee perfect,echter wij doen voor het planten 

wel een kerende grondbewerking

• Sporenelementen blijven beter beschikbaar • Sporenelementen blijven beter beschikbaar 

voor de plant 



Bodemleven 

• doordat je een lossere structuur houd hou je 

veel meer leven in de grondveel meer leven in de grond


