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Eggen zijn uit de hedendaagse landbouwmachinewereld niet meer weg te denken. Of het nu 
gaat om ecologische onkruidbestrijding, bodembewerking of zaaitechniek: egtanden zijn overal 
aanwezig. Maar hoe simpel ze ook lijken, u moet toch letten op enkele basiszaken om ze zo 
goed mogelijk hun werk te laten doen.
Ten eerste is er een groot aantal modellen en uitvoeringen verkrijgbaar. Er zijn eggen met 
meerdere veerwindingen, maar ook uitvoeringen die helemaal geen veerwindingen hebben. In 
dat geval zijn er aan de boven- of onderkant veerwindingen geplaatst. Sommige liggen dicht bij 
elkaar en andere zijn verder van elkaar verspreid. Er zijn rechte, gebogen, gehoekte en platte 
uiteinden. Hoe veelzijdig de vormen van de diverse fabrikanten ook zijn, bepaalde aspecten zijn 
bij iedere fabrikant hetzelfde. Wie een eg zoekt voor een nieuwe machine of een bestaande 
machine wil ombouwen, kan dus het beste eerst goed nadenken over welk type egtand geschikt 
is voor het beoogde doel.

Laten we beginnen bij de basisprincipes. Een egtand wordt altijd ‚getrokken‘. Hierdoor staat de 
tand steeds meer of minder schuin naar achteren. De veerconstante van een eg is afhankelijk 
van een aantal factoren. Het eerste en belangrijkste criterium daarbij is de materiaaldikte. 
Hoe dikker de veerdraad, hoe stabieler maar ook minder elastisch de eg is. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij de stroverdeeleg. Deze heeft vaak veren met een diameter van 12-16 mm. Ze zijn 
meestal als dubbele veertanden ontworpen. Dat wil zeggen dat er steeds twee uiteinden met 
één bevestigingspunt zijn verbonden. De eg moet hierbij bestand zijn tegen een zeer grote druk 
terwijl hij door de bodem wordt getrokken om het gehakselde stro te verdelen en de bodem 
open te scheuren. (A)

Het volgende criterium is de hefboomlengte achter de veerwindingen of, bij eggen zonder 
veerwindingen, achter het bevestigingspunt. Hierbij geldt als vuistregel dat hoe langer de 
hefboom is, hoe meer de eg naveert. Dat kan bij wat gevoeligere planten juist een voordeel zijn.  
(B)

A B



Eg #1 is in het algemeen vooral bedoeld voor aanbouw achter. Hij heeft een bovenop 
geplaatste veerwinding en wordt met de bevestiging in rijrichting aangebouwd, waardoor de 
punt naar achteren wordt getrokken en de veerwinding in elkaar rolt.

Eg #2 is vooral bedoeld voor gebruik in een machine voor frontaanbouw waarbij er achter de 
balk geen plek voor aanbouw is. De bevestiging wijst daarbij naar achteren en de veerwinding 
is aan de onderkant geplaatst.

Eg #3 is een zaaieg. Deze heeft een afgevlakt uiteinde waarmee de aarde wordt gladgestreken 
en verdeeld. Ook hier is de aanbouw voornamelijk achter.

Bij eg #4 is het precies andersom. Deze wordt voor hetzelfde doel gebruikt, maar de aanbouw is 
voor.
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In schoffelmachines worden eggen vaker uit dun materiaal en met een grotere hefboomlengte 
gemaakt. Ze moeten de plantenresten die zich op het oppervlak bevinden verspreiden en de 
opgeworpen grond opnieuw verdelen. Daarvoor is geen grote tegendruk nodig. Bij gebruik van 
een precisie-wiedeg voor onkruidbestrijding is het daarom goed met niet te korte egtanden 
te werken. U kunt weliswaar de druk vaak wel afstellen, maar bij een te korte hefboom wordt 
vroeg of laat schade aan het gewas toegebracht, ongeacht hoe zwak u de machine afstelt. 
Bovendien wordt de doorgang kleiner en raakt de machine sneller verstopt.
Natuurlijk speelt ook het aantal veerwindingen een rol. Hoe meer veerwindingen een eg 
heeft, hoe elastischer hij zich gedraagt tijdens het werken. Op dit punt wordt er echter ook 
vaak een grote fout gemaakt bij de aanbouw. Er zijn egtanden voor frontaanbouw en voor 
achteraanbouw. Het is heel belangrijk een passende eg voor de gewenste positie te vinden. 
Daarbij geldt eigenlijk maar één basisregel: de veerwindingen moeten tijdens het werken 
samentrekken. De eg kan anders verbuigen en/of breken. Er zijn daarom verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar voor de beide aanbouwsituaties. In principe kan echter iedere eg 
zowel voor als achter worden gebruikt. Daarvoor hoeft u bij het aanbouwen alleen maar op de 
juiste richting te letten. Soms is het gebruik van bepaalde typen niet mogelijk door het ontwerp 
van de machine en de beschikbare ruimte.

Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende ontwerpen en de werkrichting.



Als de egtanden zeer intensief worden gebruikt, kiest u voor een egtand 
zoals #5. Door het recht omlaag wijzende uiteinde scheurt deze tand 
bijzonder krachtig door de bodem en kan zo ook pas gegroeide plantjes 
eruit trekken. Er zijn ook modellen verkrijgbaar waarbij de punt een 
zodanige hoek heeft dat deze enigszins naar voren wijst. Hiervoor geldt 
dat u uiterst voorzichtig te werk moet gaan, omdat u anders ook schade 
toebrengt aan het cultuurgewas. Zoals u bij deze tand kunt zien zijn er 
geen veerwindingen in de eigenlijke zin van het woord.

Tot slot nog iets uit de praktijk. De grote stroverdeeleggen worden 
steeds populairder voor het omploegen van stoppels. Hierbij kan de 
werking van het apparaat nog verder worden uitgebreid door het 
monteren van een opzetstuk onderaan het uiteinde van de egtand, 
waardoor voor een deel geen verdere bewerkingsronden, bijvoorbeeld 
met de cultivator, nodig zijn om het groeien van uitvalgraan mogelijk te 
maken. Bovendien heeft de eg minder trekkracht nodig en werkt deze 
met een hogere arbeidssnelheid dan een cultivator.
Egtanden zijn veelzijdig en voldoen goed. Vooral de stijgende 
verkoopcijfers in het segment van de conventionele landbouw maken 
dat duidelijk. Veel bedrijven zijn nu al op zoek naar een alternatief 
voor de tijd na totaalherbicide en de eg zal in dit segment zeker een 
belangrijke plaats innemen.
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