
Bodem UP

Praktisch en concreet met meerwaarde op het erf



BodemUP

Haal meer uit uw bodem, ga met ons aan de slag 
voor een betere bodemvruchtbaarheid.  

Samen zoeken we uit hoe we met praktische 
maatregelen winst kunnen halen op een perceel, 
zoals;

- een betere productie

- een betere waterhuishouding



Wat mag je van BodemUP verwachten

• Gedurende 3 jaar kunnen we u 4 keer per jaar adviseren 
en begeleiden bij het selecteren, uitvoeren en evalueren 
van maatregelen op een perceel waarvan u denkt of 
hoopt dat er winst te halen is. 

• Het adviestraject mikt op praktische en toepasbare 
maatregelen waarmee een betere productie of betere 
waterhuishouding wordt bereikt. 

• Met de BodemUPadviseur zoekt u samen uit welke 
maatregelen het beste passen bij het perceel, het 
productiesysteem en bij uw doelstellingen.  



Wat gaan we doen?

• Samen doorgronden we het perceel en 
zoeken naar de productie-
belemmerende factor m.b.v. 

de bodemanalyse

een profielkuil

opstellen van OS-balans

eventueel overige meting zoals 
weerstands- of infiltratiemeting.

• Als ondernemer beslist u welke maatregel u wilt uitvoeren.

• Samen evalueren we het effect van de maatregel. 



Voorbeeld

Een ondernemer ziet dat na ruilverkaveling een deel van zijn 
perceel met continue mais minder goed presteert dan een ander 
deel. De behandeling is al een paar jaar gelijk en uit de Eurofins
analayse zijn geen duidelijke verschillen te lezen. Met dit perceel 
gaat hij met de BodemUP adviseur aan de slag.

• In de verschillende profielkuilen valt een verschil in verdichting 
en bewortelingsdiepte op. Verdichting en matige structuur lijkt 
de meest voor de handliggende belemmering te zijn.

• Hij besluit het perceel te woelen om verdichte lagen open te 
breken. Hij heeft nog wat fosfaatruimte en besluit deze op dit 
perceel in te zetten met compost. Tenslotte zaait hij een 
mengsel aan groenbemesters in. 



Project BodemUP

• BodemUP draait over 2 projecten; 

• BodemUP Grondwaterbeschermingsgebieden; 

• Start in sept. 2018 – looptijd 4 jaar

• 8 GWBG – 180 deelnemers

• 4 bezoeken/jaar

• Brabantse versterking vanuit BO 

• BodemUP Brabant Breed

• Start in jan. 2019 – looptijd 3 jaar

• De rest van Noord Brabant – 800 deelnemers

• 4 contactmomenten/jaar 

• (nog) geen extra’s



Resultaten BodemUP

• Op dit moment zijn 100 deelnemers in GWBG aan de slag en is 
grootschalige werving voor Brabant Breed gestart.

• Dit seizoen worden 106 bodemverbeterende maatregelen 
uitgevoerd. 

• Laag fruit; bemesting op maat, bekalking op maat, gewaskeuze

• Hoog fruit; de volgende stap. 



PPS Beterbodembeheer

• Zoektocht hoe we de informatie die hier ontwikkeld wordt 
toepasbaar krijgen in deze concrete projecten. 


