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BodemUP

• Begeleiden van ondernemers bij het nemen van 
(bodem)maatregelen. 

• 3 keukentafelgesprekken per jaar 

• Focus op rendement bij de ondernemer

Een efficiëntere benutting van nutriënten = 
minder uitspoeling



Wat mag een BodemUP-deelnemer 
verwachten

• Een geaccrediteerd BodemUP adviseur komt (kosteloos) 
bij je langs
• 3 keer per jaar aan de keukentafel

• We zoeken samen naar maatregelen en verbeteringen in 
jouw bodem

• Begeleiden in het selecteren en evalueren van een 
maatregel
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BodemUP – deelnemers GWBG & BB



De Brabantse Aanpak 

De landelijke afspraken die zijn gemaakt rond het zesde 

nitraatactieprogramma krijgen in Brabant vorm onder de naam 

de Brabantse Aanpak.

• Deze bestaat uit: 

• BodemUP

• Monitoring

• Versterking



Monitoring

• Een Nul-meting is in het najaar 2019 uitgevoerd op 
1000 meetpunten volgens LMM methode; 

• openboorgatmethode met analyse op o.a. nitraat in het 
bovenste grondwater. 

• Een trendmeting is in het najaar 2020 uitgevoerd in 
250 meetpunten.

• Doel: gemeten trend van nitraatgehalte in bovenste 
grondwater vaststellen. 

• Een trendmeting in het najaar van 2021 staat op de 
agenda. 



Versterking

• Verankeren
• Belemmeringen verzamelen als input voor beleid

• Verdiepen
• Metingen in en onder de bouwvoor voor bewustwording
• Metingen in de bodem en gewassen voor meer inzicht
• Samen met de HAS - veldproeven

• Enthousiasmeren
• wedstrijd

• Verbinden
• Projecten (op het erf!)
• Adviseurs
• Ketenpartners 
• Beleid



Waarom..?

Licence to operate

Voorkomen van generieke, 
theoretische, draconische, 
verplichtende regelgeving



Ga met ons aan de slag

• Als BodemUP deelnemer
• Meer informatie over BodemUP vind je op 

www.zlto.nl/bodemup

• Als BodemUP partner
• We gaan op zoek wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

• Neem contact op met mij [marijgje.wijers@zlto.nl] of 
met het BodemUP team [bodemup@zlto.nl]

http://www.zlto.nl/bodemup

