
VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN IN DE AKKERBOUW EN VOLLE-
GRONDSGROENTE:

Bemest ingsmaatregelen:
 » Rijenbemesting
 » Wisselende tijdstippen toediening meststof
 » Gebruik van (kunstmest-) vervangers
 » Slimme keuze groenbemesters
 » Precisiebemesting

Bodemmaatregelen:
 » Bodemanalyses – meten is weten
 » Bodemverbetering a.d.h.v. ‘Boeren Bodem Check’
 » Vruchtwisseling ‘gezonde wortels’ voor betere opname
 » Verhogen vochtbergend vermogen van de grond m.b.v. grondbewerking

Bedr i j fsmaatregelen:
 » Peil Gestuurde Drainage
 » Afspoeling van mineralen beperken door tegengaan van stromen van water op 

percelen (bijvoorbeeld gebruik ‘dam and diker’ in aardappelen en aanleggen 
spuitsporen evenwijdig aan sloten) 

BRABANT BEWUST    

Akkerbouw en  
Vollegrondsgroente   

COLOFON
Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten 
naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project wer-
ken Brabantse agrariërs samen met loonbedrijven en adviseurs.  
Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies.  
Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant. 
Meer informatie: www.brabant-bewust.nl 
BEWUST staat voor: Bodem- En Watermaatregelen om Uitspoeling Samen Tegen te gaan.
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Op 1 januari 2017 is het programma Brabant BEWUST van start gegaan. 
Het programma heeft als doel de mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: 
meer opbrengst van het land met eenzelfde hoeveelheid mineralen. Van 
dat doel wordt iedereen beter: de opbrengsten gaan omhoog, de verliezen 
naar het milieu omlaag. Het programma is een initiatief van ZLTO, Cumela, 
provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen en wordt uitge-
voerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies.

ACHTERGROND
De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald tot fors onder de 
adviesbemesting. Tegelijkertijd blijkt deze daling helaas nog steeds niet vol-
doende om aan alle waterkwaliteitsnormen te voldoen. Daarom is het van 
belang gezamenlijk aan de slag te gaan. Om te zorgen voor een betere 
waterkwaliteit met behoud van opbrengsten en inkomen. Dat kan bijvoor-
beeld door te investeren in bodemvruchtbaarheid, slimme keuze van mest-
stoffen en mestaanwendingsmethodes en een goede watervoorziening. Dit 
soort maatregelen zorgen voor een hogere efficiëntie van meststoffen en 
verkleinen daarmee het overschot en de emissie.

INHOUD
In Brabant BEWUST gaan we aan de slag met veehouders, akkerbouwers, 
vollegrondstelers en loonbedrijven. We gaan werken aan bodem, bodem-
vruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Dat doen we met onder-
nemersgroepen, workshops en demonstraties.

MAATREGELEN
Er is in allerlei projecten gezocht naar innovatieve maatregelen. Projecten als Schoon 
Water Brabant, Telen met Toekomst en het masterplan mineralenmanagement heb-
ben een goed gevulde ‘gereedschapskist’ met haalbare en effectieve maatregelen 
opgeleverd. Tot nu toe is de noodzaak om maatregelen op het bedrijf toe te passen 
echter nog niet heel groot geweest. Daar lijkt nu verandering in te komen. We willen 
in dit project dus geen nieuwe maatregelen ontwikkelen, maar zorgen dat bestaande 
maatregelen in de praktijk worden gebracht.

A AANMELDEN
Leer de waarde zien van maatregelen voor uw bedrijf en voor uw omgeving. Dis-
cussieer met collega’s en adviseurs over passende maatregelen op uw bedrijf en 
ga ermee aan de slag. Meld u aan bij een ondernemersgroep via uw eigen con-
tactpersoon bij ZLTO, Delphy of CLM. Deelname is gratis; we verwachten wel een 
actieve betrokkenheid bij uw ondernemersgroep en bezoek van de bijeenkomsten 
(± 3 per jaar).


