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De bodem wordt 
gezien als het 
belangrijkste 
kapitaal van de 
boer. 

Door slim 
bodembeheer 
kan een onder-

nemer zorgen dat de bodem onder zijn 
bedrijf in goede conditie blijft: een 
gezond bodemleven, balans in opbouw 
en afbraak van organische stof, in aan- 
en afvoer van mineralen met als gevolg 
dat de productiecapaciteit van de 
bodem op peil blijft en de bodem beter 
bestand is tegen te droge of natte 
perioden. Maar wat de bodem nodig 
heeft is per perceel anders. Met het 
pilotproject ‘Van meten naar bodemver-
betering in de boerenpraktijk’ gaven we 
agrarische ondernemers dat inzicht. 

Dankzij financiering van provincie 
Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, 
waterschap Rivierenland en in samen-
werking met verschillende bodem- 

kennisaanbieders konden ondernemers 
een bodemproduct kiezen waarmee ze 
analyse en advies kregen over één of 
meerdere percelen.

Positieve reacties 
In totaal 34 ondernemers mochten een 
bodemproduct ter waarde van 2500 
euro uitkiezen van een van de acht 
bodemkennisaanbieders. De reacties 
van de deelnemers over aanbod en 
uitvoering door de kennisaanbieders 
waren zeer positief, zoals ook wel uit 
deze brochure blijkt. Want agrariërs 
weten vaak of een perceel wel of niet 
goed is, maar door een analyse en het 
advies van een kennisaanbieder weet 
een ondernemer waar het aan kan 
liggen én wat hij eraan kan doen. 

De uitleg en ondersteuning geeft de 
boer de broodnodige handvatten om de 
bodemgezondheid van zijn percelen op 
peil te brengen. Deze pilot ‘Van meten 
naar bodemverbetering in de boeren-
praktijk’ smaakt naar meer! 

Kennis en handvatten om bodem te 
verbeteren 

Projectleider Michaela van Leeuwen 
mavleeuwen@projectenltonoord.nl 
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Bodemproduct 
 
Aequator Groen & Ruimte

Het bedrijfsbodem- en waterplan (BWP) 
van Aequator Groen & Ruimte is erop 
gericht om problemen met de bodem 
en de waterhuishouding aan te pakken. 
Aequator helpt ondernemers hun 
bodem beter te begrijpen en hun bodem- 
kwaliteit te verbeteren. Hiermee valt 
zeker op langere termijn het voordeel 
ook in de portemonnee te zien. Het 
opstellen van een BWP begint met een 
keukentafelgesprek. Aan de keukentafel 
nemen zij de bodemkaart, hoogtekaart 
en de kaart van het watersysteem onder 
ogen en bespreken deze. Daarna volgt 
het veldbezoek waarbij Aequator de 
percelen beoordeelt aan de hand van 
boringen en profielkuilen. Tijdens deze 
beoordelingen leggen zij de veldwaar-
nemingen uit, de eventuele oorzaken en 
komen ze met kansrijke oplossingen. 

In het BWP-rapport vindt u:  
• Samenvatting van het bezoek
• Veldwaarnemingen  

(evt. beeldmateriaal)
• Oorzaken
• Maatregelen
• Kosten/baten inschatting voor de 

maatregelen waarvoor u een offerte 
op kunt vragen 

Contactpersoon
Mattheijs Pleijter 
088-4262422
www.aequator.nl
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Ervaringen
Ard Tetteroo:  
“Wij boeren op zandgrond en willen 
graag onze gewasproductie optima- 
liseren. Door middel van het bedrijfs- 
bodem- en waterplan kregen wij inzicht 
in de kwaliteit van de bodem en 
eventuele actie’s om deze te verbete-
ren. Bijvoorbeeld door op een perceel 
met zandgrond leem te mengen. Ook 
kregen we advies hoe we de licht 

storende laag op een perceel konden 
opheffen. Niet op al onze vragen had 
Aequator een antwoord: zo gaven ze 
over één perceel aan dat daar geen 
verbetering qua opbrengst mogelijk was 
omdat de grond niet geschikt zou zijn 
voor landbouw. Daar kan ik helaas niks 
mee, ik heb die grond nou eenmaal in 
bezit.” 

Bodemproduct 
 
Aequator Groen & Ruimte

“De bodem is waar we op staan, 
waar we op en in bouwen, 
waar we ons voedsel op 

verbouwen, waar we op leven. 
Zonder bodem geen leven”. 
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Vantage Agrometius biedt de Veris- 
dienst om de bodem te scannen.  
Het bodemscannen met de Verisscan 
bestaat uit drie stappen, waarvan het 
scannen door de loonwerker de eerste 
stap is. De tweede stap is dat er op  
basis van de scandata bodemkaarten 
gemaakt worden. Op deze bodemkaar-
ten zijn duidelijk de verschillen in pH, 
organische stof en de textuur van het 
perceel zichtbaar. De derde en laatste 
stap van de Verisdienst is dat de teelt-
adviseur langskomt om een taakkaart  
te maken op basis van deze bodem- 
kaarten. Met deze taakkaart kan de 
loonwerker plaatsspecifieke maatrege-
len op het perceel uitvoeren waarmee 
de bodemgezondheid geoptimaliseerd 
kan worden. 

Door de Verisscan krijgt de ondernemer:
• inzicht in de pH-waarde, organische 

stof en de textuur van het perceel
• maakt de verschillen in bodemsamen-

stelling zichtbaar 
• verklaart variatie in groei boven de 

grond

Contactpersoon
Ton Wilgers 
Oost Nederland 06 30788465
t.wilgers@agrometius.nl 
www.vantage-agrometius.nl

Bodemproduct 
 
Vantage Agrometius 
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Ervaringen
Melkveehouder Ingrid Hondshorst:  
“Door de Verisscan hebben we echt 
goed in beeld welke percelen extra 
bemesting of zorg nodig hebben.” 

Boomkweker Kees Sukkel:  
“Deze scan past het best bij mijn teelt. 
Ik wilde meer weten over de bodem en 
streef naar een gelijkmatiger perceel. 
Enkele adviezen die ik al overgenomen 
heb zijn de grond egaliseren en loswer-
ken en compost op het perceel brengen. 
Dit jaar zal ik het effect merken.” 

“Telers helpen om met precisielandbouw de 
efficiëntie, kwaliteit, opbrengsten en het 

rendement op hun bedrijf te laten stijgen.”

Melkveehouder Andre Banning:  
“Ik wilde meer inzicht in wat onder de 
grasmat gebeurt in de bodem. Ik zie 
variatie in de groei op het perceel en 
ben benieuwd hoe dat komt én hoe ik 
dat kan oplossen. Dankzij de Verisscan 
zijn die verschillen verklaard. Ik heb 
taakkaarten ontvangen die een loon-
werker kan gebruiken bij het nemen van 
plaatsspecifieke maatregelen, bijvoor-
beeld onderhoudsbekalking.”

Melkveehouder Gerrit Klunder:  
“Ik was blij met de heldere uitleg en 
praktische adviezen. Ik weet nu hoe ik 
de pH-waarde op mijn perceel op niveau 
krijg en waar de storende lagen zitten.” 



8

Met Bodemadvies Delphy Levende 
Bodem (voorheen BodemID) van 
kennis- en onderzoeksbureau Delphy 
worden de chemische, fysische en 
biologische eigenschappen van een 
perceel in kaart gebracht. Er wordt op 
basis van een twintigtal relevante 
bodemkenmerken inzicht gegeven in  
de bodemkwaliteit van een perceel.  
Ook de variabiliteit van het perceel 
worden meegenomen, zodat er een 
driedimensionaal beeld van het perceel 
wordt verkregen.De adviseur van 
Delphy koppelt aan die bodemkenmer-
ken maatregelen die de ondernemer op 
zowel korte als langere termijn kan 
nemen om het perceel te verbeteren. 

Na afloop van het uitvoeren van het 
BodemID heeft de ondernemer: 

• Kennis van de bodemkwaliteit van  
zijn bodem 

• In beeld welke maatregelen het 
perceel kunnen verbeteren  

• Een rapport met daarin een uitge-
breide analyse van de chemische, 
fysische en biologische eigenschap-
pen van het perceel 

• Praktische adviezen gekregen die hij 
direct kan uitvoeren 

Contactpersoon
Cees Oele 
0317 49 15 78 
c.oele@delphy.nl
www.delphy.nl 

Bodemproduct 
 
Bodemadvies Delphy Levende Bodem 
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Ervaringen
Melkveehouder Patrick Poelhuis:
“Wat mij aansprak in de aanpak van 
Delphy was dat ik praktische adviezen 
op maat kreeg naar aanleiding van hun 
onderzoek. Ik ben vanaf het begin 
deelnemer aan Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers en de stichting 
HOEduurzaam dus ik ben al vrij veel 
bezig met het verbeteren van mijn 

bodem. Desondanks heb 
ik door Delphy nieuwe 
inzichten opgedaan, zoals 
het effect van ploegen en 
wat de juiste manier van 
ploegen en goede tijdstip 
om te maaien is. Ik vond 
het erg waardevol.” 

“Niet alleen quick-wins, maar ook maatregelen op  
de lange termijn neemt Delphy mee in het advies  
naar de ondernemer. Inzicht in de kenmerken van  

de bodem is het begin van optimalisatie.”
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Contactpersoon
Sjoerd Roelofs
06 20 13 12 00
s.roelofs@dlvadvies.nl
www.dlvadvies.nl

Onafhankelijk adviesbureau DLV biedt 
agrariërs een bedrijfs- en bodemplanon-
derzoek voor meer inzicht in de bodem 
in relatie met zijn bedrijf. Het bedrijf 
wordt doorgelicht op bodemkwaliteit 
en ontwatering/afwatering. 

Het bedrijfs- en bodemplanonderzoek 
begint met een gesprek met de agrariër 
aan de keukentafel waar besproken 
wordt waar het bedrijf nu staat en aan 
welk doel de boer wil werken. Hierin 
wordt natuurlijk het teeltplan meegeno-
men en de wensen van de ondernemer. 
Vervolgens gaat men het veld op om de 
status van het land te beoordelen aan 
de hand van grondmonsters en 
profielkuilen. 

De resultaten daarvan worden uitge-
werkt tot een praktisch adviezen zoals 
aanpassingen in bemesting en ruwvoer-
teelt, opheffen storende lagen en 
verbeteren afwatering. 

Bodemproduct 
 
Bedrijfs- en bodemplanonderzoek 
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Ervaringen
Melkveehouder Ton Groot Roessink: 
“Ik vond het belangrijk dat het hele 
bedrijf werd meegenomen in het 
onderzoek en dat ik praktische adviezen 
ontving naar aanleiding van de resulta-
ten. Dat kon met het bodemproduct van 
DLV. Het onderzoek richtte zich op de 
optimalisatie van onze gronden, iets 
waar ik sowieso erg mee bezig ben en 
DLV wist mij nieuwe inzichten te geven 
voor een nog betere en gezondere 
bodem. Het rapport dat wij ontvingen 
zal ik er de komende jaren regelmatig  
zeker bij pakken om de juiste maatrege-
len uit te voeren.” 

“Breed kijken naar het bedrijf en de percelen en de onder- 
nemer vervolgens een praktisch advies bieden waarmee hij 
direct zijn bodem en bedrijfsvoering kan optimaliseren.” 

Melkveehouder Niek Klein Willink: 
“Door het pakket dat DLV Advies 
aanbiedt krijg je ruim inzicht in je 
percelen. Dat je tijdens een keuken- 
tafelgesprek wordt meegenomen in  
de resultaten van je grond vond ik  
heel waardevol. Eventuele vragen  
kun je direct stellen.”
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Met het bedrijfs,- bodem,- en waterplan 
gevolgd door analyse van bodemkun-
dige René Jochems van Groeibalans 
krijgt de ondernemer een totaalbeeld 
van zijn bedrijf. Het opstellen van het 
bedrijfsbodem – en waterplan begint 
altijd met het steken van 2 bodemmon-
sters. De ondernemer neemt zelf aan de 
hand van een protocol een bodemmon-
ster tot 20 centimeter diep. Dit bodem-
monster wordt geanalyseerd volgens de 
Kinsey Albrechtmethode en vertelt iets 
over de chemische samenstelling van de 
grond, maar ook over de kwaliteit van 
het bodemleven en het organische 
materiaal. Bij het bedrijfsbezoek 
worden deze analyses vergeleken met 
de huidige gangbare analyses van 
bodem en gewas. Doormiddel van een 
open gesprek worden de geconstateer-

de verschillen besproken en worden er 
handvatten aangereikt om problemen 
aan te pakken. Hierna wordt via een 
profielkuil bekeken of de eventuele 
problemen en de uitslagen uit de bodem- 
analyses ook terug zijn te zien in de 
grond. Ook de afspoeling van erfwater 
richting oppervlaktewater bekijkt DMS. 

Contactpersoon
Coen van  Bentum 
0345 501885 
coenvanbentum@dmsadvies.nl 
www.dmsadvies.nl 

Bodemproduct 
 
Bedrijfs,- bodem- en waterplan 
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Ervaringen
Melkveehouder Hans de Gaaij:
“We hoopten op deze manier andere 
inzichten te verwerven over onze 
percelen. Problemen die op ons bedrijf 
spelen zijn verdichting in de bodem en 
de droogte. DMS heeft via het bedrijfs-,  
bodem- en waterplan onder andere 
vastgesteld dat de mestopslag aange-
pakt moet worden en dat de erfafspoe-
ling momenteel niet goed geregeld is. 

Van René Jochems leerden we dat de 
verhouding magnesium-calcium niet 
goed is op onze percelen. Er zit te 
weinig calcium in onze bodem en te 
veel magnesium, dat zorgt voor 
verdichting in de bodem. Hij adviseert 
ons eierschalen te gebruiken om het 
calcium te verhogen, dat willen we 
zeker uitproberen!” 

“Alles hangt met elkaar samen op het agrarisch bedrijf. 
Met een totaalbeeld kan de ondernemer de juiste stappen 

zetten om zijn bedrijf verder te optimaliseren.” 

Melkveehouder Joost van Herwijnen: 
“Op zoek naar een alternatief kwam ik 
terecht bij DMS in combinatie met 
Groeibalans. Ik heb veel nieuwe infor-
matie gekregen, en heb toch tijd nodig 
om dat te verwerken op het bedrijf.” 

Melkveehouder Mark Reussink: 
“DMS heeft heel veel kennis in huis, dus 
daarom koos ik voor hen. Het was een 
prettige samenwerking met uiteindelijk 
een overzichtelijk rapport met daarin 
alle analyses én adviezen op een rij.” 
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Adviesbureau N-xt wil de juiste verhou-
dingen van mineralen in een bodem in 
beeld brengen. Nu wordt vaak een 
gemiddelde bodemvruchtbaarheid en 
dito bemestingsadvies van een perceel 
vastgesteld, waardoor bepaalde delen 
te weinig en sommige delen van een 
perceel juist te weinig bemesting 
krijgen. 

Door de elektromagnetische inductie 
(EMI) sensor meet N-xt van elke 
vierkante meter de EC-waarde en 
kunnen ze exact aangeven waar de 
verhoudingen (en dus structuur) 
verschillen op de percelen. Op een 
aantal unieke punten wordt een 
bodemmonster gestoken. 

Na de uitvoer van het bodemproduct 
ontvangt u een rapportage met daarin 
praktische aanbevelingen en adviezen, 
waarmee u gericht de bodem weer kunt 
activeren. Een betere kwaliteit en 
opbrengsten met minder input zal op 
termijn het resultaat zijn.

Contactpersoon
Marco van Gurp
06 10 55 42 38
marco@n-xt.com 
www.vruchtbarebodem.nl
www.bodemscannen.nl

Bodemproduct 
 
N-xt / Soilscanner  
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Ervaringen
Melkveehouder Martijn Kornegoor  
uit Wichmond:
“Ik wil meer inzicht in de samenstelling 
van mijn bodem, ik pak dit zelf al op met 
Eurofins en was benieuwd naar verschil 
in analyse met de N-xt. Op in totaal 18 
hectare zijn scans gemaakt en bodem-

monsters geprikt. Nadat de uitslagen 
binnen waren, is de adviseur langs 
geweest om deze te bespreken en een 
passend advies uit te brengen. Heel 
prettig!” 

“Activeer uw bodem en laat deze weer voor u werken”

Fruitteler Gerard van Anker:  
“Zonder de bodemvoucher had ik dit 
niet zo snel gedaan, maar het is heel 
leerzaam gebleken. N-xt heeft veel 
kennis in huis en gaf uitgebreid advies 
over hoe we onze bodemkwaliteit 

kunnen verbeteren. Er is nog veel te 
leren op het gebied van de bodem. Ik 
vond het heel fijn om meer inzicht te 
krijgen hoe de bodemkwaliteit praktisch 
kan worden verbeterd.”
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