
Sterkere bodemadviezen geven?
Sluit aan bij een Bodemteam bij jou 
in de regio en verbreed je kennis. 
Als adviseur kan het een flinke uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en 
ontwikkelingen rondom de bodem. Doordat er fors wordt ingezet op onderzoek, blijft het kennisaanbod 
jaarlijks stijgen. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt daarom Regionale Bodemteams 
op. Met de Regionale Bodemteams willen we het advies aan  boeren en tuinders versterken door 
kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. We hebben op een rij gezet wat deze samenwerking 
jou als bodemadviseur kan bieden, hoe het regionale bodemteam werkt en wat de voorwaarden zijn. 
Interesse? Als bodemadviseur kun je je aanmelden voor deze unieke kans!

Hoe werkt het? 
• In totaal worden er 10 Bodemteams opgericht 

 die regionaal zijn ingedeeld, 

• De Regionale Bodemteams bestaan uit 10 

 tot 15 bodemadviseurs, 

• Per jaar kom je drie tot zes keer bijeen,

• De inhoud bepaal je gezamenlijk: samen stel je de 

 kennisagenda op. 

• Een procesbegeleider faciliteert 

 en begeleidt de bijeenkomsten. 

Bodem-
adviseurs 
gezocht!  
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http://www.agrarischwaterbeheer.nl


Wat biedt deze unieke samenwerking jou? 
•	Een	flinke	uitbreiding	van	je	netwerk,	

• Actuele onderzoeksresultaten direct vertaalt naar de praktijk door middel van laagdrempelige bijeenkomsten, 

• Aansluiting met andere projecten en initiatieven in de regio,

• Direct op de hoogte van het laatste nieuws en actualiteiten op jouw vakgebied, 

• Informatie over regionale beleidsopgaven, speerpunten van het gebied en (relevante) subsidieregelingen,  

• Uitleg over nieuwe (bodem)tools, 

• Divers aanbod van excursies, trainingen en bijeenkomsten,

•	Een	(nog)	optimalere	en	efficiëntere	advisering	voor	jouw	klanten;	al	deze	kennis	

 neem je weer mee het boerenerf op! 

Voor wie?
• Is het (individueel) adviseren van boeren en tuinders je werk? 

• Heb je kennis van de bodem en wil je deze graag verder ontwikkelen? 

• Wil je graag toegang tot een exclusief netwerk van bodemadviseurs? 

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer 

en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen het 

DAW werken boeren en tuinders aan voldoende en schoon water en een betere bodem.

Interesse?
Neem contact op met Dirk Johan Feenstra 
(deelname is gratis).
06- 28326535 I dfeenstra@ltonoord.nl 

Meer informatie?
Heb je nog vragen of wil je graag meer 
weten over de Regionale Bodemteams. 
Via de website www.agrarischwaterbeheer.nl/
bodemteams vind je meer informatie. 
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