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Elk vakje is een 

hyperlink



Verhogen bodemweerbaarheid: 

Bodemgezondheidsproef Vredepeel



Ontwikkelingen (1)

• Schaalvergroting

– Afnemend aantal telers

– Nagenoeg 

even groot areaal



Ontwikkelingen (2)
• Zwervende teelten nemen toe

– Grondeigenaar is geen grondgebruiker en heeft een 
korte termijn belang

– Pachter heeft ook een korte termijn belang

– Ziekten en plagen onbekend – verspreiding en opbouw

– Bemesting is onbekend– Bemesting is onbekend

– Vruchtwisselingfouten

– Leidt tot preventieve grondontsmetting / over- of 
onderbemesting

– Algemeen kwaliteitsverlies van percelen



Visie PPO



Beeldvullende foto met titel



Perceel is grotendeels black box



Fundament onder een goede bodem

Perceelsinformatie Perceelsinformatie x x Kennis Kennis ==

Handelingsperspectief voor de teler Handelingsperspectief voor de teler !!Handelingsperspectief voor de teler Handelingsperspectief voor de teler !!



Bodemkwaliteitsplan
• Bodemgegevens verzamelen en opslaan

• Informatie-uitwisseling tussen partijen regelen

• Kennissystemen ontwikkelen

• Het geheel visualiseren



Uitslag teler 

nu!?

�� Lijst met uitslagenLijst met uitslagen
�� Handmatig Handmatig �� Handmatig Handmatig 

schetsjeschetsje



Kaartje helpt!

• Begin van een historisch overzicht 
(ontwikkeling in tijd)



Teler’s data base 



Stress kaart



Integrale bodemmetingen

Chemisch

● O.S.%

● pH

● Nutriënten

Fysisch

● Bulkdichtheid

● Vochtleverend 
vermogen

● Luchtgehalte

Biologisch

● Plantparasitaire 
aaltjes

● Aaltjesgemeen-
schappen

● Stikstofstromen

● C en N 
mineralisatie

● Luchtgehalte

● Indringings-
weerstand

● Vochtgehalte

● Temperatuur

schappen

● Biomassa 
bacteriën, 
schimmels en 
aaltjes

� Zoeken naar beperkte effectieve set van metingen

� Streefwaarden

� Vaststellen van effecten van maatregelen op de bodem



Wie knoopt de informatie en 
kennis aan elkaar?

Onderzoek

NemaDecide, een aaltjesadviesprogramma 17

Kweekbedrijven

Bemonsteraars

GBM firma’s

Literatuur

Modellen 
en model-
parameters



We willen een stap verder!

• Alle bodemeigenschappen geografisch vastleggen in 
een GIS-systeem

• Overzicht voor teler, telersgroep, pachter en 
verpachter

• Historisch overzicht van alle bodemgebonden • Historisch overzicht van alle bodemgebonden 
gegevens per perceel (ontwikkeling, validatie)

• Koppelingen via webservices met alle dataproviders.

• Koppeling met BMS en Adviesmodules



NemaDecide 2      GeoNema      AkkerWeb



Aaltjes verloop binnen bouwplan

Toevoegen: N verliezen, OS, Actieve stof?



Financiële doorrekening bouwplannen



Integraal Bodemkwaliteitsplan

• Bodem gegevens 

verzamelen en opslaan

• Informatie-uitwisseling 

tussen partijen regelentussen partijen regelen

• Kennissystemen 

ontwikkelen

• Het geheel visualiseren



Beeldvullende foto met titel



Bodemkwaliteitsplan leidt tot:

• Duurzaam handhaven en verbeteren van de 
bodemkwaliteit

• Doelmatige inzet van bemesting en 
gewasbescherming

• Transparantie over geschiktheid van percelen voor 
een bepaald teeltdoeleen bepaald teeltdoel

• Maakt lange termijnplanning bemesting mogelijk

• Voorkomt nare verrassingen tijdens de teelt of oogst

• Effectieve investeringen in het verzamelen van Data 
(bemonstering) 



Waar sta jij in deze ontwikkeling ?????

• De bodemkwaliteit staat zwaar onder druk

• Bodemkwaliteit is onderwerp van gesprek

• Bodemkwaliteitsplan levert een 

rendementsverbetering op van minimaal 10% 

• Teler of adviseur stelt een bodemkwaliteitsplan op?• Teler of adviseur stelt een bodemkwaliteitsplan op?

• Knelpunten voor ontwikkeling zijn er niet

• Bodemkwaliteitsplan is een haalbaar concept 



Bedankt
voor uw aandacht

Bijdrage tot stand gekomen i.s.m.:
Janjo de Haan, Wijnand Sukkel, Thomas Been
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