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Verslag workshop #9: 

BedrijfsBodemWaterPlan – 

Hoe kunnen we inspanningen 

en maatwerk belonen? 

Sessietrekkers: Djessie Donkers (ZLTO) en Marijgje Wijers (ZLTO) 

 

Tijdens de sessie die ZLTO heeft gedaan zijn in totaal 12 deelnemers aanwezig 

geweest. Uit een poll bleek het om 8 beleidsmedewerkers, 1 onderzoeker en 3 

mensen uit de commerciële sector te gaan. Djessie Donkers heeft de sessie 

geopend met een korte introductie van het programma en vervolgens heeft 

Marijgje Wijers een presentatie gegeven over het BedrijfsBodemWaterPlan. 

Aansluitend gaf Djessie Donkers een korte demonstratie van het programma en 

we zijn geëindigd met een korte discussie over het BedrijfsBodemWaterPlan. 

5 x bodemverbetering 

Tijdens de presentatie heeft Marijgje Wijers uitgelegd dat het BedrijfsBodemWaterPlan een middel 

is waarmee boeren kansen en bedreigingen van de percelen in beeld krijgen. Op basis van 

eigenschappen van het perceel krijgen ze dan een vijftal maatregelen te zien krijgen die, wanneer 

uitgevoerd, een positieve invloed zullen hebben op de bodemkwaliteit. Op deze manier kan je een 

ondernemer motiveren om aan de slag te gaan met bodemverbetering. Ook krijg je op deze manier 

in beeld of/en hoe ondernemers bijdragen aan gebiedsdoelstellingen. 

Vervolgens heeft Djessie Donkers een demo gegeven van het programma. Hierin werden de 

deelnemers meegenomen door de stappen die je als ondernemer met de adviseur moet doorlopen 

om tot de maatregelen te komen.  

Op welke onderwerpen wil jij samenwerken met boeren? 

Daarna hebben deelnemers de vraag gekregen: “Op welke onderwerpen zou je met boeren willen 

samenwerken om doelstellingen te halen?” 

Reacties van deelnemers waren: 

• Water conserveren 

• Maatregelen die goed zijn voor verschillende doelen: water, stikstof, biodiversiteit, 

kwaliteit van landelijk gebied 

• Verbeteren waterkwaliteit: o.a. minderen GBM, verminderen uit- en afspoeling, etc. 

• Kans om met boeren in contact te treden om vanuit droogte oogpunt over andere 

gewassen op een bepaalde plek na te denken 
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Discussie 

Op het eind van de sessie ontstond er interessante discussie over het belonen van boeren, waarbij 

de controle op maatregelen nogal lastig kan zijn omdat processen in de bodem bijna nooit verlopen 

zoals je vooraf verwacht. Dus je kan gemakkelijk de inspanning belonen, maar de resultaten zijn 

lastig omdat er te veel variabelen zijn m.b.t. het weer. 

De genoemde onderwerpen waar deelnemers met boeren willen samenwerken worden 

meegenomen in de verdere ontwikkeling van het programma.  

 

 
Relevante links 

• Voor meer informatie over het BedrijfsBodemWaterPlan kunnen mensen terecht op: 

https://www.nmi-agro.nl/wp-content/uploads/2021/01/1805.N.20-

BedrijfsBodemWaterPlan-20201205.pdf 
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