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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Interreg-project  
Leve(n)de Bodem is  
een grensoverschrijdend  
samenwerkingsverband tussen:

BODEM-IDEE

Nederlandse  organisaties

en Vlaamse  organisaties

Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma 
Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met 
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.”  
Meer info: www.grensregio.eu

Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel? Bodem- 
analyses helpen je als ondernemer al een eind op weg. Maar er 
is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren 
- zoals verdichting, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de 
aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast 
zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder  
is tegen ziekten en plagen. 

Hét werkinstrument binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem 
is de ‘bodem-IDee’. Die ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende 
bodemparameters van jouw perceel in een handig, overzichtelijk 
en praktijkvriendelijk rapport.
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DEMONSTRATIES
KENNISPENDELAARS  
VOOR INDIVIDUELE BEGELEIDING ONDERNEMERSGROEPEN

Een kennispendelaar is een deskundige die samen met jou, de  
ondernemer, een totaalplaatje maakt van de huidige bodemconditie 
van een perceel: de bodem-IDee. Dat leidt tot actiepunten, waar-
voor je samen zoekt naar oplossingen. Kosten en opbrengsten van 
maatregelen worden daarbij goed afgewogen. Na de uitvoering van 
de actiepunten volgt een evaluatie van de geboekte vooruitgang.

Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken 
op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele 
bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasresten- 
beheer. Het project ‘Leve(n)de Bodem’ biedt een platform voor het  
demonstreren van dergelijke innovaties. Zo kan je nagaan of een 
nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw 
bedrijfsvoering.

In een ondernemersgroep werken landbouwers en loonwerkers 
samen rond een bodemgerelateerd thema, met begeleiding van 
een kennispendelaar. De bodem-IDee van bepaalde percelen vormt 
de basis voor de toepassing van praktijkgerichte innovaties en 
de uitwisseling van ervaringen. Zo ontstaat er kennisuitwisseling 
tussen onderzoekers en ondernemers en ondernemers onderling. 

Wil je een beroep doen op een kennispendelaar in jouw buurt?

Tijdens het project staan een tiental kennispendelaars gratis tot 
jouw dienst. Op de website www.levendebodem.eu/kennispendelaars  
vind je de contactgegevens van de kennispendelaar in jouw regio. 
Neem snel een kijkje!

Een greep uit de demonstraties die je mag verwachten... 

• Nieuwe technieken voor optimalere toepassing van (dierlijke) mest
 ⋅ Rijenbemesting met gelijktijdige zaai
 ⋅ Nieuwe mestproducten na mestbewerking

• Innovaties voor verbetering van de bodemgezondheid
 ⋅ Plaatsspecifiek bekalken
 ⋅ Biofumigatie

• Niet-kerende of gereduceerde grondbewerking
 ⋅ Vaste rijpadensysteem
 ⋅ Strip-till

Via de website en de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de  
demonstraties. Wil je een bepaalde innovatie aan bod zien komen? 
Wij ontvangen graag jouw suggesties.

Wil je deelnemen aan een ondernemersgroep in jouw regio?

Ondernemersgroepen vinden plaats in Zeeland, Noord-Brabant 
en Nederlands-Limburg en in alle Vlaamse provincies. Voor een 
optimale kennisuitwisseling zijn er ook grensoverschrijdende 
ondernemersgroepen. 

Diverse thema’s komen aan bod, waaronder de opbouw van  
organische stof, het vermijden en opheffen van verdichting en  
het toepassen van gereduceerde grondbewerking.

Wil je een thema aanbrengen? Of wil je aansluiten bij een  
ondernemersgroep? Alle nodige informatie vind je op
www.levendebodem.eu/ondernemersgroepen.

www.levendebodem.eu


