
DOE MEE MET BODEMUP 

EN HAAL MÉÉR UIT JE BODEM 

Aan een goede opbrengst ligt een gezonde bodem ten grondslag. Veel bedrijven hebben één of 

meerdere percelen waarvan de bodemkwaliteit niet optimaal is. Ga met BodemUp aan de slag 

voor een betere bodemvruchtbaarheid en een betere benutting van nutriënten en haal méér uit 

je bodem.  

Het doel 

BodemUp is onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en wordt gefinancierd door de 

Rijksoverheid en Waterschap Limburg. Agrariërs in Limburg ontvangen gedurende een traject 

van drie jaar (2021 – 2023) gratis en onafhankelijk advies van een bodemadviseur. Door 

praktische maatregelen te treffen wordt gewerkt aan een betere bodemvruchtbaarheid en een 

efficiëntere nutriëntenbenutting. Dit heeft betere opbrengsten, maar ook minder af- en 

uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater tot 

gevolg. Deelname heeft daarom niet alleen een positief effect op je rendement, maar je draagt 

ook op een positieve manier bij aan je omgeving.  

Wat mag je van ons verwachten 

➢ Als ondernemer kies je zelf het perceel waarmee je aan de slag wilt. Dit is vaak het 

perceel waarvan jij denkt of hoopt dat de meeste winst te behalen valt; 

➢ Een bodemadviseur komt een aantal keer bij je langs om te adviseren over de beste 

aanpak om een betere bodemvruchtbaarheid, een betere benutting van nutriënten en 

minder af- en uitspoeling te realiseren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een 

aanvullend grondonderzoek tegen gereduceerd tarief; 

Wat verwachten we van jou 

Alle agrarische ondernemers in Limburg die aan hun bodemkwaliteit willen werken, kunnen 

gebruik maken van dit gratis adviestraject. Je bent als ondernemer altijd zelf in de lead. Jij kiest 

het perceel en beslist welke maatregelen je uit wilt voeren. Samen met de adviseur voer je de 

maatregelen vervolgens uit en evalueer je het effect.  

Ben jij gemotiveerd om méér uit je bodem te halen voor een beter rendement en wil jij een 

positieve bijdrage leveren aan je omgeving? Stuur dan een mail naar bodemup@arvalis.nl en we 

nemen zo snel mogelijk contact met je op.   
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