
Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijf u dan, samen met uw buur(t)man, 
in voor het project Zicht op de Bodemstructuur. Samen met een expert leert u 
wat de bodem u vertelt en krijgt u bruikbare tips voor de toekomst.

Praktische informatie
In onderstaande tabel ziet u waar het project uit bestaat.

Fase A B
Periode juni - augustus vanaf juni
Looptijd 1 - 3 maanden 2 jaar
Stappen Veldexcursie Individueel bedrijfsbezoek van 

bodemexpert (1 per jaar)
Zelfstandige bodem-
beoordeling met buurman

Bedrijfsbodemadvies (1 per jaar)

Terugkomdag Groepsbijeenkomsten (2 per jaar)
Kuilgesprek Mogelijkheid voor 

experimenteren
Evaluatiebijeenkomst Kennisdag Bodem & Water
Kennisdag Bodem & Water

Bijdrage per 
deelnemer

€ 285,- (excl. BTW) € 375,- (excl. BTW ) per jaar
€ 750,- (excl. BTW) voor 2 jaar

Iedere deelnemer krijgt een Veldboekje waarmee u zelfstandig de bodem kunt 
beoordelen, nu en in de toekomst.

Meer informatie
Ieder jaar starten nieuwe groepen voor fase A en fase B. Actuele informatie 
hierover staat op www.bodemenwaterflevoland.nl. Voor deelname aan het 
project kunt u contact opnemen met Albert Jan Olijve van het Flevolands 
Agrarisch Collectief (FAC), via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of  
06-51899579.

Zin in een goed (kuil) gesprek?



Pilot ondergrondverdichting & 
Bodemstructuur 
Speciaal programma voor loonwerkers en hun klanten
In Flevoland is vrijwel het gehele areaal matig tot sterk gevoelig voor 
bodemverdichting. Meer dan de helft van de landbouwbodems is verdicht in de 
ondergrond. Veel Flevolandse ondernemers laten dan ook weten dat zij steeds 
meer PK’s nodig hebben om hetzelfde land te ploegen. Daarom zijn Cumela,  
het Flevolands Agrarisch Collectief en de provincie Flevoland met CLM 
en Alterra-WUR een kennisprogramma over ‘Ondergrondverdichting & 
bodemstructuur van landbouwbodems in Flevoland’ gestart. Onder de vlag  
van het Actieplan Bodem en Water Flevoland.

Deze pilot biedt loonwerkers en hun klanten  de mogelijkheid deelnemers te 
voorzien van kennis en samen met hen te kijken naar mogelijke verbeteringen.  
Onderdeel van de pilot zijn ontwikkeling kennismodules verdichting (die ingezet 
kunnen worden in fase B) en een demonstratie over bodemverdichting voor de 
Kennisdag Bodem en Water.

In juni zijn de eerste 2 groepen Flevolandse loonwerkers met hun klanten al 
gestart, om zich in te zetten voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw.

We zullen de bevindingen uit de pilot met u delen.


