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Aanleiding 

BO-akkerbouw heeft een aantal focusonderwerpen benoemd die zijn voortgekomen uit een beoordeling 

van onderzoekswensen door akkerbouwers. Voor een aantal van deze focusonderwerpen is de tijd rijp 

om de ontwikkelde kennis en concepten onder een breder scala van bodem- en klimaatomstandigheden 

en bedrijfstypen in de praktijk te testen en verder te ontwikkelen. Dit geldt specifiek voor de volgende 

vier focusonderwerpen: 

1. Minimale Dataset; Onderzoek naar relevante bodemindicatoren: wat betekent een indicator, hoe kun 

je op een indicator sturen, hoe reageren indicatoren op elkaar en welke waarde moet per indicator 

worden nagestreefd. 

2. Bodembiologie; onderzoek met als doel de biologische component van de bodem beter te leren 

begrijpen: “leren denken als een worm” en bodemorganismen als plantbescherming. 

3. Organische stof; beter begrip wat organische stof doet, welke fracties van organische stof zijn 

relevant en wat is het streefpercentage organische stof voor een bodem. 

4. Sturen op bodemkwaliteit / bodemkwaliteitsplan. Dit onderwerp is voor 2017 door de BO-akkerbouw 

nog on hold gezet. Maar in de PPS Beter Bodembeheer zijn wel andere activiteiten rond dit thema 

opgenomen waar praktijkbedrijven een rol spelen. 

Er zijn voordelen te behalen als deze projecten hun activiteiten op dezelfde bedrijven uitvoeren. Ten 

eerste kunnen er kosten bespaard worden omdat slechts één maal bedrijven geworven hoeven worden 

en metingen en bedrijfs- en perceelsgegevens die voor meerdere projecten van belang zijn maar één 

keer verzameld hoeven te worden. Ten tweede wordt de kwaliteit van de projecten beter omdat een 

integrale analyse mogelijk is: Enerzijds zijn meer gegevens van een bedrijf of perceel beschikbaar 

waardoor een vraagstelling beter geanalyseerd kan worden. Anderzijds worden de analyses vanuit 

diverse vraagstellingen met dezelfde achtergrond gedaan waardoor meer inzicht ontstaat in de 

specifieke situatie. De verkregen dataset is van groot belang voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van 

bodemkwaliteitsplannen en voor de het beter vaststellen van een benodigde minimale meetset van 

bodemindicatoren voor de praktijk. Ten derde geeft deze groep bedrijven de mogelijkheid in projecten 

sneller regio specifiek aan de slag te gaan waarmee de landelijke onderzoeksprogrammering van BO 

Akkerbouw regionaal meer relevant wordt. Tot slot kunnen vanuit de verzamelde data op deze bedrijven 

sneller uitspraken gedaan worden over de ontwikkeling van bepaalde bodem- en bedrijfseigenschappen 

in reactie op beleidsontwikkelingen.  

Voor een goede en efficiënte uitvoering is het gewenst om de activiteiten vanuit de verschillende 

projecten op praktijkbedrijven in een apart project vorm te geven. In dit project worden dan de 

overlappende activiteiten van deze projecten uitgevoerd waarbij een besparing op kosten gerealiseerd 

wordt.  

De focusonderwerpen zoals hierboven beschreven komen ook terug in de nieuwe PPS Beter 

Bodembeheer die is ingediend voor de periode 2017-2020. De financiering van dit project is daarom 

gezamenlijk met deze PPS. Daarnaast zijn er mogelijk ook andere projecten uit de BO-

Akkerbouwprogrammering die activiteiten willen uitvoeren op praktijkbedrijven. Deze projecten kunnen 

ook gebruik maken van dit project. Voorbeelden hiervan zijn die mogelijk komend jaar in uitvoering 

gaan zijn:  

- Ontwikkeling nieuwe stikstofbemestingsrichtlijnen  

- Testen Kringloopwijzer Akkerbouw 



De opzet van het netwerk is nu voorzien in de tweede helft van 2018 met financiering van het ministerie 

van LNV uit het klimaatprogramma Slim Landgebruik. Het vervolg van het netwerk is voorzien als 

onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer met financiering door BO-Akkerbouw en het ministerie van 

LNV. 

 

Doel en afbakening 

Het doel van het kernbedrijvennetwerk bodemmetingen is om een efficiënte kostenbesparende faciliteit 

te bieden aan projecten van de BO-akkerbouw en de PPS-bodem om bodemmetingen te doen in de 

praktijk en om nieuw ontwikkelde strategieën en tools en indicatoren met ondernemers te testen. 

De faciliteit biedt een landsdekkend netwerk van 15 bedrijven in de belangrijkste akkerbouwregio’s. Van 

deze bedrijven is de historie bekend: gewassen, bodemanalyses, teeltregistratie en wordt gedurende de 

looptijd van het netwerk deze gegevens ook bijgehouden. De bodemmetingen die vanuit de diverse BO-

akkerbouw en PPS-bodemprojecten op deze bedrijven gedaan worden komen centraal beschikbaar. De 

ondernemers van de bedrijven zijn bereid om mee te denken en te werken aan de interpretatie van 

meetgegevens en het testen en ontwikkelen van nieuwe strategieën en tools op basis van deze 

gegevens. 

Het uitvoeren van de bodemmetingen evenals activiteiten voor het testen van nieuwe strategieën en 

tools worden gefinancierd uit de projecten waarvoor het netwerk als faciliteit fungeert. 

Het kernbedrijvennetwerk heeft geen doel om zelf externe communicatie uit te voeren. Communicatie 

vindt plaats vanuit de projecten waarvoor dit netwerk als faciliteit fungeert. Hierin kunnen de 

ondernemers van de kernbedrijven wel een rol in vervullen. 

In eerste instantie worden per bedrijf één of twee percelen gekozen waarop bodemmetingen worden 

uitgevoerd en waarvan data worden geregistreerd. Afhankelijk van de behoefte van de projecten 

waarvoor het netwerk als faciliteit fungeert, kan in een later stadium gekozen worden voor uitbreiding 

van het aantal percelen en/of een bedrijfsbrede registratie.  

De duur van het netwerk is zolang als er voldoende projecten zijn vanuit BO-akkerbouw en/of de PPS 

Beter bodembeheer die van het bedrijvennetwerk gebruik willen maken. In het derde kwartaal van elk 

jaar wordt geëvalueerd of voortzetting van het netwerk het volgende jaar gewenst is en of bijsturing 

gewenst is in omvang en doelstelling van het netwerk. Deelname van bedrijven is in principe voor een 

periode van tenminste vier jaar. In het vierde jaar wordt geëvalueerd of een vervolgdeelname zowel 

vanuit de ondernemer als vanuit de aansturing van het netwerk gewenst is.  

 

Verwachte resultaten en producten 

Resultaat 2019: functionerende netwerk van 15 bedrijven wat beschikbaar is voor projecten van BO-

akkerbouw en uit de PPS-bodem om te gebruiken voor bodemmetingen en ontwikkelen strategieën en 

tools. Database is beschikbaar en gevuld met historische gegevens van (een deel van) de bedrijven en 

de metingen van 2019 voor zover beschikbaar.  

In volgende jaren wordt het netwerk gecontinueerd waarbij elk jaar de registratie van het voorgaande 

jaar en de nieuwe meetgegevens aan de database worden toegevoegd. Dus eind 2020 zijn de 

teeltgegevens van 2019 en de metingen van 2020 voor zover al beschikbaar opgenomen in de database. 

 

Opzet netwerk 

Een landsdekkend netwerk wordt gevormd van 15 bedrijven met vertegenwoordiging in alle belangrijke 

akkerbouwregio’s in Nederland. Per regio kunnen evt. meerdere bedrijven worden geworven wanneer er 

meerdere typische bouwplannen en/of grondsoorten zijn of regio’s erg groot zijn.  



1. Noordelijke zeeklei, GR, FR, pootgoed, 2 bedrijven 

2. Noordelijke zeeklei, GR Oldambt, graan, 1 bedrijf 

3. Centrale zeeklei, FL, NH, consumptie/pootgoed, 2-3 bedrijven 

4. Zuidwestelijke klei, ZL, ZH, NB consumptie, 2-3 bedrijven 

5. Rivierklei ZH, UT, GLD, 1 bedrijf 

6. Dalgrond, DR, GR zetmeel, 1-2 bedrijven 

7. Noordelijke en oostelijke zandgronden DR, OV, GLD, 1-2 bedrijven 

8. Zuidoostelijke zandgronden NB, LI, 2-3 bedrijven 

9. Löss gronden, LI, 1 bedrijf 

De deelnemende bedrijven hebben het volgende profiel: 

 Herkenbaar en representatief wat betreft vruchtwisseling, omvang bedrijf en mechanisatie; 

 Goed zicht op bedrijfsvoering (ook historisch); 

 Bereid om energie te steken in onderzoek en mede-ontwikkeling van strategieën en tools (resultaten 

hieruit komen ook ten goede aan eigen bedrijfsvoering); 

 Bereid om te communiceren over resultaten (en dus ook informatie over het bedrijf) met 

onderzoekers en collega-ondernemers; 

 Betrokken bij studieclubs of andere kennisdelingsactiviteiten in de regio; 

 Geïnteresseerd en betrokken; 

 Bereid om bedrijfsvoering goed te monitoren / vast te leggen. 

De deelnemende ondernemer krijgt veel terug voor zijn deelname aan het kernbedrijvennetwerk zoals:  

 Beter inzicht in functioneren van zijn bedrijf en bodem 

 Directe beschikbaarheid over de nieuwste kennis en tools op gebied van bodem 

 Informatie uit metingen die op zijn bedrijf uitgevoerd worden.  

 Bodemkwaliteitsplan voor het eigen bedrijf 

 

Activiteiten 

De werving en selectie van bedrijven, het in kaart brengen van de historie van de bedrijven en de opzet 

van de database wordt in de tweede helft van 2018 uitgevoerd met financiering uit het 

klimaatprogramma Slim Landgebruik. Uitgaande dat dit afgerond is per januari 2019 omvatten de 

activiteiten in de jaren daarna: 

 

1. Gegevens verzamelen: Jaarlijks worden gegevens verzameld van de teelt en bedrijfsvoering van het 

voorgaande jaar (jan-mrt). De precieze verzameling van gegevens is afhankelijk van de wensen 

vanuit de projecten die het netwerk faciliteert. Vervolgens worden de gegevens ingevoerd in de 

database (apr-jun). Ervaring leert dat het vaak lastig is om de gegevens boven tafel te krijgen en 

dat de gegevens goed gecontroleerd moeten worden op consistentie en volledigheid (bijvoorbeeld 

zijn alle bemestingen opgenomen). In een eerste gesprek worden de gegevens verzameld (2-3 uur 

per bedrijf). Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd en in de database ingevoerd (6 uur per 

bedrijf). Tot slot worden de gegevens gecontroleerd met het bedrijf en worden eventuele 

aanpassingen gedaan (1-2 uur per bedrijf). 

2. Basismetingen. Op een of twee percelen van elk bedrijf worden jaarlijks basismetingen uitgevoerd 

aan bodemkwaliteit en gewasproductie die door de meerderheid van projecten gewenst is zoals 

o.s.%, pH en gewasopbrengsten. Precieze dataset nader te bepalen in overleg met de projecten 

(mrt-dec).  

3. Beheer database: Een database is in 2018 opgezet voor de centrale ontsluiting van de (teelt) 

gegevens van de bedrijven en metingen. Hiervoor wordt de bodemdatabase gebruikt worden die 

ontwikkeld is in de PPS Beter bodembeheer. Jaarlijks worden de nieuwe gegevens hier aan 

toegevoegd. Voor het onderhoud en beheer van de database is budget nodig.  

4. Afstemming en coördinatie van de activiteiten vanuit de projecten op de kernbedrijven en met de 

ondernemers. Dit is van groot belang om enerzijds tot goede dataverzameling te komen en 

anderzijds de ondernemers ook betrokken en gemotiveerd te houden bij het project. Hierbij gaat het 

om de volgende activiteiten: 



 Afstemming vooraf met de projecten die dit netwerk faciliteert over de gewenste metingen en 

perceels- en bedrijfsgegevens en afstemming met nieuwe projecten die van netwerk gebruik 

willen maken (jan-dec). 

 Afstemming met de bedrijven in het netwerk over uitvoering van de metingen en verkrijgen van 

bedrijfs- en perceelsgegevens en overige activiteiten waar ondernemer aan moet bijdragen 

(jan-dec).  

 Organisatie van bijeenkomsten met ondernemers en projecten (dec-jan). Voorzien is in één 

landelijke bijeenkomst per jaar waarin projecten terugkoppeling geven over de resultaten en de 

vervolgplannen besproken worden met de ondernemers, ook wordt hierin in het functioneren 

van het netwerk geëvalueerd. 

 Eenvoudige digitale nieuwsbrief 3-4x per jaar om ondernemers, onderzoekers en andere 

betrokkenen bij het netwerk en de projecten die dit netwerk faciliteert te informeren over de 

uitvoering en twee algemene nieuwsberichten/artikelen per jaar over het netwerk (jan-dec). 

 

Uitvoering en betrokkenheid 

Janjo de Haan, Wageningen Plant Research (voorheen PPO), is projectleider van het 

kernbedrijvennetwerk. Hij is een ervaren projectleider met ook ervaring in het opzetten van 

bedrijvennetwerken. Hij is goed bekend in de diverse akkerbouwregio’s en met de projectleiders van de 

projecten die het netwerk als faciliteit willen gebruiken.  

De uitvoering van het project wordt gedaan door onderzoekers van Wageningen Plant Research in 

samenwerking met de projectleiders van de projecten die gebruik gaan maken van het 

bedrijvennetwerk. Elk bedrijf in het netwerk heeft een onderzoeker als aanspreekpunt die de contacten 

heeft met de projectleiders en overzicht heeft over de activiteiten die uitgevoerd gaan worden op de 

bedrijven. Het beheer van de database wordt gedaan door Paulien van Asperen en Hans Hoek, ervaren 

databaseontwikkelaars en gebruikers. 

 

Communicatie 

Externe communicatie wordt door de projecten uitgevoerd waar dit netwerk als faciliteit voor fungeert. 

Beperkt en alleen in algemene zin wordt over het netwerk gecommuniceerd. Jaarlijks wordt afgestemd 

met BO-akkerbouw en de PPS-bodem en evt. andere partijen over welke projecten gebruik willen maken 

van het bedrijvennetwerk.  

 

Kosten en financiering 

In onderstaande tabellen staan de kosten per jaar uitgewerkt voor 2019 en 2020. De begroting gaat uit 

van 15 bedrijven in het netwerk. Vervolg van het netwerk is voorzien in volgende jaren voor een min of 

meer vergelijkbaar budget (excl. inflatiecorrectie). 

Voor het verzamelen van de bedrijfs- en perceelsgegevens en het invoeren daarvan in de database is 10 

uur per bedrijf opgenomen. Ervaring uit verleden leert dat het goed in kaart brengen van percelen en 

bedrijven tijdrovend is en dat de gegevens goed gecontroleerd moeten worden op consistentie en 

volledigheid (bijvoorbeeld zijn alle bemestingen opgenomen).  

Voor de basismonsterkosten is een stelpost opgenomen van 500 euro per bedrijf en één dag personele 

inzet voor aansturing, nemen van monsters en het opnemen van de uitslagen in de database.  

Voor afstemming en coördinatie is relatief veel budget opgenomen om:  

 Goede afstemming vooraf te hebben met de projecten waar dit project faciliterend aan is rond welke 

metingen en bedrijfs- en perceelsgegevens verzameld moeten worden en op welke wijze (protocol 

metingen). Hiervoor is 36 uur per jaar opgenomen. Hierbij gaat het ook om een goede financiële 

verrekening van de basismonsterkosten.  



 De deelnemende bedrijven goed te kunnen ontzorgen in de activiteiten vanuit de projecten. Alle 

contacten met de bedrijven vanuit de verschillende projecten lopen zoveel mogelijk via één 

onderzoeker die aanspreekpunt is voor de ondernemer. Hiervoor is 4 uur per jaar per bedrijf 

opgenomen. 

 Algemene interne communicatie te kunnen uitvoeren via een  

o Landelijke bijeenkomst waarop resultaten tussen projecten en ondernemers worden 

uitgewisseld en het functioneren van het netwerk wordt geëvalueerd 

o Digitale nieuwsbrief  

Alle kosten zijn exclusief BTW en met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 3%. 

 

Kosten - overzicht (in euro). 

Activiteit Jaar Totaal 

2019 2020 

1. Gegevens verzamelen € 20,280 € 17,423 € 34,493 

2. Basismetingen € 22,713 € 20,705 € 40,927 

3. Beheer database € 6,744 € 5,740 € 11,356 

4. Afstemming en coördinatie    

4.1 Afstemming met projecten € 5,532 € 4,700 € 9,308 

4.2 Afstemming met ondernemers € 7,020 € 6,000 € 11,880 

4.3 Groepsbijeenkomsten € 5,068 € 4,490 € 8,882 

4.4 Nieuwsbrief en nieuwsberichten € 3,336 € 2,840 € 5,624 

Totaal € 70,693 € 61,898 € 122,470 

 

  



Kosten - gespecificeerde begroting 2019 in € excl. BTW. Uitvoerder Wageningen Plant Research. Zie 

voor toelichting de beschrijving onder de kop activiteiten op pagina’s 3 en 4 en Excelsheet van 

begroting. 

Activiteit 

uurtarieven & 

begrote uren: Personeel 
(in €) 

Materieel Totaal 
HBO 
98 

WO 
122 

SWO 
152 

1. Gegevens verzamelen 120  30 € 16,320 € 750 € 17,070 

2. Basismetingen 105  16 € 12,722 € 7,500 € 20,222 

3. Beheer database 20 20 8 € 5,616  € 5,616 

4. Afstemming en coördinatie       

4.1 Afstemming met projecten 16  20 € 4,608  € 4,608 

4.2 Afstemming met ondernemers 60   € 5,880  € 5,880 

4.3 Groepsbijeenkomsten 16  12 € 3,392 € 1,000 € 4,392 

4.4 Nieuwsbrief en nieuwsberichten 16  8 € 2,784  € 2,784 

Totaal 2019 353 20 94 € 51,322 € 9,250 € 60,572 

 

Het bedrijvennetwerk bodemmetingen wordt gefinancierd uit de gereserveerde budgetten voor 

focusonderwerpen van BO-akkerbouw die behoefte hebben aan dit kernbedrijvennetwerk en uit de PPS 

Beter Bodembeheer. Netto levert dit bedrijvennetwerk bodemmetingen een besparing op omdat 

bedrijven maar één keer geworven hoeven worden en gegevens maar één keer verzameld hoeven 

worden.  

Mocht het bedrijvennetwerk bodemmetingen meer budget nodig hebben dan begroot bijvoorbeeld 

vanwege groter benodigd budget basismetingen of meer kosten voor verzamelen bedrijfsgegevens dan 

worden de extra kosten betaald uit de projecten die dit netwerk faciliteren. Mocht het budget voor 

basismetingen teveel zijn dan wordt dit project goedkoper. 

Financiering: overzicht van financiers in k€ 

Financiering Jaar Totaal 

2019 2020  

Brancheorganisatie Akkerbouw € 30,286 € 30,949 € 61,235 

PPS Beter Bodembeheer € 30,286 € 30,949 € 61,235 

Totaal € 60,572 € 61,898 € 122,470 

 


