GEZONDE BODEM, BETER
BOEREN, DUURZAME TOEKOMST

DOE MEE!

Waarom zou u meedoen?

Een goede gewasopbrengst, efficiënt gebruik van mineralen, langer
vasthouden van water, meer biodiversiteit, en een betere
waterkwaliteit. Doelen waar we allemaal beter van worden.
Op één plek komen deze doelen samen: in de bodem!

Hoe werkt een gezonde bodem?

Een gezonde bodem bevat veel organische stof en werkt als een
spons: water en meststoffen worden er in vastgehouden. Dit
beperkt wateroverlast in natte tijden en zorgt ervoor dat in droge
tijden water langer beschikbaar is. Een gezonde bodem betekent
ook hogere gewasopbrengsten, door een betere beschikbaarheid
en opname van voedingsstoffen, en dus minder uitspoeling.

Wat willen wij samen met u gaan doen?

Samen met alle grondgebruikers aan de slag voor een gezonde
bodem en goed waterbeheer in het stroomgebied van de
Nederwoudse Beek

Hoe willen we dit aanpakken?

De ambities en mogelijkheden van de ondernemers in het gebied
zijn leidend. Daarom starten we keukentafelgesprekken met
groepen agrariërs om te horen welke vragen er leven en welke
ideeën er zijn. Met de resultaten van deze gesprekken wordt het
project verder ingevuld. Er is begeleiding en advisering door
deskundigen beschikbaar. Er worden (veld)bijeenkomsten
georganiseerd waar u ziet wat allemaal mogelijk is.

Bewustwording en het opdoen van kennis over een gezonde
bodem zijn belangrijk in dit project. Maar uiteindelijk gaat het erom
dat er daadwerkelijk maatregelen uitgevoerd worden die voordeel
opleveren voor de boer, de bodem en het water.
Zonder het vakmanschap en de kennis van mensen uit de praktijk
komen we niet tot de juiste maatregelen, dus zoeken we de
samenwerking met boeren, loonwerkers en adviseurs.
Er is al veel ervaring met verbetering van het bodem- en
waterbeheer in de Gelderse Vallei. Diverse agrariërs hebben in de
afgelopen jaren flinke stappen gezet op dat terrein.
In het stroomgebied van de Nederwoudse beek maken we
dankbaar gebruik van deze ervaringen. Het bijzondere van dit
project is dat we willen proberen tot een gebiedsdekkende aanpak
te komen: iedereen doet mee.
Samen met andere initiatieven in de regio: Vruchtbare Kringloop
Gelderland, Kringlooplandbouw van A naar Beter in Utrecht Oost,
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer etc.
Samen werken aan een bodem waar iedereen beter van wordt!

Doet u mee?

Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan een keukentafelgesprek,
Of wilt u de nieuwsbrieven ontvangen? Laat dit weten via het
aanmeldformulier op www.o-gen.nl/nederwoudsebeek/
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Anne
Jansen (a.jansen@o-gen.nl / 06-50909809) of Jolande Schuurman
(j.schuurman@o-gen.nl / 06-21124625).

Samen werken aan een bodem waar iedereen beter van wordt!

Wat?

