
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor een gratis bodemvoucher! 
Ligt je bedrijf in Gelderland en wil je op jouw bedrijf de bodem 

verbeteren en de problemen met droge of natte delen aanpakken? 

Dan is een bodemvoucher iets voor jou! Hiermee krijg je een 

individueel advies van een onafhankelijke adviseur in de vorm van een 

bodembedrijfsplan. Dat plan geeft inzicht in de maatregelen die je 

kunt nemen om de situatie te verbeteren. Er zijn 20 vouchers 

beschikbaar gesteld door Waterschap Vallei en Veluwe en provincie 

Gelderland, meld je snel aan voor vrijdag 31 augustus. 

Klik hier voor meer info en aanmelden. 

14 augustus graslanddemo in Woudenberg 
De hoge temperaturen en extreme droogte van de afgelopen weken 

stellen veel boeren voor een probleem. Hoe houden zij hun grasland in 

goede conditie? Op 14 augustus bent u van harte welkom voor een 

graslanddemo op het bedrijf van familie Van der Wind in Woudenberg. 

Daar kunt u de werking van boerenstuwtjes bekijken. Ook zijn er 

workshops over waterbeheer, graslandvernieuwing en het gebruik van 

droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsels. U bent van harte 

welkom vanaf 13:00 aan de Slappedel 8 in Woudenberg. 

Klik hier voor de uitnodiging. 

  

Een gezonde bodem en goed 
waterbeheer in het stroomgebied 
van de Nederwoudse beek 
Samen werken aan een bodem waar iedereen beter van wordt! 
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In het stroomgebied van de Nederwoudse Beek werken we met grondeigenaren en grondgebruikers  

aan een bodem en watersysteem waar iedereen beter van wordt. We laten zien wat er kan, wat er voor 

nodig is, wat het oplevert en wat het kost. We streven naar het uitvoeren van maatregelen die écht 

verandering brengen. Ook zoeken we verbinding met andere partijen en projecten. Doel is om een 

(stroom)gebiedsdekkende aanpak te ontwikkelen om de bodem- en waterkwaliteit en water-

conservering te verbeteren en daarmee ook een bijdrage te leveren aan een volhoudbare landbouw. 

Heeft u belangstelling om ook deel te nemen aan dit project, ga naar  
www.o-gen.nl/nederwoudsebeek en meld u aan voor een keukentafelgesprek! 

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/bodem-water/nieuws-bodem-water/schrijf-bodemvoucher/
https://lami.nl/images/docs/Uitnodiging_demo_grasland_flexibel_peilbeheer_Utrecht-Oost_14_aug_2018.pdf
http://www.o-gen.nl/nederwoudsebeek


 

12 september demo Sorghumteelt als nieuw 

voedingsgewas 
Om nader te onderzoeken hoe Sorghum zich gedraagt op verschillende 

bodemsoorten, doet Wageningen Livestock Research dit jaar in drie 

regio’s onderzoek: löss, zand en veen. De proef op zand wordt 

uitgevoerd op het melkveebedrijf van Hendrik Jan van de Vliert in 

Woudenberg. Op 12 september van 14.00 – 16.00 uur kunt u daar tijdens 

de demo alles horen over de vergelijking die WLR uitvoert van de teelt 

van vijf sorghumrassen en één snijmaïsgewas. Er wordt onder andere 

uitleg gegeven over de typen gewassen, de voederwaarde, 

voederwaardebepaling, inkuilbaarheid en voerdergewas voor melkvee. 

Klik hier voor meer informatie. 

Cursus Duurzaam Bodembeheer voor boeren uit Ede 
Ook voor gemeente Ede is bodem een hot item, vanwege de rol van de 

bodem bij klimaatverandering. De gemeente wil met haar boeren leren 

hoe het beheren van landschap zo ‘natuur-inclusief’ mogelijk kan. Ede 

biedt een bodemcursus aan voor vier tot zes boeren die samen met 

ambtenaren van de gemeente en medewerkers van het waterschap een 

cursus Bodembiologie en bemesting gaan volgen. In deze cursus wordt 

de algemene bodemproblematiek, structuurbederf, ziektes, plagen, 

bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering 

behandeld. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt. De 

cursus start in september en duurt drie dagen (van 10 tot 14 uur).  

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Beheervergoedingen voor randenbeheer op grasland 

en bouwland beschikbaar 
De Collectieven Veluwe en Utrecht Oost hebben budget beschikbaar 

om contracten af te sluiten voor randenbeheer langs watervoerende 

sloten. Het doel van de randen is het verbeteren van de waterkwaliteit 

door minder uitspoeling van meststoffen naar de sloot. Er zit een aantal 

beheervoorwaarden aan vast. Voor het beheer is een vergoeding per 

jaar beschikbaar afhankelijk van het soort land en grondsoort. De 

vergoeding wordt per hectare berekend over de oppervlakte van de 

rand.  

Klik hier voor meer informatie of neem direct contact op met Hans 

Veurink via hansveurink@collectiefveluwe.nl of 06-53701000. 

 

Heeft u belangstelling om ook deel te nemen aan dit project, ga naar  
www.o-gen.nl/nederwoudsebeek en meld u aan voor een keukentafelgesprek! 

https://lami.nl/projecten/sorghum-als-nieuw-voedingsgewas
https://www.o-gen.nl/cursus-duurzaam-bodembeheer-voor-boeren-uit-ede/
https://www.o-gen.nl/wp-content/uploads/2018/08/flyer-randenbeheer.pdf
http://www.o-gen.nl/nederwoudsebeek

