BEDRIJFSBODEM EN –WATERPLAN
Aequator Groen & Ruimte is een onafhankelijk kennisbedrijf voor publieke én private opdrachtgevers in de groene
buitenruimte. Op basis van inhoud en met gevoel voor proces richten wij ons op het daadwerkelijk implementeren van de
doelen van overheden en ondernemers.
Wij streven er naar om deze op een innovatieve manier met elkaar te verenigen en verbinden. Hierbij maken wij gebruik van
onze unieke kennis op het vlak van bodem, water, natuur en landbouw.

Verbetering van de bodem
Voor elk type bodem bestaan er verschillende mogelijke
maatregelen die de bodemstructuur en bewerkbaarheid van de
grond kunnen verbeteren.
En uiteindelijk:
Een grotere draagkracht van de grond en een verbeterde
waterhuishouding verminderen het risico op schade aan de
bodem en het gewas. Dit resulteert in een hogere gewasopbrengst en een betere weerbaarheid tegen weersextremen.

Belang van een goede waterhuishouding
Bovenstaande situatie is veel agrariërs bekend; na een flinke
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om water vast te houden voor droge periodes voorkomt
gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen.
Het bedrijfsbodem en –waterplan bevat mogelijke maatregelen
die een optimale bedrijfsvoering helpen creëren. Zodat u als
agrariër in de toekomst ook nog een gezonde boterham kunt
verdienen.

Wat levert het u op?
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden op uw bedrijf
kunnen de maatregelen uit het bedrijfsbodem en –waterplan
het volgende opleveren:
Verbetering van de waterhuishouding
Per perceel wordt bekeken hoe de ontwatering in natte periodes
en het vochtleverend vermogen in droge periodes verbeterd
kunnen worden.

De maatregelen op bedrijfsniveau kunnen betrekking
hebben op:
•

De hydrologie en het waterbeheer

•

De bodemvruchtbaarheid en bodemverbetering

•

Gewaskeuze of teeltplan

•

Mechanisatie

•

Bedrijfsvoering
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