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Workshop 
Met de Demetertool tot een beter 

bodembeheer?



Indelende vraag



Ik ben…

A. Landbouwer

B. Geen landbouwer
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Bodem en nutriëntenbeheer



1. OS verhogen en nutriëntenbalans in evenwicht 
houden (laag nitraatresidu, geen overmaat P) zijn verzoenbaar

A. Ja, zonder probleem

B. Ja, maar het is niet vanzelfsprekend

C. Neen, dit is echt niet haalbaar
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2. Zorgt de huidige landbouwpraktijk voor verlies 
aan bodemkwaliteit ?

A. Ja, er is in het algemeen te weinig aandacht 
voor bodemkwaliteit

B. In beperkte mate maar er is reeds een 
kentering aan de gang

C. Neen, we houden hier reeds voldoende 
rekening mee
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3. Het mestbeleid biedt onvoldoende ruimte voor 
het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid

A. Ja, door het mestbeleid is voldoende aanvoer 
van OS niet mogelijk

B. Voor het ene bedrijf wel en voor het andere 
niet

C. Neen, ook binnen het mestbeleid kan 
voldoende OS worden aangevoerd
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Demeter-tool



4. Tools zoals de Demeter-tool helpen om 
beredeneerder te bemesten

A. Ja, zonder twijfel

B. Ja, maar deze tools zijn te ingewikkeld of te 
tijdrovend om mee te werken  

C. Neen, er zijn voldoende andere manieren om 
dit te doen
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5. De Demeter-tool is gericht op perceelsniveau, 
maar moet worden uitgebreid naar bedrijfsniveau

A. Ja, want de belangrijkste beslissingen worden 
vaak genomen op bedrijfsniveau

B. Neen, het is voldoende om op perceelsniveau
te kunnen werken

C. Neen, voor het bedrijfsniveau zijn al andere 
tools beschikbaar
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6. Het gebruik van de Demeter-tool zou verplicht 
moeten worden op alle bedrijven

A. Ja, zo kun je laten zien dat aan een goed 
bodem- en nutriëntenbeheer wordt 
gewerkt

B. Neen, het is bedoeld als adviesinstrument

C. Neen, er zijn al genoeg 
beleidsinstrumenten die het 
nutriëntenbeheer reguleren
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Maatregelen



7. Algemene adviezen over maatregelen voor een 
goed bodembeheer zijn moeilijk te geven

A. Ja, want ieder bedrijf is anders en de 
verschillen zijn te groot

B. Globale adviezen zijn wel te geven, maar 
per bedrijf moet worden nagegaan wat 
mogelijk is

C. Neen, dat kan prima. De maatregelen zijn 
vergelijkbaar
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Samenwerking



8. Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland 
is waardevol

A. Ja, de situatie is vergelijkbaar en we kunnen 
van elkaar leren

B. Neen, de verschillen in wetgeving en 
bedrijfsstructuur zijn te groot

C. Weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen
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9. Samenwerking tussen landbouwers in 
studiegroepen is zinvol

A. Ja, de landbouwers leren vooral veel van 
elkaar

B. Ja, verschillen tussen bedrijven zorgen voor 
een verruiming van de blik

C. Neen, de bedrijven zijn te verschillend om van 
elkaar te leren
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Toekomst



10. De Demeter-tool is klaar voor een brede 
toepassing op praktijkbedrijven

A. Ja, hij heeft zijn waarde bewezen en is 
voldoende getest

B. Ja, mits er voldoende begeleiding is van een 
adviseur

C. Neen, hij moet eerst beter geschikt worden 
gemaakt voor alle situaties
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