
Bodemadvies agrarisch bedrijf
Bodem is de basis van je landbouwbedrijf. Vanuit praktische benadering gaat 
Stefan Muijtjens samen met jou aan de slag om je bodemvruchtbaarheid op 

peil te houden en daarbij je persoonlijke doelen te realiseren.  

innoveren met boerenverstand

Stefan Muijtjens  NL: +316 221 85 308       BE: +32 473 19 26 56        Stefan@landbouwadviseur.be        www.landbouwadviseur.be

Slim bodembeheer

Graag help ik je bij het op 
peil brengen of houden van je 
bodemvruchtbaarheid. 
Met meer dan 15 jaar ervaring 
coach ik je onafhankelijk, 
doelgericht en ter verbetering 
van je bodem. Daarbij zet ik 
jouw ondernemersdoelen 
om in bedrijfsstrategisch- en 
tactisch bodemadvies.

Technisch zijn er veel 
mogelijkheden maar wat kun 
je in jouw bedrijf het beste 
mee aan de slag? Hoe ga je 
om met de erosiewetgeving?  
Is je aardappeloogst van 
goede kwaliteit? Zijn je 
planten gezond? Aan de hand 
van analyses stellen we een 
bodemvruchtbaarheidsplan 
op. 

Het coacheningsproces start 
vanaf je huidige situatie en 
afhankelijk van je doelen 
zetten we stappen.

Voordelen van 
bodem coaching

Deskundig en onafhankelijk 

advies op maat. 

Vergroting van je bodem-

kennis en meer inzicht in 

de effecten van je eigen 

handelen op de bodem.

Meer inzicht in het bodem-

leven door te werken aan 

herkenning.

Afstemming van je praktische 

werkzaamheden op je 

bodemvruchtbaarheids-

doelen of bodemproblemen.

Agronomisch optimale 

bodemvruchtbaarheid

Investeringsadviezen

Hoe werkt het?

We beginnen met het 
vaststellen van je eigen 
doelen. Vervolgens analyseren 
we de huidige situatie. 
Het bodemvruchtbaarheids-
plan geven we vorm aan de 
hand van je gestelde doelen 
en de analyses. De focus 
van het plan ligt dus op jouw 
specifieke doelstellingen, 
zoals bijvoorbeeld niet-
kerende bodembewerking of 
bodembalans bemesting.

Middels bedrijfsbezoeken 
kunnen we dit als volgt 
aanpakken:
• bodemscan en jaardoel en 
plan van aanpak vaststellen;
• seizoensvoorbereiding: 
keuzes in bodembewerkings-
methodes en meststoffen; 
• seizoenstart: hoe bewerk je 
de bodem het beste?;
• jaarevaluatie; hoe verliep de 
oogst, met welke investeringen 
kun je optimaliseren? 

Uw resultaat telt!

Dit coachingstraject kan 

ik aanbieden vanaf vier 

bedrijfsbezoeken voor 

€490,- (excl. btw). 

Neem gerust contact op voor 

meer informatie.


