Hoe werkt Trijntje?

Belang van een goede bodem:

Wordt het vaste maatje bij het jaarlijks
opstellen van het bodemverbeterplan;
Is gebruiksvriendelijk en interactief;
Levert een schat aan informatie.

Ze helpt u bij het bevorderen van
het duurzaam gebruik van de
bodem. Trijntje is nuttig voor de
landbouwer en de waterbeheerder.

1. Houdt water beter vast waardoor
u in droge perioden minder last hebt van
schade;
2. Absorbeert regenwater waardoor de
afspoeling vermindert en tijdens
piekafvoeren minder nutriënten en
middelen uitspoelen;
3. Heeft een goede buffering van
nutriënten waardoor zij langer
beschikbaar zijn voor de plant;
4. Heeft een rijk bodemleven waardoor
het gewas minder gevoelig is voor
ziekten en plagen en minder gewasbescherming middelen nodig zijn.

Wie kan Trijntje gebruiken?

Klimaat bestendig:

Boeren
Erfbetreders
(bodem) adviseurs
Waterschap

Trijntje helpt u om de bodem klimaat
bestendiger te maken: tegen hevige
regen, ernstige droogte, grote hitte. Met
een goede bodem is uw gewas beter
bestand tegen extremen.

Voor het Waterschap biedt Trijntje
belangrijke informatie om te bepalen of
met de genomen maatregelen de KRW
doelen worden gehaald.

Waarom Trijntje?

Samen met u gaan
wij in dit project
Trijntje ontwikkelen!

Behulpzaam bij KRW doelen:
Minder uitspoeling en minder gebruik
van middelen helpen het Waterschap
de KRW doelen te bereiken.

Bodemverbeterplannen
(Grunninger Klei)
Biedt kennis probleemgestuurd aan
Interactief
Gekoppeld aan Akkerweb
Eenvoudige menustructuur
Snel inzicht in maatregelen en effecten
Voorzien van
eenvoudige rekenmodules

Colofon

Hoe gaat Trijntje werken?
1. U logt in en via Akkerweb worden de
gegevens van uw bedrijf geladen.
2. U geeft aan op welk perceel u een plan
wil maken en wat eventueel het probleem is.
3. U krijgt suggesties hoe u dit probleem
kunt oplossen.
4. U selecteert een maatregel en ziet een
keuzemenu met de effecten, de kosten en
de baten.
5. U krijgt informatie op grond waarvan
u verschillende mogelijkheden kunt vergelijken en kunt doorklikken naar de bron.
(artikelen, studies etc.)

6. Als u een definitieve keuze voor een
maatregel hebt gemaakt voert u die in.
7. Als u dit voor uw gehele bedrijf hebt
gedaan heeft u een bodembeheerplan.
8. U kunt het bodembeheerplan opslaan
en uitprinten.
9. Als u de maatregelen heeft uitgevoerd
kunt u dat aangeven; voor het volgende
jaar wordt daar rekening mee gehouden.

Trijntje is een initiatief van
Gouden Gronden.
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10. Tot slot krijgt u informatie welke analyses
geschikt zijn om effect te meten en kunt
u resultaten van bodemanalyses uploaden.
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Effecten op de waterhuishouding
perceel / bedrijf

Problemen met de bodem
>

stroomgebied afwateringenheid
>

>

aeratie en temperatuur

afhankelijkheid

bewortelbaarheid

behoefte waterafvoer

vorstvorming

waterretentie en capillaire
nalevering, beregeningsbehoefte

piekafvoer

verslemping

nutriëntenbeschikbaarheid

afnemende organische stof

gewasopbrengst

ploegzool

oppervlakte afstroming

bewortelbaarheid

drainagebehoefte

diepe verdichting

emissies naar lucht,
oppervlaktewater en grondwater

geringe buffering

bergingsbehoefte
peilbeheer
waterkwaliteit

Trijntje wordt uitgevoerd als Pijler 1
project onder de POP-3 regeling;
Uitvoering: 2016 – 2020
Trijntje wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met en
in opdracht van:

biodiversiteit

Con tac tperson en

Jannes Schenkel en Jan Wanink

