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  Over Peeters Financieel Advies  
Peeters Financieel Advies is opgericht in 2007 door Pascal Peeters. Peeters Advies verleent vanuit het kantoor in 

Dorst, haar diensten op financieel gebied aan ondernemers. Een sterke focus is gericht op de melkveehouderij. 

Wat advies betreft kunt u hierbij denken aan de bedrijfseconomische advisering, de advisering bij 

financieringsaanvragen, het opstellen van begrotingen, de begeleiding bij bedrijfsovernames, de verzorging van 

financiële boekhoudingen, de verzorgen mestboekhoudingen, het opstellen van bedrijfsvergelijkingen, het geven 

van fiscale adviezen en het verrichten van taxaties.  

 

 

Over BodemWijzer   
BodemWijzer heeft als doel de mineralen op agrarische bedrijven beter te benutten (vooral stikstof en fosfaat) 

bij aanwending van mest, bodembeheer en teelt van het gewas. Door betere benutting van mineralen nemen 

de verliezen en emissies naar bodem-, grond- en oppervlaktewater af. De kringlopen die binnen een agrarisch 

bedrijf spelen worden zo meer gesloten.  

Ook het verbeteren van de regionale kringloop tussen de bedrijfstakken is een doel van BodemWijzer. 

Akkerbouwbedrijven telen voedergewassen en nemen dierlijke mest af. Veebedrijven leveren mest en nemen 

voer af. Het afstemmen op elkaars wensen vermindert de emissies.  

Nieuw is de koolstofkringloop (organische stof). Organische stof in de bodem bindt water, waardoor gronden 

minder droogtegevoelig worden en de behoefte van de grond aan water (en grondwateronttrekking) afneemt. 

Organische stof bindt mineralen waardoor deze minder snel uitspoelen. Daarnaast kan organische stof de 

bodemstructuur verbeteren waardoor gewassen beter groeien en mineralen vastleggen. Kortom, organische 

stof geeft bodemvruchtbaarheid en bodemleven.  

Vanaf 2016 zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te voeren. De KringloopWijzer geeft meer 

inzicht in de relatie tussen bodem, voer, koe en mest. Momenteel wordt de KringloopWijzer nog niet gebruikt  

als ‘managementtool’ voor mineralenmanagement. Maar daar brengt BodemWijzer verandering in!  

Agrarisch ondernemers (dus ook de varkenshouder met maïsland en de akkerbouwer) gaan met de eigen 

KringloopWijzer aan de slag. In een zestal bijeenkomsten krijgen zij kennis van beschikbare maatregelen en 

innovaties, maken zij een KringloopWijzer, BodemWijzerPlan en een Organische stofbalans voor het eigen 

bedrijf, voeren zij maatregelen door op het eigen bedrijf en evalueren zij dit het jaar erna. Tevens worden 

demodagen georganiseerd om teelttechnieken te bestuderen op het veld, worden bodemonderzoeken verricht 

en worden de gewassen gemeten en gewogen. De ondernemers wisselen de opgedane ervaringen van de 

maatregelen onderling uit en maken elkaar zo enthousiast om nieuwe maatregelen op te pakken. 

De eerste reeks bijeenkomsten zullen plaatsvinden tussen eind 2017/begin 2018 en begin 2020. In deze periode 

worden zes bijeenkomsten georganiseerd. De tweede reeks bijeenkomsten vindt plaats tussen eind 2018/begin 

2019 en begin 2021.  

 

 



 
  

 

Programma-indeling 
Bijeenkomst 1 

De startbijeenkomst is gericht op kennismaking binnen de groep. Ieder groepslid zal de eigen bedrijfssituatie 

toelichten en de groepsleden wisselen ervaringen uit over het huidige  mineralenmanagement. Ook zal de cursus 

toegelicht worden. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de KringloopWijzer van 2017 besproken en vergeleken 

met andere deelnemers.  

Bijeenkomst 2 

De deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun KringloopWijzer in te vullen. Na het invullen van de 

KringloopWijzer worden alle uitkomsten doorgevoerd in een systeem dat analyses weergeeft. Hieruit kunnen 

conclusies getrokken worden, zoals de gemiddelde uitkomsten en hogere/lagere uitschieters. Deelnemers kunnen 

gegevens met elkaar vergelijken en bekijken welke activiteiten afwijken van het eigen bodem-, mineraal en 

financieel management. De deelnemers krijgen informatie over externe factoren die bodemmanagement 

beïnvloeden zoals mestgehaltes, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en weersinvloeden. Ook wordt de optimale 

voorwaarde voor een gezond gewas te telen behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: bodemstructuur, bodem- en 

zaaibedbereiding, gewasroulatie en moment en manier van bodembewerking.  

 Bijeenkomst 3 

Tijdens de derde bijeenkomst worden teelttechnieken en het bodemmanagement in de praktijk bekeken. Dit 

wordt gedaan aan de hand van demodag(en) op bouw- en grasland.  

Bijeenkomst 4 

Hierin wordt gefocust op de organische stofbalans op het bedrijf en in de regio. In deze bijeenkomst zal een 

organische stofbalans worden opgesteld.  

Bijeenkomst 5 

De vijfde bijeenkomst is nader in te vullen naar gerichte wensen vanuit de groep. Een verdere verdieping op een 

specifiek onderdeel van BodemWijzer is mogelijk, maar ook actuele of algemene onderwerpen die een 

gemeenschappelijke interesse hebben behoren tot de mogelijkheden.  

Bijeenkomst 6 

Tijdens de zesde bijeenkomst stellen de ondernemers een BodemWijzerPlan op aan de hand van de 

gepresenteerde maatregelen of ervaringen van de andere groepsleden. Deze plannen worden gepresenteerd en 

een beoogd mineraal en/of financieel rendement wordt gepresenteerd door de deelnemers. 

 

 



  

 

Resultaat na BodemWijzer 
Door aan BodemWijzer deel te nemen krijgt u: 

- Meer inzicht in mineralenstromen 

- Een ingevulde en ingediende KringloopWijzer voor twee jaar 

van uw bedrijf 

- Een hoger mineraal/financieel rendement 

- Meer theoretische en praktische kennis 

- Een ontworpen BodemWijzerPlan voor het bedrijf 

- Een organische stofbalans van het bedrijf  

 

 

Algemene informatie 

Aanmelden voor de tweede reeks voor  

15 september 2018 via: 

- bodemwijzer@peetersadvies.com 

 

 

Wat verwachten wij van u? 
Van deelnemers aan BodemWijzer wordt 

verwacht dat ze: 

- Input leveren aan de KringloopWijzer 

- Beschikbaar zijn op zes dagdelen tussen  

eind 2017/begin 2018 en begin 2020 

(eerste reeks) of zes beschikbare 

dagdelen tussen eind 2018/begin 2019 en 

begin 2021 (tweede reeks)  

- Een enthousiaste en kritische houding 

hebben.  

 

 

Locatie 

- Kantoor Peeters Financieel Advies 

Groenestraat 18, 4849 PT te Dorst 

 

Kosten  

- De totale kosten bedragen € 170,- 

(excl. BTW). Dit wordt jaarlijks 

gefactureerd voor € 85,-.  

- Mestboekhoudingklanten van 

Peeters Financieel Advies mogen de 

bijeenkomsten kosteloos volgen.  

 

Aanmelden voor de éérste reeks voor  

15 september 2017 via: 

- bodemwijzer@peetersadvies.com 
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Algemene informatie 

Maatwerk  

- Indien u met een groep deelnemers in 

dezelfde regio woont, zullen de 

bijeenkomsten in deze regio plaatsvinden.  

- U mag zelf voorkeuren aangeven met 

betrekking tot de groepsindeling. U kunt 

denken aan regio, leeftijd, bedrijfsomvang 

of bedrijfsvoering voorkeuren, maar 

natuurlijk ook aan studieclubs, AJK 

groepen en dergelijke.  

Neem hiervoor contact op met Peeters 

Financieel Advies. 

Contact 

Peeters Financieel Advies B.V. 

 Groenestraat 18 

 4849 PT Dorst 

 0161-416770 

Email: info@peetersadvies.com of 

bodemwijzer@peetersadvies.com  

 Website: www.peetersadvies.com  

 

 

BodemWijzer wordt gesteund door:  De bijeenkomsten vinden zes maal plaats, 

verdeeld over twee jaar. De eerste reeks start 

eind 2017/begin 2018 en loopt tot begin 2020 

en de tweede reeks start eind 2018/begin 2019 

en loopt tot begin 2021. Kijk voor de precieze 

data op onze website: www.peetersadvies.com  

Annuleringsregeling: 

- Er kunnen zich omstandigheden 

voordoen waardoor u niet aan de 

bijeenkomsten kan deelnemen. Tot één 

maand voor aanvang kunt u deze 

bijeenkomstenreeks kosteloos 

annuleren. 
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De reeks bijeenkomsten BodemWijzer 

wordt mede mogelijk gemaakt door:  


