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Wat zie je als je niet ingelogd bent?

Als u inlogt (emailadres & wachtwoord) krijgt u alleen uw percelen te zien. Deze kunt u 
aanklikken om de totale score te zien. Links in het scherm verschijnen de ‘deelwaarden’. 

terug

De knop ‘informatie’ leidt naar de OBIwebsite waar de factsheets staan met meer 
informatie over alle losse onderdelen. 

De knop ‘machtiging’ leidt u naar het machtigingsformulier waarmee u Eurofins 
toestaat uw data met ons te delen. Deze Eurofins machtiging hebben we nodig om uw 
OBI index te berekenen. 

De applicatie maakt standaard gebruik van gebiedsgemiddelde bodemeigenschappen. Deze waarden kun je van 
elk perceel in Nederland zien als je niet ingelogd bent. Het geeft dus geen accurate beschrijving van de 
bodemkwaliteit op deze percelen.  
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Overzicht OBI scores

overzicht

Bodemstructuur

Chemie & nutriënten Hier vindt u de ‘chemische en 
nutrienten’ geschiktheid van dit perceel 
voor landbouwkundige productie. 100% 
is het maximaal haalbare op dit perceel

De OBI is gericht op het kwantificeren van bodemfuncties voor een 
duurzame landbouwkundige productie. In de spinnenwebben (rechts) 
worden uw waarden ten opzichte van de maximaal haalbare waarden voor 
dit specifieke perceel weergegeven

Hier vindt u informatie over de 
bodemstructuur van het perceel t.o.v. het 
maximaal haalbare voor dit perceel 
(100%)

Hier vindt u informatie over de 
bodembiologie van uw perceel 
t.o.v het maximaal haalbare 
voor dit perceel (100%)

U vindt meer informatie over de verschillende 
bodemfuncties op de OBI website

Ga met je muis 
over de stip om de 
waarde te zien

terug

Biologie en milieu

Management Hier vindt u informatie over het 
management van uw perceel 
t.o.v het maximaal haalbare 
voor dit perceel (100%)

U vindt de exacte waarde door over de groene 
stip in het spinnenweb te bewegen met uw muis

https://openbodemindex.nl/uitleg_resultaten/


Perceelsdata -> algemeen

Hier vindt u de waarden die gebruikt zijn in de berekeningen, 
onder andere op basis van uw eurofinsgegevens.

perceelsdata

Perceelsdata -> afgeleiden

Dit zijn data die afgeleid zijn uit openbare databases

Scroll met je muis 
om alle parameters 
te zien!
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bedrijfsmaatregelen

Bedrijfsmaatregelen

Hier kunt u uw genomen maatregelen aangeven. Zodra u 
deze opslaat worden deze meegenomen in de OBI score.

Met je muis kun je de knoppen aan of uit zetten
Vergeet niet op ‘Opslaan’te klikken

Scroll met je muis om alle 
aanbevelingen in beeld te zien!

Aanbevelingen per categorie

terug
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