
Workshopoverzicht

Kennisdag 
Bodem & Water
Maandag 6 februari 2023, 12.45 - 17.30 uur (inloop vanaf 12.15 uur)

De Meerpaal Dronten

Naast een inspirerende lezing van de heer 
Jacques van Outryve kunt u workshops 
naar keuze volgen. Er zijn drie workshop-
rondes, u kiest op de Kennisdag zelf 
aan welke u deelneemt. Bekijk het 
workshopoverzicht op de achterzijde.

Aanmelden
Als u zich nog niet heeft opgegeven kunt 
u dat alsnog doen tot 3 februari a.s. via 
info@bodemenwaterflevoland.nl

Graag nodigen we u uit voor de Kennisdag Bodem & Water. 
Een levendige dag met concrete boerenpraktijk, nieuwe kennis  
& inzichten en nuttige tips. 



Meer informatie? 
Scan de QR-code.

Workshops 1 2 3
01.  Groen de winter in, goed de winter uit
 Door Coen ter Berg en één of twee ondernemers
02.  Sturen op stikstof in het groeiseizoen - ervaringen uit de  

gangbare en biologische teelt  
Door Romke Postma en twee ondernemers

03.   Met KPI’s sturen op doelen in de akkerbouw   
Door Wim Stegeman en Bo Stout 

04.   Druppelirrigatie en fertigatie, eerste ervaringen in de  
Flevolandse landbouw 

  Door Johan Aarnoudse, Mikey Akkermans en een ondernemer
05.  Nieuw GLB 2023: hoe zit het precies?  

Door Annemarie Hooymans en een ondernemer
06.  Maatregelen tegen perceelsafspoeling, samen met  

ondernemers onderzocht  
Door Yvonne Gooijer en Richard Folkersma

07.   Hoe bodemverdichting te voorkomen en indien nodig hoe  
hier mee om te gaan?  
Door Everhard van Essen, Karin Pepers en een ondernemer 

08.  Kuilvoeropslag en schone sloot 
Door Bert van den Bosch en Jan Broos

09.  Verziltende waterbron? Hoe kun je zelf of met elkaar zoet water 
veilig stellen? - Door Jouke Velstra en een ondernemer

10. Graslandbemesting na afbouw derogatie, hoe hou ik voldoende 
kwalitatief eiwit in de kuil
Door een bemestingsadviseur en ondernemer Marijn van Aart

11.   Grondwater in beeld: eerste resultaten en ervaringen 
grondwatermeetnet - Door Kristiaan Petie en enkele ondernemers

12.  Smart Farming: mestbenutting verbeteren met precisiebemesting 
bij groeiverschillen in (maïs)percelen - Door Herman Krebbers

13.  Maaisel als bemesting: techniek en omgang met beperkingen  
in de wet - Door Wim Stegeman en Robert Timmerman

Workshops 
U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

www.bodemenwaterflevoland.nl


