
Wilt u meer weten over de bodem? 
Wilt u tijdens een afdelingsavond, een bijeenkomst van 
uw studiegroep of thema-middag een specifiek bodem- 

onderwerp behandelen? Bijvoorbeeld over verzilting, 
bodemverdichting, vruchtwisseling of bemesting? 

In het project Van bodemkennis naar bodemkunde bieden 
we akkerbouwers en veehouders in Groningen, Friesland en 

Drenthe op een laagdrempelige manier toegang tot informatie 
die helpt de bodem te verbeteren.

Meer weten of opgeven? 
Ga dan naar www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl.
Voor vragen kunt u bellen met Gerhard Noordhof, 
projectleider Van bodemkennis naar bodemkunde, 
088-8886677 of mailen naar: 
gnoordhof@projectenltonoord.nl 

Over ons
De bodem is een belangrijke pijler onder het businessmodel 
van veel grondgebonden agrarisch ondernemers. Want een 
gezonde bodem levert rendement op en is het fundament voor 
voedselvoorziening. Het project Van Bodemkennis naar bodem- 
kunde is tot stand gekomen omdat de projectpartners de 
landbouw in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wil 
helpen verduurzamen. Het project heeft als doel kennis over 
duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat zij gewassen 
kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

Projectpartners



Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame 
landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het 
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Het leidt 
tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodem-
beheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van mest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan  
een gezond ecosysteem. In dit project wordt kennis over de 
bodem op toegankelijke wijze gedeeld via bodemavonden, 
een bodemcursus en een bodembeleefdag. 

Bodemavonden
Willen u en uw studiegroep meer weten over het functioneren van  
de bodem en hoe deze te versterken? Organiseert u daarover een  
informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of  
melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker?  
In dit project bieden wij u experts die kosteloos een interessante  
inleiding verzorgen voor uw studiegroep. Als u een groep geïnteres-
seerde toehoorders en locatie regelt, dan leveren wij de expert.  
We beschikken over experts op verschillende thema’s, waaronder: 

- Bodemverdichting
- Natuurinclusieve landbouw
- Bodemverzilting
- Koolstof-vastleggen in de bodem
- Kringlooplandbouw
- Precisie-landbouw
- Bodem en klimaatverandering
- Bodemkwaliteit beoordelen 

Maatwerk op inhoud is uiteraard mogelijk!
Kosten: gratis

Bodemcursus 
Deze cursus is geschikt voor iedereen met
belangstelling voor bodem(leven). In deze
cursus wordt de algemene bodemproble-
matiek (wat zijn de oorzaken en wat doe
je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen,
bodemmoeheid, grondbewerking, bemes-
ting en bemonstering behandeld. Daarnaast
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van het leven in 
de grond (bacteriën, schimmels, insecten en wormen). De cursus 
wordt op maat gemaakt voor akkerbouwers en veehouders, maar 
ook op basis van grondsoort. U krijgt handvaten voor een goed 
bodembeheer, met do’s en don’ts over bemesten of niet bemesten, 
uitmijnen, bekalken en bodembewerking. 

De cursus bestaat uit drie dagdelen en start in het najaar van 2019. 
Op de website www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl staat op 
welke data en locatie de cursus wordt aangeboden. 

Groepsgrootte: ongeveer 15-20 personen
Kosten: 150 euro excl. BTW. U kunt dit bedrag bij de belasting 
onder scholingsuitgaven opvoeren als aftrekpost bij uw 
aangifte inkomstenbelasting. 

Praktische cursus 
op goed bodemleven 

voor natuur én  
gewasproductie

Leer je bodem 
beter kennen. Werken 

aan een duurzame 
bodem is noodzakelijk 
om gezond voedsel te 
kunnen produceren

Welk thema past 
bij uw interesse en 

ambitie?

Kijk voor meer informatie op www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl


