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Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. 
Elke bijeenkomst heeft een eigen thema:

5 november 2018
• Organisch materiaal: nut en noodzaak

3 december 2018
• Ziekten en plagen onder controle

14 januari 2019
• Nutriënten in balans

11 februari 2019
•  Bodemstructuur vraagt een geïntegreerde 

aanpak

Locatie: Wageningen Campus

Omvang: 4 bijeenkomsten

Tijd: 13:30u – 21:00u

Cursusleider:  dr. Gerard Korthals, 

WUR & NIOO KNAW

Duurzaam bodembeheer is van wezenlijk belang 
voor het herstellen van de balans tussen landbouw 
en natuur. Het gaat hierbij om een geïntegreerde 
aanpak. Er vindt al vele jaren intensief onderzoek 
plaats naar duurzaam bodembeheer. In deze cursus 
worden de laatste wetenschappelijke inzichten 
besproken en integraal vertaald naar verschillende 
praktijk situaties.

Doelgroep
Is duurzaam bodembeheer belangrijk voor u? Bent u 
opzoek naar verdiepende inhoudelijke kennis met betrek
king tot de bodem, zowel op fysisch, chemisch als biolo
gisch gebied? Is het voor u van belang dat u deze kennis 
integraal moet toepassen en vertalen naar de praktijk? 
Bijvoorbeeld als adviseur, specialist, bij een toeleverancier, 
Waterschap, belangenorganisatie? Dan is deze cursus 
precies wat u zoekt!

Resultaat
Na de cursus beschikt u over de meest recente inzichten 
uit onderzoek als het gaat over duurzaam bodembeheer. 
Daarnaast heeft u geleerd hoe u deze inzichten toe kunt 
passen in uw eigen praktijk situatie. Tijdens de bijeen
komsten wordt ervaringsuitwisseling tussen de deel
nemers gefaciliteerd en gestimuleerd.

Masterclass

Living Soils

Centre for Soi l  Ecology



Today’s knowledge, 
tomorrow’s business

Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

Opzet per themabijeenkomst

Elke bijeenkomst heeft een uitgebalanceerde opzet van 
theorie en praktijk.

13:30 Inloop

14:00 Intro centrale thema
• Setting the scene

14:10 Laatste inzichten uit onderzoek
• Kennis component

17:00 Kennismaking met analyse 
& onderzoeksmethodes
• Inspiratie

18:00 Diner buffet
• Ervaringsuitwisseling

19:00 Bodem management case
• Vertaling naar praktijk

21:00 Einde bijeenkomst

Een team van experts zijn betrokken bij het programma. 
De volgende personen werken onder andere mee aan deze 
Masterclass: Gerlinde de Deyn, Wietse de Boer, Ellis 
Hoffland, Wim van der Putten, Joeke Postma, Willem Jan 
de Kogel, Rob Comans, Jan Peter Lesschen, en Gerard 
Korthals.

Praktische informatie

Cursusprijs
De cursuskosten bedragen €2.945, per persoon, 
inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/fris en diner 
buffet tijdens elke cursusdag.

Inschrijven
Inschrijven kan op www.wur.nl/academy
Maximaal aantal deelnemers: 25

De inschrijftermijn loopt tot 5 oktober 2018.
Na 5 oktober ontvangen deelnemers een bevestiging 
met informatie over de locatie, betalingswijze, 
het programma en de deelnemerslijst. 

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 
zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website.

Contact

Wageningen Academy
Programmamanager 
Miel Hooijdonk
T 0317 48 79 45
E miel.hooijdonk@wur.nl

Centre for Soil Ecology
Cursusleider
Gerard Korthals
T 06 12 88 27 10
E g.korthals@nioo.knaw.nl


