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BESTE RELATIE, 

In de reeks van de colleges What About Soil organiseren wij - na ons eerste succesvolle Webinar 

- ons tweede Webinar op donderdag 17 december van 19.00 – 20.00 uur.  Vanuit de HAS willen 

we deze livestream met je delen. 
 

 

"LEVENDE BODEM: EEN OUD VERHAAL?" 

Als inspirerende sprekers hebben we uitgenodigd: 

Cees Oele, projectleider bij Delphy met aandacht voor de praktische bodemkunde 

Ad van Haperen,  onderzoeker WUR Openteelten 

Judith van de Mortel,  lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem op HAS 

Hogeschool 

 

Vijf december is niet alleen het feest van Sinterklaas maar ook van de Wereld Bodemdag, nu 

alweer 6 jaar geleden na de eerste versie van 2014. Sindsdien is de belangstelling voor de 

Bodem enorm toegenomen, gezien het belang dat we hechten aan een goede bodemkwaliteit. 

Bodemprocessen gaan uiterst langzaam: zo ook de toe- of afname van de bodemkwaliteit. 

In het project Levende Bodem Intereg lag de aandacht vooral op bewustwording. In Levende 

Bodem Brabant kijken we naar Organische Stof als voedsel voor het bodemleven. Uiteindelijk zal 

het bodemleven dan zorgen voor een betere bodemkwaliteit, zo is de gedachte. 

 

De vraag is: welke oplossingen zijn er om te komen tot een betere bodemkwaliteit? Hoe meet je 
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dat dan? En hoe komen we tot meer koolstofvastlegging in de bodem? 

 

Ad van Haperen geeft een overzicht van lopende onderzoekprogramma’s van de WUR, waarin 

onder andere de zoektocht naar parameters voor het vaststellen van bodemkwaliteit. 

 

Cees Oele zal de ervaringen delen van resultaten van Levende Bodem en andere soortgelijke 

projecten op verschillende grondsoorten in Nederland. 

 

Judith van de Mortel geeft toelichting over de rol van HAS Hogeschool in deze projecten. 
 

  

INFORMATIE EN LINK NAAR HET WEBINAR 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname aan het webinar is gratis en te volgen via deze link 

(ook te vinden op onze website). Voor meer informatie ga naar has.nl/whataboutsoil. 

 

We “zien” je graag op 17 december 2020 

 

Hartelijke groet, 

HAS Hogeschool Kenniskring Bodem 
 

  

17 DECEMBER: 'WHAT ABOUT SOIL?' 

 

BEZOEK HET WEBINAR 

    

 

Of knip en plak de volgende URL in je browser adresbalk op 17 december: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDkwZmFmZjYtZTU4MC00NzNjLThmYTAtMzgxNmUwMjQ2YjAw%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc9f232a-9851-46b0-b23e-

641d680590df%22%2c%22Oid%22%3a%220bdda62a-d274-4699-be3b-

ff06ebb38137%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d   
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