
Kennisdag
Bodem & Water
4 februari 2019 
13.00 - 17.00 uur
De Meerpaal Dronten

Een dag vol inspiratie, 
nuttige tips en  
concrete voorbeelden!

Actieplan Bodem & Water

Wilt u meer kennis over bodem en water en wat u zelf kunt ondernemen 
om deze te verbeteren? En bent u benieuwd naar manieren om u voor te 
bereiden op klimaatverandering en de effecten daarvan? Kom dan naar  
de Kennisdag Bodem & Water op 4 februari 2019. 

Kijk op www.bodemenwaterflevoland.nl voor meer informatie over het 
Actieplan Bodem & Water in het algemeen en over de Kennisdag in het 
bijzonder.

Graag tot ziens in De Meerpaal  
op maandag 4 februari 2019!



Programma
12.30 - 13.00 Inloop & ontvangst

13.00 - 13.20 Welkomstwoord door dagvoorzitter  
  Wim Dijkman + opening Leen Verbeek,
  Commissaris van de Koning, Provincie Flevoland

13.20 - 13.55   Lezing over klimaatverandering  
door Peter Kuipers Munneke

13.55 - 14.05   Toelichting programma  
workshops door Wim Dijkman

14.05 - 14.50 Ronde 1 workshops

14.50 - 15.20 Pauze

15.20 - 16.10 Ronde 2 workshops

16.10 - 17.00 Ronde 3 workshops en inspiratieplein

17.00 - 17.30 Afsluiting, borrel en netwerken

In 2018 hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk het is om onze bodem  
en het water goed op peil te houden. Wat zijn de gevolgen van veranderingen 
in het klimaat en hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we ook op de lange 
termijn nog over gezonde, vruchtbare bodems én voldoende water van goede 
kwaliteit beschikken? Iedereen heeft hier z’n eigen ideeën over en ervaringen 
mee, het delen van kennis is daarom noodzakelijk. Tijdens de Kennisdag  
op maandag 4 februari komen agrariërs en experts samen. Hét moment om 
met uw collega’s in gesprek te gaan! 

Agrariërs en experts delen (nieuwe) kennis en ervaringen, opgedaan uit 
verschillende Flevolandse projecten en initiatieven. NOS-weerman Peter Kuipers
Munneke vertelt over de verwachte klimaatverandering en hoe u hier als
agrariër het beste op in kunt spelen. 

Het belooft een inspirerende dag te worden, met verschillende workshops en een 
inspiratieplein waaraan u kunt deelnemen! Er zijn in totaal drie rondes, u bepaalt 
zelf aan welke drie workshops u deelneemt.

Wanneer? Maandag 4 februari 2019, 13.00 - 17.00 uur (borrel tot 17.30 uur)
Waar?   De Meerpaal, De Rede 80, Dronten

Peter Kuipers 
Munneke

(weerman NOS)

Workshops
Tijdens de Kennisdag kiest u zelf de workshops uit, maar u kunt zich al wel voorbereiden.

Workshops Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3

01. Vaste rijpaden in grasland, ook interessant 
voor Flevolandse veehouders?  
Door Herman Krebbers en Joep den Brok

X

02. Groenbemesters in het bouwplan.
Door Wiepie Haagsma en een akkerbouwer

X

03. Stikstof binnen boord houden.  
Benut de kansen. 
Door Geert-Jan van der Burgt en een akkerbouwer

X

04. De geohydrologie van Flevoland:  
houden we voldoende zoet water? 
Door Kristiaan Petie en Martin Duijkers

X X

05. Droogte en structuur: wat leert 2018? 
Door Derk van Balen en een akkerbouwer

X X

06. Infiltratie en peilgestuurde drainage:  
een oplossing in droge zomers?
Door Arjen Roelandse en Everhard van der Essen

X

07. Creatief met ijzer - bodembewerking.
Door Coen ter Berg en een akkerbouwer

X X

08. Bodemverdichting: terug naar de basis.
Door Kees Westerdijk en een akkerbouwer

X

09. Herstel van bodembiologie na inunderen. 
Door Gerard Korthals, Leendert Molendijk  
en een akkerbouwer

X

10. Bandencafé, stel uw eigen vragen.
Door Lucas Bastiaansen, Gerard Dekker en  
Kees Westerdijk

X

11. Schoon water café: hoe verbeteren we  
de waterkwaliteit? 
Door Joanneke Spruijt, Bert van den Bosch,  
Yvonne Gooijer en Thijs Sijtsma

X X

12. Inspiratieplein X
EXTRA TOEGEVOEGD! 
13. Functionaliteit en verdeling van organische 
stof. 
Door Coen ter Berg

X

EXTRA TOEGEVOEGD!  
14. Weidekruiden, toepasbaarheid en  
functionaliteit op het melkveebedrijf. 
Door Jan Paul Wagenaar

X

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 januari 2019 a.s. via info@bodemenwaterflevoland.nl


