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Cursus Bodembiologie bij Bosbeheer 

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over 

bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? 

Daarom geven we een cursus over bodembiologie bij bosbeheer.  

Kern van de cursus: het krijgen van handvaten voor een goed bodembeheer, met 

als doel een vitaal bos voor een grote soortenrijkdom (planten en daarmee ook 

dieren). Aan bod komt onder meer: 

 Veranderingen in lucht en landbouw in afgelopen 100 jaar en impact op 

bodem(leven) 

 Wat is bodemleven? 

 Waarde schimmels en bacteriën in de bodem 

 Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie 

 Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk? 

 Bodemleven en bossen 

 Essentaksterfte, eikenspintkever, kastanjebloedingsziekte in relatie tot de 

bodem 

 Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur én houtproductie 

 Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, 

bodembewerking. 

 Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren 

 Enten van bodemleven 

 

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals 

terreinbeheerders, ecologen, planopstellers, adviseurs bosbeheer en houtoogst. 

Vooral interessant voor diegene die met beheer van bossen die hun bossen vitaal 

en vol leven willen houden. 
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De cursus wordt gegeven door: René Jochems (Groeibalans), Martijn Boosten 

(Probos), David Borgman (Borgman beheer), Roy Schuurman (BosBalans) 

  

Organisatie: Adviesloket Bodem en Natuur door Kristianne van der Put van 

Vlechtwerk www.vlechtwerk.nu en www.bodemennatuur.nl in samenwerking met 

Stichting Probos en Borgman Beheer. 

Praktische informatie: 

Wanneer:3x een ochtend van 8:30-12:30. Op 1, 15 en 29 april 2021, de excursie is 

op 20 mei 2021. 

Locatie: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden (prachtige plek!) 

waar de cursus ook op 1,5m afstand kan doorgaan. 

Kosten: €625,- excl. BTW voor 3 cursusochtenden en een excursie met afsluitend 

een biologische lunch. 

Opgeven: via www.bodemennatuur.nl of Stuur een mail naar Kristianne van der Put 

(Kristianne@vlechtwerk.nu, 06-50871967). Heb je specifieke vragen? Mail deze dan 

ook!  

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. 

Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus op een andere locatie. 
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