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? De
cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen
en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een
vitaal en goed functionerend bos.
In de cursus komen onder meer de volgende aspecten aan bod:


Wat is bodemleven?



De waarde van schimmels en bacteriën in de bodem



Wat doen mineralen eigenlijk?



Veranderingen in lucht en landbouw in afgelopen 100 jaar en impact op
bodem(leven)



Wat zijn de gevolgen van een verstoorde bodem(biologie) voor het bos?



Boomziekten in relatie tot de bodem



Wat zijn indicatoren voor een goed bodemleven?



Hoe kan ik als beheerder praktisch sturen op een goed bodemleven voor
natuurwaarde én houtproductie?



Do’s en dont’s over bekalken, bemesten en bodembewerking



Hoe werkt enten van bodemleven?

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in het
bosbeheer zoals terreinbeheerders, ecologen en adviseurs.
De cursus wordt gegeven door: René Jochems (Groeibalans)
In samenwerking met: Martijn Boosten (Probos), David Borgman (Borgman Beheer
Advies) en Roy Schuurman (Bosbalans)
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Organisatie
Kristianne van der Put, Adviesloket Bodem en Natuur (www.bodemennatuur.nl) en
Vlechtwerk (www.vlechtwerk.nu).
Praktische informatie:
De cursus bestaat uit vier dagdelen die duren van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De theorielessen vinden plaatsen op: 20 november, 4 en 18 december 2019
De excursie vindt plaats in het voorjaar van 2020.
Locatie: Maarn
Kosten: €575,- excl. BTW voor 3 cursusochtenden en een excursie met afsluitend
een biologische lunch.
Opgeven kan via www.bodemennatuur.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met: Kristianne van der Put
(Kristianne@vlechtwerk.nu, 06-50871967).
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 datum of
locatie.
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