
“Feed the Soil to Feed the World” 

 

Healthy Soil 

Boeren-Bodemcursus 

Activeer uw bodem en elkaar 

 

• De rol van het voeden van de bodem en bemesting voor het gewas 

• Praktijkgerichte bodemcursus (fysiek in 3 dagdelen en online verbonden) 

• Sparren, vragen en leren van elkaar in de Healthy Soil Community 

• Beheer van uw eigen bodem-data 

• Mogelijkheid hands-on training met tools en analyses van uw eigen bedrijf 

• Alles over de natuurlijke processen in uw grond 

 

U kunt kiezen uit de volgende opties (bedragen zijn excl. BTW): 

Optie A: € 349,- hiervoor ontvangt u: 

- Cursus (fysiek) in 3 dagdelen 

- Trainingsmateriaal 

- Gratis toegang tot onze online community  

Optie B: € 499,- hiervoor ontvangt u: 

- Cursus (fysiek) in 3 dagdelen 

- Trainingsmateriaal 

- Gratis toegang tot onze online community 

- Incl. verwerking van 2 bodemanalyses (zelf te steken) 
o met 30% korting 

Voor deelnemers aan de cursus bieden wij tevens aan: 

- Aanschaf van een grondboor-set (guts + zakjeshouder met afstrijker) 

o € 250,- voor € 179,- (30% korting*) 

*) deze korting is alleen geldig voor deelnemers en te verkrijgen tijdens de eerste cursusdag 

 

Wilt u uw keuze voor de opties en het wel/ niet aanschaffen van een grondboor-set 

aangeven op onze website bij het aanmelden: KLIK HIER! 

 

https://www.vruchtbarebodem.nl/nl/boerenbodemcursus/aanmelden


“Feed the Soil to Feed the World” 

 

Bodem Activatie Programma (SAP):  

Dag 1) 

- Herkennen waar we vandaan komen is weten waar we staan in de landbouw 

- Verhoudingen versus hoeveelheden mineralen 

- Bodem bemonsteren en de noodzakelijke aandachtspunten 

- Introductie HS Community 

Huiswerk: HSC verkennen, 2 bodemmonsters steken (beste en slechtste perceel) 

Dag 2) 

- Hart van het Bodem Activatie Programma (SAP) 

- TEC, pH en bekalking 

- Organische stof en biologie 

- Sporenelementen 

- De rol van de overige nutriënten zwavel, fosfor en stikstof 

Inname bodemmonsters om deze in 3e dagdeel te bespreken 

Dag 3) 

- Praktische uitleg van de bodemanalyses 

- Het lezen van getallen en adviezen (logische volgorde)  

- Rol van voeding voor de bodem en uw gewas 

- Unieke mogelijkheden voor precisie landbouw 
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