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Uitnodiging - slotbijeenkomst Leve(n)de Bodem
Bodembewust boeren
Donderdag 5 september 2019 bij het aardappelbedrijf van Jacob van den Borne in
Reusel, Nederland

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en
tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem
kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord.
Op 5 september vindt in Reusel de slotbijeenkomst plaats. We blikken terug op de
hoogtepunten van het project en kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven werken
aan een betere bodemkwaliteit. Bodemexperts geven je tips om zelf aan de slag te
gaan.

Programma

10.30 u

Ontvangst en
ronleiding op het bedrijf van Jacob van den Borne

12.00 u

Lunch - heerlijke aardappelfrietjes van een mobiele frituur

13.00 u

Verwelkoming - door Adri Bossers, ZLTO bestuurder Bodem en
Water
Het belang van de bodem in tijden van klimaatverandering door Anne Gobin, VITO
Leve(n)de Bodem in cijfers - door Franky Coopman, Inagro
met toelichting van de BodemIDee en tips voor landbouwers
om met handige werkinstrumenten zelf hun bodem levendig te
houden.

14.00 u

Praktijkgerichte infosessies - via een doorschuifsysteem kan je
aan elke sessie deelnemen.
1. Organische stof, basis van bodemvruchtbaarheid: hoe
opbouwen?
2. Verdichting, nefast voor de gewasopbrengst: hoe
vermijden?
met demonstratie van bandendruksystemen
3. Bodembewerking, de juiste keuze maakt het verschil: welke
machine is geschikt?
met demonstraties van verschillende machines

15.30 u

Netwerkmoment

Praktische informatie

Wanneer?

Donderdag 5 september 2019, 10.30 u tot 15.30 u

Waar?

Aardappelbedrijf van Jacob van den Borne, Postelsedijk 15, 5541
NM Reusel in Nederland

Inschrijven?

Deelname is gratis.
Inschrijven is verplicht en doe je via dit online
inschrijvingsformulier.

Meer info?

Mieke Vandermersch, mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be,
+32 (0)16 26 72 70

Met financiële steun van:

Gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu
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