
                                                                                                                                                                                                                           

NLG Holland Cursus 2018:  Plantgezondheid begint bij mijn bodem 

Of je nu veehouder, akkerbouwer of bloembollenteler bent, het moet allemaal uit de bodem 

komen! 

NLG Holland organiseert eind januari/begin februari 2018 een cursus van vier dagdelen voor 

boeren die hun bodem willen verbeteren en duurzamer willen telen. De cursus zal plaats 

vinden op 4 verschillende bedrijven die lid zijn van NLG Holland. Twee daarvan zijn gevestigd 

op zandgrond en twee op kleigrond. De cursus is bedoeld voor gangbare en biologische 

veehouders, akkerbouwers, groentetelers en bloembollentelers. Andere geïnteresseerden 

zijn uiteraard ook welkom. 

De cursusdagen zijn op woensdagmiddagen van 13:30-17:30 uur. Bij voldoende 

belangstelling wordt hetzelfde programma ook in de ochtend van 8:30 – 12:30 

georganiseerd. De cursus wordt gegeven door verschillende docenten die ieder hun sporen 

op dit gebied verdiend hebben. Daarnaast geeft ook de eigenaar van het bedrijf een 

presentatie over zijn bedrijf en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en 

bodemgericht telen. Het betreft de volgende data: 

24 januari 2018 Pius Floris, Directeur Plant Health Cure.                                         

Thema: Bodemschimmels, bodembacteriën en aaltjes                                                         

Locatie: Bloembollenbedrijf De Toekomst, Piet Warmerdam, Doggersvaart 4, 1784 PE  Den 

Helder. 

31 januari 2018  René Jochems, Directeur/eigenaar adviesbureau Groeibalans 

Thema: Hoe realiseer ik een gezonde bodem? 

Locatie: Ruijter Bloembollen BV, Sam Ruijter, Westerterpweg 32, 1774 NL  Slootdorp. 

7 februari 2018   Wim van Garderen, Oprichter Pireco  

Thema: Innovatieve ecologische gewasbescherming 

Locatie: Koburg BV, Johan Koeman, cursuslocatie is kantine Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13, 

1681 ND Zwaagdijk-Oost. 

14 februari 2018   Roelf Havinga, Team Ecosys en Vincent Bijman, onderzoeker 

AgroInnovation 

Thema Bijman: Bijwerkingen agro chemicaliën, lees de bijsluiter! 

Thema Havinga: Biologisch, beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraald.                                                                        

Locatie: Huiberts Biologische Bloembollen, John Huiberts, Ruigeweg 39, Sint 

Maartensvlotbrug. 

Aanmelden: De kosten voor de cursus bedragen EUR 350,-- per persoon ex BTW inclusief 

cursus materiaal en koffie en thee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Colja 

Corts op 06-13195012 of per mail contact@nlgholland.com . 

 Aanmelden doet u via volgende link: https://goo.gl/forms/yzofgTqjSgy9T7hc2  

mailto:contact@nlgholland.com
https://goo.gl/forms/yzofgTqjSgy9T7hc2

