NBV Themadag Organische stof in de Bodem, 24 November, Wageningen
Graag nodigt het NBV bestuur je uit voor de komende themadag over het belang van organische
stof in de bodem! Wij denken dat we een mooi programma hebben samengesteld met
interessante sprekers uit de wetenschap, beleid en de praktijk.
Organische stof in de bodem staat momenteel erg in de belangstelling, niet alleen vanwege haar
belang voor bodemkwaliteit, maar ook omdat de bodem zeer belangrijk is voor de berging van
koolstof. Dit laatste wordt meer en meer benadrukt, vooral na het klimaatakkoord van Parijs, en
brengt uitdagingen met zich mee voor zowel de wetenschap, het beleid maar ook voor landbouw
en landschapsbeheer.
Prof. Peter de Ruiter zal de dag voorzitten en we sluiten de dag af met een bezoek aan het “
Wormen Hotel”, een borrel en de ledenvergadering.
Wanneer?
Waar?

24 November 2017, 9.30-17.00
Lumen 1 en 2, Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen

Programma
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-13.15
13.15-13.35
13.35-13.55
13.55-14.15
14.15-14.35
14.35-14.45
14.45-15.00
15.00-16.30
16.30-17.30
17.30

Inloop met koffie
Welkom en inleiding dagprogramma (Peter de Ruiter dagvoorzitter)
Lijbert Brussaard (WUR)
“Bodemkwaliteit en organische stof: oude vragen, nieuwe antwoorden?”
Ingrid Lubbers (WUR)
“Regenwormen: kunnen ze gelijktijdig koolstof afbreken en vastleggen?”
Boris Jansen (UvA)
“Stabiele bodemorganische stof bestaat niet! Of toch wel?”
koffie
Ko van Huissteden (VU)
“Organische stof in de bodem en klimaatverandering”
Uitreiking Hissinkprijs
presentatie door Hissinkprijs winnaar
Lunchpauze
Margot de Cleen (RWS)
“Sustainable Development Goals: transities realiseren met duurzaam landgebruik”
Gera van Os (Aeres hogeschool)
“Bodemweerbaarheid – organic matter matters”
Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut)
“Werken aan organische stof op melkveebedrijven”
Simon Moolenaar (Commonland)
“De bodem onder de business-case voor landschapsherstel”
Wrap up
Pauze
Excursie Wormenhotel, Jan Willem van Groenigen (WUR) en collega’s
Borrel en ledenvergadering NBV
Einde middag

U kunt zich aanmelden tot 17 november via www.bodems.nl/themadagen/aanmelden.
De kosten zijn: 10 euro voor NBV–leden, 5 euro voor NBV student-leden, 15 euro voor niet leden.
Indien je ter plekke besluit lid te worden is deelname voor deze themadag gratis als soort van
welkomstgeschenk (het lidmaatschap kost 17,50 euro per jaar, maar voor studenten slechts 10
euro). Koffie, lunch en borrel zijn inbegrepen in de prijs.

