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Streekbeheer Rĳnstromen

‘Boer wordt
weer boer’
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WORKSHOPS
Hoe lever je hoogwaardig voedsel, spaar je het milieu, zorg je voor meer biodiversiteit,
sluit je de kringloop, verbeter je het landschap en verdien je ook een goede boterham?
Ga mee op zoek naar antwoorden in de workshopreeks ‘Boer wordt weer boer’. Samen
zoeken we naar de praktische maatregelen die werken op jouw bedrijf. Doe ook mee!

VIER WORKSHOPS
Workshop 1: BODEM
4 maart 2021 | 20.00 - 21.30 uur
Workshop 2: BIODIVERSITEIT
10 maart 2021 | 20.00 - 21.30 uur
Workshop 3: KRINGLOOP LANDBOUW
16 maart 2021 | 20.00 - 21.30 uur
Workshop 4: LANDSCHAP
22 maart 2021 | 20.00 - 21.30 uur
Toelichting per workshop: zie achterzijde
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops.

Natuurbeheer en ondernemerschap (in 2021, data nog niet
bekend) is een praktijkgerichte 8-daagse opleiding over natuurgronden. Na het succesvol afronden ontvangt de deelnemer een
certificaat ‘Natuurondernemer’, erkend door provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere organisaties. Hiermee
mag de deelnemer natuurbeheer uitvoeren.
Kosten: Voor de opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap
wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd.
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OPLEIDING NATUURBEHEER EN ONDERNEMERSCHAP

VIER WORKSHOPS
Workshop 1: BODEM
4 maart 2021 		

20.00 - 21.30 uur

In deze workshop nemen we je mee in de bijzondere leefwereld van
bodemorganisme en bodemprocessen. Hoe kun je een bodem voor
je laten werken? Hoe kunnen we de input (kunstmest) verminderen?
Hoe maak je een plant weerbaar? Kortom, hoe maak je de bodem
weer vruchtbaar en gezond?
Deelnemers aan deze workshop kunnen tegen gereduceerd tarief een
bodemmonster laten nemen.

Workshop 2: BIODIVERSITEIT
10 maart 2021 		

20.00 - 21.30 uur

Foto’s: Marije Slijkhuis

Waarom is biodiversiteit belangrijk op je bedrijf en welk profijt kun
je daarvan hebben?
Bij biodiversiteit draait het om veel verschillende soorten in samenhang met elkaar. Bloemen zorgen voor insecten die weer voor
bestuiving van fruitbomen en gewassen zorgen. Ze zijn voedsel voor
vogels die op hun beurt de plaagdruk drukken. Door veel verschillende leefplekken voor dieren en planten ontstaat een gezonder en
weerbaarder bedrijfssysteem. Hoe passen kruidenrijk gras, hagen of
natuurvriendelijke oevers op jouw bedrijf en hoe pak je dat aan?

Workshop 3: KRINGLOOP LANDBOUW
16 maart 2021 		

20.00 - 21.30 uur

In deze workshop kijken we hoe we de natuurlijke kringloop op
een bedrijf - van dier, naar mest, naar bodem, naar gewas - kunnen
optimaliseren. Zo creëer je een optimale gezondheid, balans, en
productiviteit in alle onderdelen.
Het gaat erom bewust gebruik te maken van natuurlijke processen,
de bodem te koesteren, vakmanschap van de boer opnieuw te
waarderen en voedsel te produceren. En dit alles binnen de grenzen
van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de
biodiversiteit.

Workshop 4: LANDSCHAP: Eet je uitzicht!
22 maart 2021 		

20.00 - 21.30 uur

Welk profijt heeft jouw bedrijf van het landschap om je heen en andersom, hoe draagt jouw bedrijf bij aan een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap?
Door goed te kijken naar alle aspecten van je bedrijf krijg je zicht op
de samenhang tussen jouw bedrijf en je omgeving. Hoe verdien je je
geld, met wie werk je samen en hoe gebruik je de bodem en landschapselementen? Dit helpt om goede keuzes te maken in je bedrijfsvoering. Waar zit de gezonde groei voor je bedrijf en de omgeving?
De workshops zullen online verzorgd worden
Aanmelden Aanmelden is verplicht via info@edaphon.nl

Meer informatie en aanmelden
Theo Nieuwenhuis: info@edaphon.nl | 06 10 88 52 77

Ook boeren uit partnergebied Rivierengebied-Oost zijn van harte welkom.

Dit traject ‘Boer wordt weer boer’ is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

COLOFON

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Tekst en samenstelling
LTO Noord en Vereninging Streekbeheer Rijnstromen in
samenwerking met Feniks Consult.
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