
Verslag van Leerreis nutriëntenkringloop bijeenkomst regio West 

Datum 1 december 2020 
Tijdstip 12.30 – 14.00 uur   
Locatie Webinargeek – online 
Thema Organische stof in de bodem 

Programma 
- Opening door Marloes Dogterom (Delphy)
- Introductie projecten

o Hoeksche Waard Rond door Nelis van der Bok (Delphy)
o Weten van Water - filmpje
o Beter organisch bemesten door Cees Oele (Delphy)

- Toekomstig mestbeleid door Harm Smit (LNV)
- Belang van het gebruik van biomassa in de landbouw door Oscar Schoumans (WUR)
- Vragen en discussie
- Afsluiting

In diverse POP3 projecten is Delphy is samenwerking met plantentelers aan de gang om de 
bodemkwaliteit te verbeteren. In dit webinar stonden drie projecten centraal waarin op 
verschillende manieren gewerkt wordt aan het verhogen van de organische stof gehalte. Dit zijn de 
projecten Beter organisch bemesten in de bollenteelt op zandgrond, weten van water in de 
boomkwekerij op veengrond en Hoeksche Waard rond in de akkerbouw op kleigrond. Daarnaast 
heeft Harm Smit vanuit het LNV zijn visie gegeven op het toekomstige mestbeleid en heeft Oscar 
Schoumans vanuit de WUR het belang van het gebruik van biomassa in de landbouw toegelicht. De 
beelden van deze presentaties zijn in de bijlage te vinden.  
Gedurende het webinar is er gebruik gemaakt van ander materiaal, namelijk filmpjes om de praktijk 
toe te lichten. Deze zijn in de links hieronder te vinden:  

- Beter organisch bemesten: https://www.youtube.com/watch?v=JDdytkFIMR8
- Weten van Water: https://www.youtube.com/watch?v=81J9cod-urc (hier is een verkorte

versie van gebruikt, niet openbaar beschikbaar)
- Hoeksche Waard Rond: https://www.youtube.com/watch?v=G3_g_VJLuw0

De filmpjes zijn te vinden op het youtube kanaal. De gehele webinar is via de volgende link terug te 
kijken: https://uikc.webinargeek.com/replay/Leerreis-Nutriëntenkringloop-West 



 

Resultaten webinar  
In totaal hebben 165 mensen zich opgegeven voor het webinar en zijn er 117 unieke kijkers aanwezig 
geweest tijdens het webinar. Van de achtergrond van deze kijkers is in het cirkeldiagram een 
overzicht te zien.  

 

 

 

Voor de primair agrariërs en adviesorganisaties is de webinar informatief van aard geweest op het 
gebied van het belang van organische stof in de bodem, welke onderzoeken er lopen om dit te 
verbeteren en hoe het beleid tot stand komt en er in de toekomst uit zal zien. Vanuit de onderzoeken 
in projecten zijn voorbeelden gegeven voor toepassing op de bedrijven. Daarnaast hebben zij een 
inkijk gekregen in het toekomstig mestbeleid zodat zij weten wat er te wachten staat en hierop 
kunnen anticiperen.  

Voor de overheden, onderwijs en onderzoek is het belang van het gebruik van organische stof in de 
bodem gedeeld. Zij kunnen dit gebruiken bij het samenstellen van nieuw beleid of het opzetten van 
nieuwe onderzoeken.  
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