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De boer wordt de dokter van de toekomst!
 
De Bodem Beleefdagen
Voor wie alles wil weten over de relatie tussen een gezonde bodem 
en voedselkwaliteit.

De Bodem Beleefdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

Tot ziens!
Oant sjen!

Misschien is het beter om ons af te vragen of we wel zo handig bezig zijn. Kunnen we bijvoorbeeld 
niet veel beter  investeren in kwaliteitsvoedsel in plaats van in farmaceutische middelen? Zijn onze 
huidige landbouwmethoden nodig of zelfs noodzakelijk of zou het misschien ook ánders kunnen? 

Toen Mulder Agro het 75-jarig bestaan vierde, hielden we een symposium met als titel 'Wordt de boer 
de dokter van de toekomst?'  

Dit jaar organiseren we onder het motto 'De boer wordt de dokter van de toekomst!' de Bodem 
Beleef Dagen op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni.

Wij nodigen u van harte uit om te gaan werken aan een gezonde bodem en het kweken van gezonde 
producten. We willen u graag op de hoogte brengen over hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden 
verbeterd en op welke manieren u een steentje kunt bijdragen om deze aarde aan de volgende 
generatie door te geven.

Graag tot ziens op 12 of 13 juni!

Mulder Agro Team
Foarwei 45, 9298 JC Kollumerzwaag

Voorwoord
Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare 
bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om 
ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een 
humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op, 
wat weer een positief e�ect heeft op ieders gezondheid.

Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking 
daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. 
Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de 
wereldbevolking (die dan zo'n 9 miljard mensen telt) nog wel 
voeden? 
Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten 
staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheids-
zorg de komende jaren nog wel in de hand houden?

"Een volk die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf"
- Franklin D. Roosevelt, president Verenigde Staten 1933-1946.

“

"De boer wordt de dokter van de toekomst!" 
- Mulder Agro, 2015.

Theo Mulder

‘Van pharmacie naar FARMacie’
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‘Van pharmacie naar FARMacie’

2015: Het internationale jaar van de bodem

2015 is door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen 
tot het Internationale Jaar van de Bodem. In dit jaar besteedt de hele wereld aandacht aan de 
waarde van de bodem voor al het leven op aarde, iets wat helaas hard nodig is. We hebben niet 
alleen te maken met een afname van de bodemkwaliteit, maar we moeten ons ook realiseren 
dat slechts een klein deel van de aarde (1/32 deel!) geschikt is voor voedselproductie. Die 
vruchtbare gronden worden bedreigd door erosie, verstening, ontbossing, overbegrazing, 
vervuiling,verwoestijning en verdichting.

Quote
"Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen - en slechts enkele 
seconden om deze te vernietigen." 
- Professor Anne Glover, wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Feitje
1 eetlepel ‘gezonde’ teeltaarde bevat meer levende micro-organismen dan dat er mensen op aarde 
geboren zijn.

De Bodem Beleef Dagen:
Vrijdag voor agrariërs, zaterdag voor burgers.

Het programma van de Bodem Beleefdagen biedt voor ieder wat wils. Bent u agrariër en wilt u meer 
weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kom dan vrijdag 12 juni naar Kollumerzwaag. Het 
programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in de 
relatie bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit. 

Op beide dagen worden ook verschillende workshops gehouden. Deelname is gratis, maar 
opgave vooraf is verplicht.

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.

Standhouders tijens de Bodembeleefdagen:
Accon AVM,  Bio Enterprise, Bioweb, Biofood, Biogeoloog, EM Agriton, Fakkert biovoeders, Gebr.  
Fuite Mengvoeders, Groeibalans, Halma, Innoseeds, Jetse’s Koepelkas, Koolstofkring, Koperen 
Sporen, KWS zaden, Oranjeband zaden, Oudenbosch Fruit, Plant Health Cure,  Probivital, Pure Graze,  
Sipma biogroenten, Skydrone Nederland, Span, Steggcal, Team Ecosys, Triferto, Vitasol, Visscher.
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Programma zaterdag (burgers)

Het programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in bodem-
vruchtbaarheid en voedselkwaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops en lezingen over 
voeding in relatie tot de bodem. Voor de kinderen is er een speciaal programma gemaakt.

Mister Humus:
Niet alleen leuk voor de kinderen: op www.helphumus.nu laat Mister Humus zien 
hoe belangrijk de vruchtbare bovenlaag is voor ons voedsel.  

Speciaal kinderprogramma in samenwerking met de Klyster
TIP: Er is ook een blotevoeten pad aangelegd voor de bodem beleef dagen.

Overzicht tijden
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.
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Programma vrijdag (agrariërs)
Het programma van deze vrijdag is speciaal bedoeld voor agrariërs. Overdag demonstreren 
loonwerkers op het 'loonwerkersplein' allerlei machines die de bodemvruchtbaarheid ten goede 
komen. Verder worden er diverse workshops en lezingen over bodemvruchtbaarheid georgani-
seerd. Ook is er doorlopend een beurs met diverse standhouders.

wijn geschonken.

Dagprogramma
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Boeren smaakavond
19:30 uur  Inloop (avondvoorzitter: Rinze Fokkema)
20:00 uur  Welkom Joost Mulder, opening door Burgemeester Bearn Bilker.
20:10 uur  Lezing Dr. Ir. Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij  

  Van Hall Larenstein, ‘Tot op de bodem uitgezocht’, of verder?

21:15 uur  Lezing Martien Lankester, boer en arts, 'De duurzame boer 
maakt de aarde gezond. 

22:00 uur  Gezellige afsluiting met melk, karnemelk, appelsap en...

Tot op de bodem uitgezocht, of verder? De rol van de boer is niet altijd even duidelijk in een 
samenleving waar voedsel vanzelfsprekend is en dat maakt de ‘licence to produce’ lang niet altijd even 
makkelijk. Gezonde voeding is echter minder vanzelfsprekend en wordt steeds meer gewaardeerd. 
Daar liggen kansen voor de boer die aan het begin van de voedselketen staat. 
In deze presentatie zal worden in gegaan op de relatie tussen bodem, gewas en de beschikbaarheid van 
gezonde voeding, in het bijzonder voor de melkveehouderij.

De duurzame boer maakt de aarde gezond. In dit jaar van de bodem is er veel aandacht voor het 
bodemgebruik in de landbouw. De boer van de toekomst kan een cruciale rol spelen in het gezond maken 
en houden van de bodem. Dit is noodzakelijk voor een leefbare aarde voor onze kleinkinderen. 
Steun van de consument die bewust een meerwaardeboodschappentas vult is daarbij onontbeerlijk.

Opgave voor de workshops en de boeren smaakavond via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Mulder Agro 0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). 
Opgave alleen via mulderagro.nl.

Uitreiking prijs stickeractie (Van pharmacie naar FARMacie)20:55 uur  
21:00 uur     Pauze

’s Avonds is het tijd voor de 'boeren smaakavond', met een centrale rol voor producten die
puur zijn. Tijdens deze avond worden alleen producten als melk, thee, ko�e, appelsap, bier en 
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kraampjes met (biologische) 
etens- en drinkwaren en 
Jacobs �lmboerderij.

*Doorlopend 9.30 - 16.00 uur: 

Zuivel gesponsord door:

In Jacobs Filmboerderij worden o.a. de �lms: Life in the soil, Mister Humus, Bodemboeren en 
Symphony of soil gedraaid.

“Eet bij voorkeur wat je grootmoeder herkend als eten.”
-Michael Pollan
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producten. We willen u graag op de hoogte brengen over hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden 
verbeterd en op welke manieren u een steentje kunt bijdragen om deze aarde aan de volgende 
generatie door te geven.

Graag tot ziens op 12 of 13 juni!

Mulder Agro Team
Foarwei 45, 9298 JC Kollumerzwaag

Voorwoord
Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare 
bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om 
ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een 
humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op, 
wat weer een positief e�ect heeft op ieders gezondheid.

Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking 
daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. 
Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de 
wereldbevolking (die dan zo'n 9 miljard mensen telt) nog wel 
voeden? 
Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten 
staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheids-
zorg de komende jaren nog wel in de hand houden?

"Een volk die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf"
- Franklin D. Roosevelt, president Verenigde Staten 1933-1946.

“

"De boer wordt de dokter van de toekomst!" 
- Mulder Agro, 2015.

Theo Mulder

‘Van pharmacie naar FARMacie’

2015: Het internationale jaar van de bodem

2015 is door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen 
tot het Internationale Jaar van de Bodem. In dit jaar besteedt de hele wereld aandacht aan de 
waarde van de bodem voor al het leven op aarde, iets wat helaas hard nodig is. We hebben niet 
alleen te maken met een afname van de bodemkwaliteit, maar we moeten ons ook realiseren 
dat slechts een klein deel van de aarde (1/32 deel!) geschikt is voor voedselproductie. Die 
vruchtbare gronden worden bedreigd door erosie, verstening, ontbossing, overbegrazing, 
vervuiling,verwoestijning en verdichting.

Quote
"Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen - en slechts enkele 
seconden om deze te vernietigen." 
- Professor Anne Glover, wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Feitje
1 eetlepel ‘gezonde’ teeltaarde bevat meer levende micro-organismen dan dat er mensen op aarde 
geboren zijn.

De Bodem Beleef Dagen:
Vrijdag voor agrariërs, zaterdag voor burgers.

Het programma van de Bodem Beleefdagen biedt voor ieder wat wils. Bent u agrariër en wilt u meer 
weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kom dan vrijdag 12 juni naar Kollumerzwaag. Het 
programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in de 
relatie bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit. 

Op beide dagen worden ook verschillende workshops gehouden. Deelname is gratis, maar 
opgave vooraf is verplicht.

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.

Standhouders tijens de Bodembeleefdagen:
Accon AVM,  Bio Enterprise, Bioweb, Biofood, Biogeoloog, EM Agriton, Fakkert biovoeders, Gebr.  
Fuite Mengvoeders, Groeibalans, Halma, Innoseeds, Jetse’s Koepelkas, Koolstofkring, Koperen 
Sporen, KWS zaden, Oranjeband zaden, Oudenbosch Fruit, Plant Health Cure,  Probivital, Pure Graze,  
Sipma biogroenten, Skydrone Nederland, Span, Steggcal, Team Ecosys, Triferto, Vitasol, Visscher.

Programma zaterdag (burgers)

Het programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in bodem-
vruchtbaarheid en voedselkwaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops en lezingen over 
voeding in relatie tot de bodem. Voor de kinderen is er een speciaal programma gemaakt.

Mister Humus:
Niet alleen leuk voor de kinderen: op www.helphumus.nu laat Mister Humus zien 
hoe belangrijk de vruchtbare bovenlaag is voor ons voedsel.  

Speciaal kinderprogramma in samenwerking met de Klyster
TIP: Er is ook een blotevoeten pad aangelegd voor de bodem beleef dagen.

Overzicht tijden
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.
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ACTIVITEITEN!

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

De boer wordt de dokter van de toekomst!
 
De Bodem Beleefdagen
Voor wie alles wil weten over de relatie tussen een gezonde bodem 
en voedselkwaliteit.

De Bodem Beleefdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

Tot ziens!
Oant sjen!

Misschien is het beter om ons af te vragen of we wel zo handig bezig zijn. Kunnen we bijvoorbeeld 
niet veel beter  investeren in kwaliteitsvoedsel in plaats van in farmaceutische middelen? Zijn onze 
huidige landbouwmethoden nodig of zelfs noodzakelijk of zou het misschien ook ánders kunnen? 

Toen Mulder Agro het 75-jarig bestaan vierde, hielden we een symposium met als titel 'Wordt de boer 
de dokter van de toekomst?'  

Dit jaar organiseren we onder het motto 'De boer wordt de dokter van de toekomst!' de Bodem 
Beleef Dagen op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni.

Wij nodigen u van harte uit om te gaan werken aan een gezonde bodem en het kweken van gezonde 
producten. We willen u graag op de hoogte brengen over hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden 
verbeterd en op welke manieren u een steentje kunt bijdragen om deze aarde aan de volgende 
generatie door te geven.

Graag tot ziens op 12 of 13 juni!

Mulder Agro Team
Foarwei 45, 9298 JC Kollumerzwaag

Voorwoord
Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare 
bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om 
ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een 
humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op, 
wat weer een positief e�ect heeft op ieders gezondheid.

Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking 
daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. 
Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de 
wereldbevolking (die dan zo'n 9 miljard mensen telt) nog wel 
voeden? 
Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten 
staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheids-
zorg de komende jaren nog wel in de hand houden?

"Een volk die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf"
- Franklin D. Roosevelt, president Verenigde Staten 1933-1946.

“

"De boer wordt de dokter van de toekomst!" 
- Mulder Agro, 2015.

Theo Mulder

‘Van pharmacie naar FARMacie’

2015: Het internationale jaar van de bodem

2015 is door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen 
tot het Internationale Jaar van de Bodem. In dit jaar besteedt de hele wereld aandacht aan de 
waarde van de bodem voor al het leven op aarde, iets wat helaas hard nodig is. We hebben niet 
alleen te maken met een afname van de bodemkwaliteit, maar we moeten ons ook realiseren 
dat slechts een klein deel van de aarde (1/32 deel!) geschikt is voor voedselproductie. Die 
vruchtbare gronden worden bedreigd door erosie, verstening, ontbossing, overbegrazing, 
vervuiling,verwoestijning en verdichting.

Quote
"Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen - en slechts enkele 
seconden om deze te vernietigen." 
- Professor Anne Glover, wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Feitje
1 eetlepel ‘gezonde’ teeltaarde bevat meer levende micro-organismen dan dat er mensen op aarde 
geboren zijn.

De Bodem Beleef Dagen:
Vrijdag voor agrariërs, zaterdag voor burgers.

Het programma van de Bodem Beleefdagen biedt voor ieder wat wils. Bent u agrariër en wilt u meer 
weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kom dan vrijdag 12 juni naar Kollumerzwaag. Het 
programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in de 
relatie bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit. 

Op beide dagen worden ook verschillende workshops gehouden. Deelname is gratis, maar 
opgave vooraf is verplicht.

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.

Standhouders tijens de Bodembeleefdagen:
Accon AVM,  Bio Enterprise, Bioweb, Biofood, Biogeoloog, EM Agriton, Fakkert biovoeders, Gebr.  
Fuite Mengvoeders, Groeibalans, Halma, Innoseeds, Jetse’s Koepelkas, Koolstofkring, Koperen 
Sporen, KWS zaden, Oranjeband zaden, Oudenbosch Fruit, Plant Health Cure,  Probivital, Pure Graze,  
Sipma biogroenten, Skydrone Nederland, Span, Steggcal, Team Ecosys, Triferto, Vitasol, Visscher.

Programma zaterdag (burgers)

Het programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in bodem-
vruchtbaarheid en voedselkwaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops en lezingen over 
voeding in relatie tot de bodem. Voor de kinderen is er een speciaal programma gemaakt.

Mister Humus:
Niet alleen leuk voor de kinderen: op www.helphumus.nu laat Mister Humus zien 
hoe belangrijk de vruchtbare bovenlaag is voor ons voedsel.  

Speciaal kinderprogramma in samenwerking met de Klyster
TIP: Er is ook een blotevoeten pad aangelegd voor de bodem beleef dagen.

Overzicht tijden
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.
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Programma vrijdag (agrariërs)
Het programma van deze vrijdag is speciaal bedoeld voor agrariërs. Overdag demonstreren 
loonwerkers op het 'loonwerkersplein' allerlei machines die de bodemvruchtbaarheid ten goede 
komen. Verder worden er diverse workshops en lezingen over bodemvruchtbaarheid georgani

-seerd. Ook is er doorlopend een beurs met diverse standhouders.

wijn geschonken.

Dagprogramma
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Boeren smaakavond
19:30 uur  Inloop (avondvoorzitter: Rinze Fokkema)
20:00 uur  Welkom Joost Mulder, opening door Burgemeester Bearn Bilker.
20:10 uur  Lezing Dr. Ir. Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij  

  Van Hall Larenstein, ‘Tot op de bodem uitgezocht’, of verder?

21:15 uur  Lezing Martien Lankester, boer en arts, 'De duurzame boer 
maakt de aarde gezond. 

22:00 uur  Gezellige afsluiting met melk, karnemelk, appelsap en...

Tot op de bodem uitgezocht, of verder? De rol van de boer is niet altijd even duidelijk in een 
samenleving waar voedsel vanzelfsprekend is en dat maakt de ‘licence to produce’ lang niet altijd even 
makkelijk. Gezonde voeding is echter minder vanzelfsprekend en wordt steeds meer gewaardeerd. 
Daar liggen kansen voor de boer die aan het begin van de voedselketen staat. 
In deze presentatie zal worden in gegaan op de relatie tussen bodem, gewas en de beschikbaarheid van 
gezonde voeding, in het bijzonder voor de melkveehouderij.

De duurzame boer maakt de aarde gezond. In dit jaar van de bodem is er veel aandacht voor het 
bodemgebruik in de landbouw. De boer van de toekomst kan een cruciale rol spelen in het gezond maken 
en houden van de bodem. Dit is noodzakelijk voor een leefbare aarde voor onze kleinkinderen. 
Steun van de consument die bewust een meerwaardeboodschappentas vult is daarbij onontbeerlijk.

Opgave voor de workshops en de boeren smaakavond via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Mulder Agro 0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). 
Opgave alleen via mulderagro.nl.

Uitreiking prijs stickeractie (Van pharmacie naar FARMacie)20:55 uur  
21:00 uur     Pauze

’s Avonds is het tijd voor de 'boeren smaakavond', met een centrale rol voor producten die
puur zijn. Tijdens deze avond worden alleen producten als melk, thee, ko�e, appelsap, bier en 

Loonwerkersplein, beurs, 
kraampjes met (biologische) 
etens- en drinkwaren en 
Jacobs �lmboerderij.

*Doorlopend 9.30 - 16.00 uur: 

Zuivel gesponsord door:

In Jacobs Filmboerderij worden o.a. de �lms: Life in the soil, Mister Humus, Bodemboeren en 
Symphony of soil gedraaid.

“Eet bij voorkeur wat je grootmoeder herkend als eten.”
-Michael Pollan

Workshops/lezingen vrijdag (agrariërs)

1. Steenmeelbemesting, een andere kijk 
op bodemvruchtbaarheid.
Gino Smulders (De Biogeoloog)
*TIP: Breng een eigen analyse van uw grond of 
gewas mee.

2. Wat zit er aan waarde in uw grond?
Jan Feersma-Hoekstra (EM Agriton)
Hoe bodemuitslagen te vertalen zijn naar de 
praktijk.

3. Vermindering antibioticagebruik met 
inzet van natuurlijke middelen.
Leendert Kroijenga (Ecostyle)

4. Bokashi, fermenteren van organisch 
materiaal in de praktijk.
Harry Veenstra (EM Agriton)

5. De wonderwereld van de microbiologie 
mensen en microorganismen een team?
Dave Rensman (Microbioloog)

6. Gezonde bodem, gezonde voeding voor 
plant mens en dier.
Rene Jochems (Groei balans)

7. Wat kunnen we met chromas en hoe 
maken we ze?
Henk Heida (Cursusleider praktijkonderwijs)

8. Op weg naar de duurzame bloembollen-
teelt.
John Huiberts (Fa. C.J. Huiberts & zn)
*Winnaar Noord-Holland Roerdompprijs 2015

9. Wat is de juiste grondbewerking voor 
meer opbrengst voor gras en gewas?
Dennis van der Boom (Evers Agro)

10. Bodemstructuren bekeken vanuit een 
pro�elkuil.
Everhard van Essen (Noardlike Fryske walden)

11. Melken begint in de bodem.
Hendrik Nagelhout (Innoseeds)
De relatie tussen de bodem, zaaizaden en 
melken.

12. Hoe kan de drone ons helpen in de 
landbouw?
Remco Kootstra, Lammert  de Graaf & Jan 
Wiersma (Skydrone Nederland / Vliegend.nl

13. Bodemvruchtbaarheid verbeteren met 
niet kerende grondbewerking.
Jan Willem Bakker (Bakker Bio)
*Winnaar Ecoland innovatieprijs 2015

14.  We eten ons ziek (alleen om 14:45 - 15:45)

Anton Nigten (WUR)
Is onze voeding, gezien naar de inhoudssto�en, 
voeding?

15. Ecologische landbouw voor het 
ontketenen van natuurlijke overvloed.
Roelf Havinga (Team Ecosys)
Met de juiste bodem- en bladvoeding ontketen je 
de natuurlijke overvloed en kwaliteit.

16. Optimaliseren van ruwvoer benutting.
Minne Hiemstra & Jarig Jan Odinga (Mulder 
Agro & Fuite)

17. Bodem, organische stof en verhouding 
koolstof/stikstof.
Leen Janmaat (Louis Bolk)

18. Het project goud van oud grasland.
Goitske Iepema (Van Hall Larenstein)

19. Mycorrhizaschimmels, de brug tussen 
de wortel en de bodem.
Pius Floris & Ron Ottenhof (Plant Health Cure)

20. Praktische beoordeling van de 
bodemstructuur vanuit de pro�elkuil.
Coen ter Berg (Landbouwkundig advies)

21. Bemesting op de korrel genomen, tijd 
voor vloeibaar? 
Peter van der Woerdt (Agro-Vital)
De bodem ontzien van zoutlasten waardoor we 
e�ciënt kunnen melken.

22. De (g)razend gezonde bodem.
Peter Takens (Pure Graze)
Speci�eke beweidingssystemen en plantkeuzes 
die bijdragen aan een gezonde bodem. 

23. Tijd voor bedemvruchtbaarheid.
Karst Brolsma & Sipke Nijboer 
(BLGG Agro Xpertus)

10:00 - 11:00 / 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 / 14:45 - 15:45
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De boer wordt de dokter van de toekomst!
 
De Bodem Beleefdagen
Voor wie alles wil weten over de relatie tussen een gezonde bodem 
en voedselkwaliteit.

De Bodem Beleefdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

Tot ziens!
Oant sjen!

Misschien is het beter om ons af te vragen of we wel zo handig bezig zijn. Kunnen we bijvoorbeeld 
niet veel beter  investeren in kwaliteitsvoedsel in plaats van in farmaceutische middelen? Zijn onze 
huidige landbouwmethoden nodig of zelfs noodzakelijk of zou het misschien ook ánders kunnen? 

Toen Mulder Agro het 75-jarig bestaan vierde, hielden we een symposium met als titel 'Wordt de boer 
de dokter van de toekomst?'  

Dit jaar organiseren we onder het motto 'De boer wordt de dokter van de toekomst!' de Bodem 
Beleef Dagen op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni.

Wij nodigen u van harte uit om te gaan werken aan een gezonde bodem en het kweken van gezonde 
producten. We willen u graag op de hoogte brengen over hoe de bodemvruchtbaarheid kan worden 
verbeterd en op welke manieren u een steentje kunt bijdragen om deze aarde aan de volgende 
generatie door te geven.

Graag tot ziens op 12 of 13 juni!

Mulder Agro Team
Foarwei 45, 9298 JC Kollumerzwaag

Voorwoord
Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare 
bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om 
ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een 
humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op, 
wat weer een positief e�ect heeft op ieders gezondheid.

Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking 
daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. 
Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de 
wereldbevolking (die dan zo'n 9 miljard mensen telt) nog wel 
voeden? 
Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten 
staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheids-
zorg de komende jaren nog wel in de hand houden?

"Een volk die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf"
- Franklin D. Roosevelt, president Verenigde Staten 1933-1946.

“

"De boer wordt de dokter van de toekomst!" 
- Mulder Agro, 2015.

Theo Mulder

‘Van pharmacie naar FARMacie’

2015: Het internationale jaar van de bodem

2015 is door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen 
tot het Internationale Jaar van de Bodem. In dit jaar besteedt de hele wereld aandacht aan de 
waarde van de bodem voor al het leven op aarde, iets wat helaas hard nodig is. We hebben niet 
alleen te maken met een afname van de bodemkwaliteit, maar we moeten ons ook realiseren 
dat slechts een klein deel van de aarde (1/32 deel!) geschikt is voor voedselproductie. Die 
vruchtbare gronden worden bedreigd door erosie, verstening, ontbossing, overbegrazing, 
vervuiling,verwoestijning en verdichting.

Quote
"Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen - en slechts enkele 
seconden om deze te vernietigen." 
- Professor Anne Glover, wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Feitje
1 eetlepel ‘gezonde’ teeltaarde bevat meer levende micro-organismen dan dat er mensen op aarde 
geboren zijn.

De Bodem Beleef Dagen:
Vrijdag voor agrariërs, zaterdag voor burgers.

Het programma van de Bodem Beleefdagen biedt voor ieder wat wils. Bent u agrariër en wilt u meer 
weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kom dan vrijdag 12 juni naar Kollumerzwaag. Het 
programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in de 
relatie bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit. 

Op beide dagen worden ook verschillende workshops gehouden. Deelname is gratis, maar 
opgave vooraf is verplicht.

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.

Standhouders tijens de Bodembeleefdagen:
Accon AVM,  Bio Enterprise, Bioweb, Biofood, Biogeoloog, EM Agriton, Fakkert biovoeders, Gebr.  
Fuite Mengvoeders, Groeibalans, Halma, Innoseeds, Jetse’s Koepelkas, Koolstofkring, Koperen 
Sporen, KWS zaden, Oranjeband zaden, Oudenbosch Fruit, Plant Health Cure,  Probivital, Pure Graze,  
Sipma biogroenten, Skydrone Nederland, Span, Steggcal, Team Ecosys, Triferto, Vitasol, Visscher.

Programma zaterdag (burgers)

Het programma op zaterdag 13 juni is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in bodem-
vruchtbaarheid en voedselkwaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops en lezingen over 
voeding in relatie tot de bodem. Voor de kinderen is er een speciaal programma gemaakt.

Mister Humus:
Niet alleen leuk voor de kinderen: op www.helphumus.nu laat Mister Humus zien 
hoe belangrijk de vruchtbare bovenlaag is voor ons voedsel.  

Speciaal kinderprogramma in samenwerking met de Klyster
TIP: Er is ook een blotevoeten pad aangelegd voor de bodem beleef dagen.

Overzicht tijden
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Opgave via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mulder Agro 
0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). Opgave alleen via mulderagro.nl.

Jacobs Filmboerderij
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Loonwerkersplein, beurs, 
kraampjes met (biologische) 
etens- en drinkwaren en 
Jacobs �lmboerderij.

*Doorlopend 9.30 - 16.00 uur: 

Zuivel gesponsord door:

15
16 16

Programma vrijdag (agrariërs)
Het programma van deze vrijdag is speciaal bedoeld voor agrariërs. Overdag demonstreren 
loonwerkers op het 'loonwerkersplein' allerlei machines die de bodemvruchtbaarheid ten goede 
komen. Verder worden er diverse workshops en lezingen over bodemvruchtbaarheid georgani

-seerd. Ook is er doorlopend een beurs met diverse standhouders.

wijn geschonken.

Dagprogramma
9.30 uur  Inloop
9.45 uur  Opening dagprogramma
10.00 uur - 11.00 uur Workshop (zie programma)
11.15 uur - 12.15 uur Workshop (zie programma)
12.15 uur - 13.15 uur Pauze
13.30 uur - 14.30 uur Workshop (zie programma)
14.45 uur - 15.45 uur Workshop (zie programma)
16.00 uur  Afsluiting dagprogramma

Boeren smaakavond
19:30 uur  Inloop (avondvoorzitter: Rinze Fokkema)
20:00 uur  Welkom Joost Mulder, opening door Burgemeester Bearn Bilker.
20:10 uur  Lezing Dr. Ir. Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij  

  Van Hall Larenstein, ‘Tot op de bodem uitgezocht’, of verder?

21:15 uur  Lezing Martien Lankester, boer en arts, 'De duurzame boer 
maakt de aarde gezond. 

22:00 uur  Gezellige afsluiting met melk, karnemelk, appelsap en...

Tot op de bodem uitgezocht, of verder? De rol van de boer is niet altijd even duidelijk in een 
samenleving waar voedsel vanzelfsprekend is en dat maakt de ‘licence to produce’ lang niet altijd even 
makkelijk. Gezonde voeding is echter minder vanzelfsprekend en wordt steeds meer gewaardeerd. 
Daar liggen kansen voor de boer die aan het begin van de voedselketen staat. 
In deze presentatie zal worden in gegaan op de relatie tussen bodem, gewas en de beschikbaarheid van 
gezonde voeding, in het bijzonder voor de melkveehouderij.

De duurzame boer maakt de aarde gezond. In dit jaar van de bodem is er veel aandacht voor het 
bodemgebruik in de landbouw. De boer van de toekomst kan een cruciale rol spelen in het gezond maken 
en houden van de bodem. Dit is noodzakelijk voor een leefbare aarde voor onze kleinkinderen. 
Steun van de consument die bewust een meerwaardeboodschappentas vult is daarbij onontbeerlijk.

Opgave voor de workshops en de boeren smaakavond via www.mulderagro.nl | Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Mulder Agro 0511 44 1298 of  Theo Mulder 06-53195568 (niet voor opgave). 
Opgave alleen via mulderagro.nl.

Uitreiking prijs stickeractie (Van pharmacie naar FARMacie)20:55 uur  
21:00 uur     Pauze

’s Avonds is het tijd voor de 'boeren smaakavond', met een centrale rol voor producten die
puur zijn. Tijdens deze avond worden alleen producten als melk, thee, ko�e, appelsap, bier en 

Loonwerkersplein, beurs, 
kraampjes met (biologische) 
etens- en drinkwaren en 
Jacobs �lmboerderij.

*Doorlopend 9.30 - 16.00 uur: 

Zuivel gesponsord door:

In Jacobs Filmboerderij worden o.a. de �lms: Life in the soil, Mister Humus, Bodemboeren en 
Symphony of soil gedraaid.

“Eet bij voorkeur wat je grootmoeder herkend als eten.”
-Michael Pollan

Workshops/lezingen vrijdag (agrariërs)

1. Steenmeelbemesting, een andere kijk 
op bodemvruchtbaarheid.
Gino Smulders (De Biogeoloog)
*TIP: Breng een eigen analyse van uw grond of 
gewas mee.

2. Wat zit er aan waarde in uw grond?
Jan Feersma-Hoekstra (EM Agriton)
Hoe bodemuitslagen te vertalen zijn naar de 
praktijk.

3. Vermindering antibioticagebruik met 
inzet van natuurlijke middelen.
Leendert Kroijenga (Ecostyle)

4. Bokashi, fermenteren van organisch 
materiaal in de praktijk.
Harry Veenstra (EM Agriton)

5. De wonderwereld van de microbiologie 
mensen en microorganismen een team?
Dave Rensman (Microbioloog)

6. Gezonde bodem, gezonde voeding voor 
plant mens en dier.
Rene Jochems (Groei balans)

7. Wat kunnen we met chromas en hoe 
maken we ze?
Henk Heida (Cursusleider praktijkonderwijs)

8. Op weg naar de duurzame bloembollen-
teelt.
John Huiberts (Fa. C.J. Huiberts & zn)
*Winnaar Noord-Holland Roerdompprijs 2015

9. Wat is de juiste grondbewerking voor 
meer opbrengst voor gras en gewas?
Dennis van der Boom (Evers Agro)

10. Bodemstructuren bekeken vanuit een 
pro�elkuil.
Everhard van Essen (Noardlike Fryske walden)

11. Melken begint in de bodem.
Hendrik Nagelhout (Innoseeds)
De relatie tussen de bodem, zaaizaden en 
melken.

12. Hoe kan de drone ons helpen in de 
landbouw?
Remco Kootstra, Lammert  de Graaf & Jan 
Wiersma (Skydrone Nederland / Vliegend.nl

13. Bodemvruchtbaarheid verbeteren met 
niet kerende grondbewerking.
Jan Willem Bakker (Bakker Bio)
*Winnaar Ecoland innovatieprijs 2015

14.  We eten ons ziek (alleen om 14:45 - 15:45)

Anton Nigten (WUR)
Is onze voeding, gezien naar de inhoudssto�en, 
voeding?

15. Ecologische landbouw voor het 
ontketenen van natuurlijke overvloed.
Roelf Havinga (Team Ecosys)
Met de juiste bodem- en bladvoeding ontketen je 
de natuurlijke overvloed en kwaliteit.

16. Optimaliseren van ruwvoer benutting.
Minne Hiemstra & Jarig Jan Odinga (Mulder 
Agro & Fuite)

17. Bodem, organische stof en verhouding 
koolstof/stikstof.
Leen Janmaat (Louis Bolk)

18. Het project goud van oud grasland.
Goitske Iepema (Van Hall Larenstein)

19. Mycorrhizaschimmels, de brug tussen 
de wortel en de bodem.
Pius Floris & Ron Ottenhof (Plant Health Cure)

20. Praktische beoordeling van de 
bodemstructuur vanuit de pro�elkuil.
Coen ter Berg (Landbouwkundig advies)

21. Bemesting op de korrel genomen, tijd 
voor vloeibaar? 
Peter van der Woerdt (Agro-Vital)
De bodem ontzien van zoutlasten waardoor we 
e�ciënt kunnen melken.

22. De (g)razend gezonde bodem.
Peter Takens (Pure Graze)
Speci�eke beweidingssystemen en plantkeuzes 
die bijdragen aan een gezonde bodem. 

23. Tijd voor bedemvruchtbaarheid.
Karst Brolsma & Sipke Nijboer 
(BLGG Agro Xpertus)

10:00 - 11:00 / 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 / 14:45 - 15:45

1. EM in Huis, Tuin en Keuken.
Simone Vos (EM Natuurlijk Actief )
Tijdens deze workshop hoort u o.a. hoe u  de 
tuin kunt bemesten, uw GFT-materiaal kunt 
verwerken to bokashi en hoe u kunt schoonma-
ken met bacteriën. 

2. Hoe creëer ik een oergezonde 
moestuin?
René Jochems (Groeibalans)
 
3. De zelden besproken aspecten van de 
bijenteelt.
Peter Vanhoof (uit Polen) (Pastrus)
Wat vinden we als imker normaal, en waar 
willen we verandering in brengen? Wie let er op 
de verdeling en hoeveelheid bijenbrood in een 
volk. Wie weet hoe ''zout'' zijn bijenwas of 
kunstraat is. Is de oorzaak van lelijk broed een 
laag kwalitatieve koningin of te zoute 
kunstraat? Wat is het belangrijkste lichaams-
deel van een koningin? Bijen en allerlei soorten 
straling.

4. Leskisten voor kinderen (doorlopend).
Fernanda de Zwart (De Klyster)
Begeleiding van ouders gewenst.

5. Prik in de pens is ook goed voor de 
mens.
Frens schruring (Aerusgroep)
Een prikkel om te veranderen, wanneer 
beginnen we?

6. Planten voor de toekomst.
Jan Willem Zwart (De Kruidhof Buitenpost)
Directeur van de grootste botanische tuin van 
Europa. De pharmacie leert van de natuur en 
kopieert haar.

7. Hoe kan de drone ons helpen in de 
landbouw?
Remco Kootstra, Lammert  de Graaf & Jan 
Wiersma (Skydrone Nederland / Vliegend.nl)

8. Bodemvruchtbaarheid door een levende 
kringloop op je moestuin. 
Peter Vanhoof (uit Polen) (Pastrus)
De voedselkringloop, de plaats van de bodem in 
de kringloop, hoe verteert organische stof en hoe 
geraakt een plant aan voedsel. Hoe kunnen we 
de activiteit van het bodemleven eenvoudig 
meten? Wat kunnen  we in de praktijk doen om 
op een duurzame manier de best mogelijke 
opbrengst te halen? De lezing is geillustreed met 
talrijke voorbeelden uit de praktijk.

9. De taal van de kruiden.
Bertus Steen (Natucomm)

10. Boeren zoals de natuur het bedoeld 
heeft.
Jaring Brunia (Youth Food Movement)
Het ervaren en proeven van verschillende 
soorten melk.

11. Wat doet voeding met onze gezond-
heid? (Deze workshop duurt ca. 1,5 uur)

Mike Donkers (Western Price stichting)
Het succes van onze voorouders is ons succes.
De vetmythe gezonde vetten hebben we nodig.

12. Mienskipsgrien - het sluiten van onze 
biomassaketen.
Wim Haalboom & Cees Meijles (Provinsje 
Fryslân)

13. Het welzijn van onze bijen en het belang 
van een gezonde bodem hierbij.
Auke Vonk (Bee Welness / Zwarte bessen 
kwekerij)

14. Gezondheid is de basis voor prestaties 
in de paardenhouderijen.
Sara Roose (Van Hall Larenstein)
Of je nu met paarden sport of fokt, gezondheid is 
altijd de basis voor goede prestaties. Hoe kunnen 
we daar op een duurzame manier voor zorgen en 
wat kunnen we van elkaar leren?

*U kunt max. 4 lezingen/workshops per dag volgen.

Workshops/lezingen zaterdag (burgers)

Schrijf u tijdig in via:

www.mulderagro.nl

*ook voor de boeren smaakavond

10:00 - 11:00 / 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 / 14:45 - 15:45
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DagenDagen
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12 & 13 juni

Bodem

Waar:   Mulder Agro
Wanneer:  12 & 13 juni vanaf 9:30
Toegang:  Gratis

MEER DAN 30

ACTIVITEITEN!

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

De boer wordt de dokter van de toekomst!
 
De Bodem Beleefdagen
Voor wie alles wil weten over de relatie tussen een gezonde bodem 
en voedselkwaliteit.

De Bodem Beleefdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Mulder Agro, Foarwei 45, 9298 JC  Kollumerzwaag

Opgave via: www.mulderagro.nl

Tot ziens!
Oant sjen!


