
Het jaar van de Bodem in Haaren! 
De Verenigde Naties had 2015 uitgeroepen tot het jaar van de bodem. In onze 
gemeente Haaren gaat de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren het in 
2016 nog een keer overdoen met een jaarprogramma vol activiteiten, lezingen 
en cursussen. Zo komt er een bodemcursus voor de moestuinier in 
samenwerking met de mooie Tuinderij de Es in het voorjaar. Na de zomer volgt 
een compostmeestercursus, een lezing over de bodem en een bezoek aan een 
fantastisch composteringsbedrijf binnen onze eigen gemeentegrenzen, Van 
Iersel Compost.  

Alles draait om een goede bodem en een gezond bodemleven. Dertig procent van de 
biodiversiteit zit in de grond. De grond zorgt voor ons voedzaam eten, houdt het water vast en 
geeft het weer terug aan de planten. Compost bindt erg veel CO2, dat verantwoordelijk is voor 
de opwarming van de aarde. Compost kan daardoor helpen om de problemen van de 
wereldwijde klimaatverandering op te lossen. Kortom de bodem zorgt ervoor dat wij kunnen 
leven. 

De LNMH heeft een uitgebreid programma samengesteld met de volgende onderdelen. 

Bodemcursus voor de moestuin ism  

Tuinderij de Es 
5 maart 2016 van 09:00 - 16:00 
De bodem is natuurlijk erg belangrijk voor het succes van de moestuin: daarmee begint het eco-
gezonde tuinieren. Daarom organiseren LNMH en De Es op zaterdag 5 maart een eendaagse cursus 
onder leiding van expert Gerard Oomen over Brabantse bodems. Hoe deze werden gevormd, wat 
gebeurt er allemaal in de grond, wat kun je doen om een grond vruchtbaar te houden en wat kun je 
beter laten? 

We beginnen ’s morgens om 9 uur bij een kop koffie met een terugblik op hoe het landschap en de 
bodem in midden Brabant is ontstaan. Hoe door een samenspel van wind, ijs en rivieren de basis 
werd gelegd, hoe duizenden jaren lang de bodems verder gevormd werden door planten en dieren en 
hoe uiteindelijk wij mensen het land begonnen te bewerken en naar onze hand te zetten. Daarna gaan 
we tot de lunch bodemkundig wandelen rond Tuinderij de Es om het verhaal toe te lichten. We 
bekijken een aantal bodemprofielen en zullen zien hoe deze gevormd werden: waarom is de grond 
zandig of lemig, hoe kwam de bovenste laag tot stand, welke lagen zijn daaronder te herkennen, tot 
hoe diep reiken de wortels, waarom niet dieper, tot hoever stijgt het grondwater in de winter en reiken 
de gewassen in de zomer tot in het opstijgende grondwater? Wordt de grond zuurder dieper in de 
ondergrond of juist niet? Later kunt u, als u dat wil, een grondboor lenen om in uw eigen moestuin na 
te gaan hoe het bodemprofiel van uw (moes)tuin is opgebouwd. Na de lunch gaan we preciezer kijken 
naar de bodem van De Es, naar de grond in de kas, naar die onder de bedden buiten en onder de 
houtwal. We kijken naar de structuur van de bodem, naar de beworteling, naar de sporen van 
bodemleven en de bodemchemie. Zo vormen we ons een beeld van wat er in de bodem gebeurt en 
tot slot bespreken we hoe je daarop in kunt spelen om de grond vruchtbaar te houden in je eigen tuin. 

Na afloop van deze korte cursus kijkt u met andere ogen naar uw tuingrond en weet u beter wat u te 
doen staat om uw moestuin vruchtbaar te houden. De kosten van de cursus bedragen €45 per 
persoon. Dit is inclusief de kosten voor koffie, thee en een heerlijke doch eenvoudige lunch. Gerard 
Oomen is voor zijn pensionering jarenlang docent biologische landbouw geweest, eerst op 
Warmonderhof en later in Indonesië en in Wageningen. Momenteel is hij nog betrokken bij projecten 
in verschillende landen. Op Tuinderij de Es wordt al sinds 1981 biologische groente en fruit geteeld. 



Het is een schitterende plek en op het bedrijf wordt veel aandacht besteed aan het gezond houden 
van de bodem. 

Voor opgave en/of meer informatie: info@tuindees.nl  

 

 

Compostmeester 
In het najaar organiseert de LNMH speciaal voor alle acht samentuinen een tweedaagse cursus tot 
compostmeester. Op zaterdag 17 en 24 september zal naast theorie ook volop aandacht zijn voor 
praktijk. Hoe maak je nou een goeie composthoop, wat mag er wel of niet op? Er is beperkt plaats ook 
voor andere geïnteresseerden. Aanmelden bij LNMH@Planet.nl  



Lezing Bodem  
Donderdag 22 september houdt Wouter Pijnenborg, een jonge dorpsgenoot die werkt bij Van Iersel, 
een openbare lezing over Bodemleven. Deze lezing start om 20 uur, De Voorhof, Kerkstraat 64, 
Oisterwijk. 

Bezoek aan Van Iersel Compost 
We kunnen met 20 belangstellenden terecht voor een bedrijfsbezoek aan Van Iersel Compost te 
Biezenmortel. Hier zien we hoe op grote schaal compost wordt gemaakt, maar ook andere bodem 
verbeteringsproducten.  

Omdat we het bedrijf echt in werking willen zien, is gekozen voor een doordeweekse werkdag, op 
vrijdag 14 oktober van 15-17 uur. Opgave weer via LNMH@planet.nl 

 


