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Pieter Struyk geeft bodemcursussen voor agrariërs

“In de bodem komt 
alles samen”

Je moet weten waar 

je staat om naar iets 

beters toe te kunnen 

werken. Die les geeft 

Struyk deelnemers aan 

de cursus Bodem en water 

tijdens de eerste les altijd mee. 

Daarna duikt hij in zes bodemelementen, 

waaronder bodemchemie. “Dat geeft aan waar 

je staat. Is je bodem van voldoende kwaliteit of 

goed?”, legt de docent uit. “Pas als je dat weet, 

kun je zorgen voor een betere bodem.”

Ervaringen uitwisselen
Struyk is Onderzoeker Duurzame veehouderij en 

Agrobiodiversiteit aan het Louis Bolk Instituut. 

Vanuit die functie gaf hij bodemintroducties. 

Dat beviel zo goed dat hij, toen Waterschap 

Vallei en Veluwe een opdracht uitzette voor 

een bodemcursus, enthousiast reageerde. Vlak 

voordat de coronacrisis toesloeg gaf hij zijn 

eerste cursus. “Die vond fysiek plaats, met zes 

deelnemers. Door corona moesten we daarna 

overstappen op online cursussen, dat was wel 

even schakelen. Maar nu het weer fysiek kan, 

doen we dat natuurlijk weer”, legt Struyk uit. 

“Dat werkt beter. In zulke bijeenkomsten komen 

er veel vragen voorbij die te maken hebben 

met wat we behandelen. Ook gaan deelnemers 

met elkaar in discussie. We hebben daarom 

bewust een lunch ingebouwd, zodat mensen 

kennis met elkaar kunnen delen. Dat zien we 

vanaf de tweede cursusdag ook altijd gebeuren; 

deelnemers zoeken elkaar dan op en wisselen 

ervaringen uit.”

Inmiddels heeft Struyk de cursus meerdere keren 

gegeven. “We streven naar twaalf deelnemers 

per cursus en halen dat altijd ruimschoots. De 

deelnemers zijn vaak een mix van agrariërs, 

mensen uit het bedrijfsleven, waterschappers en 

mensen van LTOprojecten’, zegt hij. “Ik merk 

dat het voor iedereen, ook voor agrariërs, vaak 

nieuwe informatie is. De cursus is bovendien 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers 

krijgen huiswerk mee, er wordt verwacht dat ze 

dat maken en opsturen.”

De zes bodemelementen
De cursus Bodem en water wordt gegeven in 

het kader van Boer aan het Roer, onderdeel van 

de Regio Deal Food Valley. “We gebruiken het 

boek ‘Bodemsignalen grasland’ van Nick van 

Eekeren als basis. Bodembeheer is nog steeds 

een mysterieuze zwarte doos. We weten steeds 

een klein beetje, maar moeten voor de volgende 

stap dan weer dieper duiken”, zegt Struyk. 

Hoe ziet je bodem eruit en wat kun je doen om ‘m te verbeteren? Die vragen staan 

centraal tijdens de cursus Bodem en water die Pieter Struyk in het kader 

van Boer aan het Roer voor Waterschap Vallei en Veluwe geeft. 

In drie dagdelen gaat hij samen met agrariërs de diepte in. 

“ Bodembeheer is nog steeds een mysterieuze zwarte doos.”
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“Met de cursus willen we onderwerpen die 

agrariërs misschien wel eens zijn tegengekomen 

aankaarten en met praktische voorbeelden, 

figuren, filmpjes en foto’s zichtbaar maken.”

In het eerste deel van de cursus staan de zes 

bodemelementen centraal. “Dit zijn organische 

stof,  waterhuishouding, bodemstructuur, 

bodemleven, beworteling en bodemchemie. 

Zoals gezegd starten we met die laatste, omdat 

dat je bodemanalyse is. Daarna maken we een 

web, waarin deelnemers zien hoe alle elementen 

op elkaar inspelen. In de bodem komt alles 

samen”, zegt de onderzoeker. Na dit eerste deel 

gaat de cursus in op wat de deelnemers zelf 

kunnen doen om hun bodem te verbeteren.

 

“In het tweede deel weten ze waar ze staan 

op het gebied van bodembeheer en wat ze 

kunnen verbeteren. We gaan dan van theorie 

naar praktijk en geven tips over maatregelen die 

ze kunnen nemen. Maatregelen die de bodem 

verbeteren, maar die ook financieel beter zijn 

voor de agrariërs. Daarbij vertel ik altijd dat 

je niet één onderdeel kunt aanpakken, omdat 

alles samenhangt, maar dat je wel ergens moet 

beginnen.”

Struyk noemt het werken aan bodembeheer 

ook wel een vliegwiel. “Als het vliegwiel 

eenmaal draait, blijft het met een klein beetje 

moeite draaien. In andere woorden: als je 

eenmaal begonnen bent met het verbeteren 

van de bodem, hoef je maar een klein beetje te 

investeren om te blijven verbeteren”, legt hij uit. 

Dat investeren is wel iets dat agrariërs moeten 

blijven doen. “Je kunt beter elk jaar een klein 

beetje doen, weer een nieuw stapje zetten, 

dan in één jaar alles aanpakken en het daarna 

loslaten. Geef het vliegwiel dus elk jaar een klein 

zetje.”

Boer aan het Roer 
De cursus Bodem en water wordt gegeven in 

het kader van Boer aan het Roer. Als onder

deel van de Regio Deal Foodvalley versnelt 

Boer aan het Roer de ontwikkeling naar toe

komstgerichte landbouw in de Gelderse Vallei. 

Waterschap Vallei en Veluwe is partner van de 

Regio Deald Foodvalley. Benieuwd naar meer 

informatie? 

Ga dan naar www.boeraanhetroer.nl/regiodeal. 

Pieter Struyk aan het werk 

tijden de cursus.
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