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Bodembeheer en klimaatadaptatie
in het onderwijs

Bodembeheer en klimaatadaptatie
• Integratie in het onderwijs

Gera van Os, Lector Duurzaam bodembeheer

• Inhoudelijke aspecten
• Klimaatstresstest in de les?
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Prototype serious game: Soil Simulator

Bodem en klimaatadaptatie in het onderwijs
Module/project

Doelgroep

Minor Vitale
Bodem

Hbo-studenten

Online platform
lesmateriaal
Bodem & klimaat

Inhoud

•
•
Docenten hbo, mbo
•
•

Opleiding
bodemadviseurs

Adviseurs

Wat moet de student leren
• Geïntegreerd denken

Themadagen: klimaat, organische
stof, bodemverdichting, -daling,
verzilting, bodemleven, water, etc.

• Lange termijn planning
• Scenario’s vergelijken

Eigentijds dictaat
Voorbeelden, opdrachten
Serious game ‘Soil Simulator’
Achtergrondinfo

Via internet (tablet, mobiel)
• Wedstrijdelement

Themadagen + praktijktraining

• Altijd en overal te spelen

Cursussen,
workshops

Bedrijfsleven
overheden

• Interventies door docent

Doelgroepspecifiek

Uiteraard komt het thema ook in andere lessen aan de orde...!
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Onze omgeving verandert

Benadering

• Klimaatverandering
• Strengere regelgeving

Altijd:
• Beelden, foto’s, krantenberichten, etc. > herkenbaar
Soms:
• Grafieken en cijfers > soms weerstand/irritatie, hetgeen afleidt
(scepsis over betrouwbaarheid, tijdschaal, etc.)
Focus:
• De boer is aan zet >
Is je eigen teeltsysteem robuust genoeg?
Welke maatregelen passen bij jouw eigen situatie?

Foto: Jannes Wiersema
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Foto: ANP
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40-50%
percelen
heeft
En dan ook
nog dit…..
verdichte ondergrond

Verlies van bodembiodiversiteit is verlies aan veerkracht
Nutriënten

Dat is slecht voor het
bodemleven!
Bodemweerbaar
-heid

7

Bodem
leven
Structuur
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Processen versterken elkaar….

Verdamping,
oppompen
irrigatiewater

Opwarming

Bodemdaling

• Gaswinning
• Inklinking klei
• Veenoxidatie

Verzilting
zoute kwel
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Een transitie is nodig

Maatschappelijke
thema’s

Opbrengstmaximalisatie
Kringlooplandbouw
Natuurinclusief

Aanpak stikstofproblematiek
Integrale aanpak:
Voedselproductie
Koolstofvastlegging
Waterbeheer
Biodiversiteit
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Aan welke knoppen kan een boer draaien?
Organisch stof management

Integrale aanpak is complex en kennisintensief
• Maatwerk: regio, grondsoort, bedrijfstype,
perceelspecifiek, plaatsspecifiek
• Combinatie van maatregelen
• Meerjarenplanning
• Conflicterende belangen (ketenpartijen)
• Afwentelingseffecten (doelen en diensten)
• De kosten zijn helder, de baten niet

Gewasdiversiteit
Rustgewassen
Groenbemesters
Beregening

Akkerranden
oeverbeplanting

Precisietechnieken
Grondbewerking
Tools en modellen

Drainage
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Klimaatstresstest in onderwijs?
Ideeën:
• Casus voor minorstudenten
• Workshop opleiding bodemadviseurs
• Docententraining
• Plaatsing op platform met lesmateriaal
• Inpassen in Soil Simulator
• ....
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