
         

Gouden Gronden is een initiatief van: 

 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst: Over de waarde van…. Wormen 
Vrijdag 31 januari 2020 

Locatie: Hayema Heerd. Jensemaweg 3 9883 TH, Oldehove 

 
In de huidige akkerbouw en veehouderij weten we alles van de bodemparameters zoals die standaard op de 
bodemanalyse staan. Ook is er veel kennis van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen om de gewasgroei zo te 
sturen als wij dat willen. Het landbouwonderwijs en de voorlichting heeft zich de laatste decennia meer en meer 
gericht op de chemische benadering. Daarmee is de kennis van de ondergrondse biologie naar de achtergrond 
verdwenen. “Hoe gingen boeren met hun grond om toen er nog geen kunstmest was?” De rol van wormen in de 
bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid is ongekend groot. Nieuw onderzoek toont dit aan en sommige 
innovatieve boeren doen al volop aan wormenbeheer. In het kader van Gouden Gronden willen we een bijdrage 
leveren aan het verspreiden en ontwikkelen van de nieuwste kennis op dit vlak. Vanuit onderzoek en boerenpraktijk 
hebben wij enkele gerenommeerde namen weten vast te leggen. 
 

Programma: 
 
13.00   Inloop met koffie 
 
13.30 Welkom door dagvoorzitter Paul Tameling bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest 
 
13.40 Introductie op het thema door Bjartur Swart adviseur Earthcaresolutions 

 
13.50 Wormen en hun waarde voor landbouw en natuur door Jeroen Onrust onderzoeker RUG 

- Weergave van zijn onderzoek en resultaten van de afgelopen jaren 
- Zijn visie op de waarde van goed wormenbeheer voor duurzame landbouwproductie 
- Relatie met goed weidevogelbeheer en mogelijkheden voor verbetering 

 
14.45 Jan Dirk van der Voort, melkveehouderij en kaasmakerij ‘Remeker’ 
 De Jerseys op het bedrijf Remeker grazen op blijvend kruidenrijk grasland waarop geen kunstmest en 

chemie wordt toegepast. Er wordt gewerkt met ruige potstalmest. De basis van dit kringloopsysteem 
ligt bij de biologie onder de grasmat. 
- Een presentatie van de manier van werken op dit bijzondere bedrijf 
- Wat doet Remeker voor de wormen? 
- Wat doen de wormen voor Remeker? 

 
15.15 Ruimte voor vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter 
 
15.45 Afsluiting met aansluitend een borrel en kaasproeverij van “Remeker kaas”. 
 
 
 
In verband met de ruimte in de zaal en de catering verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst uiterlijk voor 28 
januari op te geven via: info@collectiefgroningenwest.nl 


