Inspiratiesessie bodem/water – Met de Voeten in de Klei
(5 juli 2016)

Inspiratiesessie over bodemvraagstukken in co-creatie
De Zuidwestelijke Delta is een krachtige regio, die zijn
economische potentie ontleent aan zijn ligging en vruchtbare
bodem. Beide leveren grote mogelijkheden met betrekking tot
kennis ontwikkeling en innovatie. Voor de agro- en food-sector
is bodemkwaliteit in toenemende mate een uitdaging:
bodemvruchtbaarheid, verdichting, organisch stofgehalte,
bodemleven, verzilting etc.
Er is dan ook een dringende noodzaak voor duurzaam, integraal bodembeheer gericht op de
chemische, fysische én biologische processen in de bodem.

Het regionale bedrijfsleven én HAS Hogeschool willen met aanwezige expertise en capaciteit deze
uitdagingen aangaan. Samen met het bedrijfsleven en collega kennisinstellingen willen we in de
komende jaren onze bijdrage leveren ter versterking van de sector en innovatieve kansen benutten.

Daartoe is met enkele in de Zuidwestelijke Delta gevestigde bedrijven, te weten CZAV, Cosun, Rijk
Zwaan, Lamb Weston / Meijer en ZLTO het thema Bodem & Water geagendeerd. Deze bedrijven
vormen samen de stuurgroep Agrofood Zuidwestelijke Delta. Vanuit deze stuurgroep is CZAV het
aanspreekpunt voor het thema Bodem, daarbij gefaciliteerd door HAS Hogeschool die het proces
aanjaagt en ondersteunt.

Om tot een verdere uitwerking van het thema Bodem & Water te komen, hebben CZAV en HAS
Hogeschool op 5 juli 2016 een inspiratiesessie georganiseerd met een geselecteerd aantal
vertegenwoordigers vanuit de kenniswereld, de overheid en het bedrijfsleven. Deze inspiratiesessie is
de start van een traject: CZAV en HAS Hogeschool willen graag komen tot een community Bodem &
Water, om vanuit een gezamenlijke agenda te komen tot ontwikkeling en uitvoering van activiteiten
op dit thema. Het zou mooi zijn als uw organisatie ook deel wil uitmaken van deze community.

Samen met u willen we komen tot een concreet programma, waarin onderzoek, projecten en plannen
van aanpak zitten. Daarbij is het de bedoeling om naast nieuwe initiatieven ook zoveel mogelijk aan te
sluiten bij reeds bestaande initiatieven en verbindingen daartussen te maken. Daar hebben we u hulp
bij nodig! Enerzijds vanwege uw kennis, expertise en netwerk, anderzijds om inzicht te krijgen in het
totaal aan activiteiten en u te benutten als verbindende factor.

In deze eerste interactieve sessie stond een
brainstorm en eerste aanzet tot formulering
van een programma van activiteiten centraal.
Na ontvangst van de 30 deelnemers met
koffie/thee en een Zeeuwse Bolus zijn we al
snel aan de slag gegaan. Als werkmethode
werd de Carrousel toegepast: in een
tijdsbestek van een uur werd in een zestal
groepen de volgende sub thema’s
bediscussieerd, waarbij iedere groep ruimte
kreeg om zaken toe te voegen:








Bodem – Plant Interactie;
Bodemgezondheid (bodemvruchtbaarheid, bodemleven, verontreiniging);
Organische stofbalans (bemesting strategieën);
Zoetwatervoorziening (watertekort, wateroverlast en verzilting);
Technologie (precisielandbouw 2.0, bodemdata);
Bodemstructuur (verdichting).

Op ieder vel was er de mogelijkheid om het thema nader te duiden, om aan te geven welke middelen
er nodig zijn om verdere invulling te geven aan het thema, welke stakeholders hiervoor nodig zijn, en
tot slot welke organisaties meedoen c.q. de kar willen trekken. Ook was er een blanco vel waar de
deelnemers na afloop van de carrousel nog een eventuele aanvulling op kwijt konden.

