
Inschrijfformulier

   Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor de cursus ‘Biogeochemie 
en natuurkwaliteit 2014’ en gaat akkoord met de voorwaarden zoals 
vermeld in deze folder.

 
 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in  
 het cursusaanbod van Onderzoekcentrum B-WARE.

Deelnemer

Voor- en achternaam:

Organisatie:

Afdeling:

Postadres:

Postcode en plaats:

Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

E-mail:

Facturatie (indien van toepassing)

Naam:

Afdeling:

Postadres:

Postcode en plaats:

Ordernummer:

Datum:   Handtekening:

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Circa vier weken voor 
aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie. Dit formulier graag 
zo spoedig mogelijk zenden aan:

Onderzoekcentrum B-WARE
t.a.v. Hilde Tomassen
Postbus 6558
6503 GB  Nijmegen

Organisatie

Datum en locatie
De cursus wordt gegeven op 28, 29 en 30 oktober 2014 in het Mercator  
III gebouw op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen.  
De cursusdagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Aantal deelnemers
Maximaal 25 personen kunnen deelnemen zodat er voldoende gelegen-
heid is voor vragen en discussie.  

Kosten
De inschrijfkosten bedragen € 1.125,- excl. BTW per deelnemer. De kosten 
voor koffie, thee, lunches en cursusmateriaal zijn inbegrepen. Na afloop 
ontvangen de deelnemers een certificaat. 

Voorwaarden
De organisatie behoudt het recht de cursus af te gelasten bij onvoldoende 
deelnemers of wanneer onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding 
geven.

Aanmelding en betaling
Met onderstaand inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Inschrijving 
geschiedt in volgorde van binnenkomst. De inschrijftermijn van de cursus 
eindigt op 15 oktober 2014 of wanneer het maximale aantal deelnemers 
bereikt is. U ontvangt tegelijkertijd met de bevestiging van uw aanmel-
ding een betalingsfactuur. Circa vier weken voor aanvang van de cursus 
ontvangt u nadere informatie.

Annulering is alleen schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot twee weken 
voor aanvang van de cursus is 50% van het deelnamebedrag verschul-
digd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is het  
gehele bedrag verschuldigd. Bij verhindering kan in overleg met de  
cursusleiding een vervanger gebruik maken van de inschrijving.
 
Informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de cursuscoördinator:

Dr. Hilde Tomassen
Telefoon: 024 - 3652813
Email: H.Tomassen@b-ware.eu
Website: www.b-ware.eu

Biogeochemie en natuurkwaliteit

Cursus



Inleiding

De kwaliteit van (natte) natuur wordt in belangrijke mate gestuurd 
door biogeochemische processen. Denk daarbij aan processen als  
ijzer- en sulfaatreductie, die een effect hebben op de binding van  
fosfaat in de bodem. Of processen als nitrificatie en denitrificatie die  
de beschikbaarheid van stikstof beïnvloeden en de vorm waarin  
anorganisch stikstof voor planten aanwezig is. Kennis van deze bio-
geochemische processen is essentieel om de oorzaken voor achter-
uitgang in natuurkwaliteit te herkennen, maar ook om de juiste  
herstel- en/of beheermaatregelen te bepalen.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren  
organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de  
afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud  
Universiteit Nijmegen, een cursus waarbij de belangrijkste biogeo- 

chemische processen in onze natuur centraal  
staan. De biogeochemische cycli van elementen 

 als stikstof, fosfor, zwavel, ijzer en kool-
stof worden uitgebreid behandeld, 

maar ook zuurgraad (pH) en verschil-
lende buffermechanismen in bodem  
en water. Daarnaast komt de relatie  
tussen biogeochemische processen  
en de diverse ver-thema’s (o.a.  
verdroging, verzuring en vermesting) 
aan bod.

Doel en opzet

Het doel van de cursus is om water-, natuur-
beheerders en beleidsmedewerkers te voorzien van 

voldoende inzicht in de biogeochemie om oorzaken van veranderingen in 
natuurkwaliteit te herkennen en te begrijpen.

De cursusduur bedraagt 3 dagen. De cursus omvat hoorcolleges en diverse 
werkopdrachten en casestudies, waarbij bijvoorbeeld geoefend wordt 
met het herkennen van de biogeochemische processen die verantwoorde-
lijk zijn voor veranderingen in de (water)kwaliteit in een natuurgebied.  
Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap met cursushandleiding,  

hand-outs van alle colleges, casestudies met  
opdrachten en recente artikelen en rapporten uit 
de vakliteratuur (deels als pdf-bestanden).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerk-
ers (hbo- of academisch niveau) 
van provincies, gemeenten,  
ministeries, natuurbeheerorgan-
isaties, waterschappen, advies- 
bureaus, etc. Enige chemische 
achtergrondkennis is voor deze 
cursus wenselijk. 
  

Docenten

Dr. Roland Bobbink 
(Onderzoekcentrum B-WARE)

Prof. dr. Leon Lamers 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Prof. dr. Jan G.M. Roelofs 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Dr. Fons Smolders 
(Onderzoekcentrum B-WARE)

Dr. Hilde B.M. Tomassen 
(Onderzoekcentrum B-WARE, cursuscoördinator)

Cursusaanbod Onderzoekcentrum B-WARE

In april 2014 organiseert Onderzoekcentrum B-WARE de 5-daagse 
cursus ‘Ecologisch herstelbeheer: laagvenen, rivier- en beekdalen’,  
in september/oktober 2014 de 5-daagse cursus ‘Ecologisch herstel- 
beheer: heide, vennen en hoogvenen’ en in november 2014 de 4-daagse 
cursus ‘Stikstofdepositie en herstelbeheer in Natura 2000-gebieden. 
Ontwikkelingen in ons cursusaanbod worden bekend gemaakt via de 
website of u kunt op het inschrijfformulier aankruisen dat u graag op 
de hoogte gehouden wilt worden.
 

Voorlopig programma

Dinsdag 28 oktober 2014:
Redoxprocessen in bodem en water

Redoxpotentiaal, oxidatieproces-
sen, reductieprocessen, ijzercyclus, 

zwavelcyclus, fosfaatcyclus, stikstofcyclus,  
decompositie en mineralisatie.

Woensdag 29 oktober 2014:
Zuurbuffering in bodem en water

pH, zuur, base, bodembuffering (carbonaatbuffering, kationuit- 
wisseling, aluminiumverwering), basenverzadiging, waterbuffering  
(bicarbonaat), relatie met redoxprocessen.

Donderdag 30 oktober 2014:
Ver-thema’s en biogeochemische processen
Vermesting, verzuring, verdroging, vernatting, alkalinisering, interne en 
externe eutrofiëring, synthese van de cursus.

Meer info?www.b-ware.eu

Foto’s: Emiel Brouwer, Gijs van Dijk, Jeroen Geurts en Hilde Tomassen.


