Aeres Hogeschool Dronten en Royal
Eijkelkamp starten uniek Soil
Research Lab

’Deze vorm van
samenwerking
tussen bedrijfsleven,
onderwijs en
onderzoeksprojecten
is uniek in de wereld.’
Martin Duijkers



















Martin Duijkers – Aeres Hogeschool Dronten

ebruikt gaan worden door studenten

van bijna alle opleidingen van de Aeres Hogeschool,
omdat bodemkundige vakken in een logische lijn in
alle curricula zitten. 3e en 4e jaars studenten zullen er

Faculteit Dronten van Aeres Hogeschool

echter het vaakst te vinden zijn omdat ze de apparatuur
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ook gebruiken voor metingen in diverse projecten.’

studenten vanaf januari 2018 een gloednieuw
‘Aeres Eijkelkamp Soil Research Lab’ klaar. In
dit Lab is voor studenten in de agribusiness
alles aanwezig om goed en betrouwbaar
bodemfysisch onderzoek uit te voeren met de
beste meetapparatuur. Martin Duijkers, Hoofd
Praktijkleren bij Aeres Hogeschool en een van de
initiatiefnemers van het lab, legt uit waarom de
realisatie hiervan zo belangrijk is.

‘Er zijn weinig goed uitgeruste bodemfysische

‘Het lab biedt onze studenten een geweldige kans

laboratoria meer in Nederland. De compleetheid van

om met state of art onderzoeksapparatuur te werken

ons nieuwe lab op bodemfysisch gebied is uniek in

en zo bekendheid op te doen met Eijkelkamp’s

Nederland. Van membraanpers, een volledige set

producten. Royal Eijkelkamp heeft een actief werkend

aan pF meetapparatuur, calcimeter en permeameter

lab in Nederland waar (potentiële) klanten trainingen,

tot de natte zeef methode, alles is er. Maar wat

workshops en demonstraties kunnen krijgen. Bovendien

vooral uniek is, ook in de wereld, is deze vorm van

is het voor Royal Eijkelkamp zo veel makkelijker om

samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en

mee te doen met nieuwe bodemkundige projecten van

onderzoeksprojecten.’

Aeres Hogeschool en kennis te maken met toekomstige
bodemprofessionals.’

‘Zelf heb ik al meer dan 30 jaar een prima relatie
met Royal Eijkelkamp. Onze studenten en docenten
gebruiken apparatuur van Eijkelkamp Soil & Water
en ik heb jarenlang cursussen verzorgd voor de
Eijkelkamp Academy in Giesbeek en België. Met

Aeres Hogeschool

de komst van Frank Tillmann bij Royal Eijkelkamp

Aeres Hogeschool is dé hogeschool voor groene en educatieve hbo-studies en heeft drie faculteiten: Almere,

ontstonden er frisse ideeën over nieuwe vormen

Dronten en Wageningen. De faculteit in Dronten biedt al 60 jaar studies aan op het gebied van Ondernemen,

van samenwerken. Samen met de mensen van de

Bedrijfskunde, Dier en Voedsel. Bij de faculteit in Wageningen draait alles om Educatie en Kennismanagement.

Eijkelkamp Academy kwamen we tot de conclusie

En de faculteit Almere focust zich op Food, Nature & Urban Green. Aeres Hogeschool is onderdeel van Aeres: de

dat het goed zou zijn samen een Bodem Lab te

groene kennisinstelling die onderwijs aanbiedt op alle niveaus van vmbo tot hbo.
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gaan exploiteren.’
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