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De Edelmanboor staat terecht nog volop in de belangstelling.
Op 2 oktober 2008 organiseert de studievereniging Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen de
Nederlandse Studenten Kampioenschappen Grondboren. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk
met een Edelmanboor een gat tot 1,20 meter diepte in de bodem te maken. Naast boren staan
barbecue en bier centraal. Sinds enkele jaren sponsor ik deze kampioenschappen. In ruil daarvoor
wordt een boorveld naar mij genoemd. Hebt u zin hiervan getuige te zijn? Meldt u zich bij mij.
Op 29 november 2008 wordt in het kader van de Week van de Bodem een dag voor vrienden en
familie van bodemprofessionals gehouden. Speciaal voor deze mensen geef ik dan een cursus
grondboren. Natuurlijk met de Edelmanboor. Ik leerde daarmee werken in de Betuwe, in Winterswijk
en in Suriname. De organisatie van de Week van de Bodem zorgt voor bodembewust eten en
drinken. Benieuwd wat dat is? Dan moet u gewoon komen.
U wist vast al dat er een BodemCanon in aantocht was. Onlangs vergaderde de jury over de
onderwerpen die daarvoor zijn aangemeld. Laat de uitvinding van de Edelmanboor nu ook zijn
ingediend. En geen eens door mijzelf. Tijdens BodemBreed in december 2008 zal duidelijk worden of
deze gebeurtenis werkelijk in de BodemCanon wordt opgenomen. Ik ben heel benieuwd en wil
natuurlijk ambassadeur van dit onderwerp worden.
Na zoveel nieuws over de Edelmanboor wilt u natuurlijk weten wie de bedenker daarvan is. Dat kunt
u vinden op de website van studievereniging Pyrus.
Zou de Edelmanboor in gebruik blijven? Of is de toekomst aan nieuwe, boorloze methoden om de
bodem in kaart te brengen? Lees daarvoor het artikel in de rubriek Bodem over Kwaliteit in het
eerstvolgende nummer van Bodem.

