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Hoge internationale prijs
voor Friese bodemkundige
MARIA DEL GROSSO

WENEN De 76-jarige Johan Bouma,
geboren in Vrouwenparochie en
woonachtig in Rhenen, ontvangt
vandaag de prestigieuze Alexander
Von Humboldt-medal.

Bouma ontvangt de medaille we-
gens zijn buitengewone verdiensten
op het gebied van de bodemkunde.
Hij weet wetenschappelijke toepas-
singen praktisch te vertalen voor
boeren in ontwikkelingslanden. Hij
werkte ook jaren in deze landen.

De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt
door de EGU (European Geosciences
Union) op de algemene vergadering
waar wetenschappers uit de hele we-
reld elkaar vijf dagen treffen.

De boerenzoon, die de rijks-hbs in
Leeuwarden volgde, sloot in 1966
zijn studie bodemkunde met lof af.
Hij promoveerde in 1969 aan de Wa-
geningen Universiteit en vertrok als
postdoc naar de Universiteit van
Wisconsin in Amerika. Daar werkte

hij aan afvalwaterzuivering in de bo-
dem. In 1973 werd hij er Associate
Professor in vaste dienst.

In 1975 keerde Bouma terug naar
Nederland en werkte bij de Stichting
voor Bodemkartering, waar hij in
1983 adjunct-directeur werd. In 1986
werd hij hoogleraar Bodemkunde

aan de Wageningen Universiteit. In
2002 ging hij met emeritaat. Sinds-
dien wordt Bouma veelvuldig ge-
vraagd voor lezingen over de hele
wereld.

Bouma was na zijn emeritaat twee
jaar wetenschappelijk directeur van
de Environmental Sciences Group
van Wageningen Universiteit. Ook
daar richtte hij zich op het thema
ontwikkelingssamenwerking. Hij
was lid van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid van
1998 tot 2003, is als bodemkundige
lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen en
werd in 2001 Officier in de Orde van
Oranje-Nassau.

De EGU roemt zijn werkzaamhe-
den met doctoraal-studenten in ont-
wikkelingslanden waar hij verban-
den legde tussen de wetenschap van
de bodemkunde en de dagelijkse
praktijk van de Afrikaanse boeren.
Het deed hem beseffen hoe belang-
rijk de connectie is tussen de weten-
schap en de maatschappij.

Johan Bouma ontvangt vandaag in We-
nen de Alexander Von Humboldt-
medaille.


