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Het Programma Verrijkende Landbouw is een kennis- en innovatieprogramma voor het ontwikkelen van een
vernieuwd economische rendabel grondgebonden landbouwsysteem. Een systeem dat een positief effect
heeft op de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten
behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
Het vertrekpunt voor een nieuw landbouwsysteem is een nieuwe en eigentijdse balans van ‘Land’, ‘Waarde’,
en ‘Mens’. In dit rapport Land gaan we nader in op karakteristieken en gebruik van land en de
aanknopingspunten voor een verrijkend landgebruik. Het rapport is een bijlage bij het hoofdrapport
‘Verrijkende Landbouw, een meerschalen benadering’
Definitieve rapportage, maart 2021
Auteurs: Peter Sloot (Aequator Groen & Ruimte), Liesbeth Schipper (Royal HaskoningDHV), Renée Zijlstra
(zelfstandig adviseur)

1. Introductie
Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om
uiteindelijk te komen tot een volhoudbaar landbouwsysteem. Een landbouwsysteem dat ten opzichte van het
huidige systeem een positief effect heeft op de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en
gezonde mensen.
Afbeelding: Shennong: de Goddelijke boer1
Bron: wikipedia

Het programma is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder),
Aequator, De Coöperatieve Samenleving (enkel fasen 1 en 2), Wij.Land, Kadaster en ReBuilT en wordt
financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding en verbinding met
partners die ook willen werken aan een ver-rijkende landbouw.
Binnen het programma Verrijkende Landbouw hebben we gekozen voor een analyse- en ontwikkelkader dat
recht doet aan de complexiteit van het systeem. We gebruiken daarvoor drie oriëntaties: Land, Waarde en
Mens. In deze bijlage gaan we nader op de historie en karakteristieken van het land en gebruik van dat land
(waarbij we ons focussen op voedselproductie).

2. Land en de functies van de bodem
Vanuit de hierboven genoemde ‘oriëntatie’ Land beschrijven en verkennen we de status quo en trends in het
gebruik van de fysische, chemische en biologische omgeving van de ‘Mens’, op basis waarvan hij diverse
‘Waarden’ weet te benutten c.q. creëren.
Het begrip ‘Land’ definiëren wij in dit kader als het geheel van
bodem- en wateroppervlakten in een gebied, inclusief de daarin
levende flora en fauna. Een brede definitie dus die alle aspecten
van onze fysieke, geologisch en biologische leefomgeving
omvat, inclusief de variatie daarin (‘terrein’, ‘landschap’).

Andere, gangbare definities van ‘Land’ zijn 1)
Aarde 2) Akker 3) Bezit van een boer 4) Bodem
5) Bouwland 6) Enk 7) Gebied 8) Gewest 9)
Grond 10) Grondgebied 11) Het droge deel
van de aarde 12) Kust 13) Landmassa 14)
Landschap 15) Lap grond 16) Moederland 17)
Mogendheid 18) Natie 19) Platteland 20) Rijk
21) Staat 22) Streek 23) Terrein 24) Vaste
bodem 25) Vaste grond 26) Veld .
Bron: nl.wikipedia.org

De analyse binnen de oriëntatie ‘Land’ is gericht op het
grondgebonden landbouw- en voedselproductiesysteem in
Nederland (uiteraard inclusief de impact daarvan op gebieden
daarbuiten). De hier ontwikkelde systematiek voor bodemfuncties, grenswaarden en doelen (op verschillende
schaalniveaus) kan een bijdrage leveren aan verschillende programma’s met een gebiedsaanpak, , bijvoorbeeld
het GLB, kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, IBB pilots, landschapsprogramma ONS Landschap,
het Deltaplan Biodiversiteit en het Deltaprogramma Zoetwater. Urgente, vaak sectorale knelpunten zoals
droogte, stikstofproblematiek, bestrijdingsmiddelenproblematiek, bodemdaling en de uitstoot broeikasgassen
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In de Huainanzi, de 'Geschriften van de Meesters van Huainan' staat in hoofdstuk 19 (xiuwu, 脩務) vermeld hoe Shennong de mensheid de kwaliteit van de
grond uitlegde. Hij gaf aan welke grond te droog werd of te nat bleef, welke grond vruchtbaar of onvruchtbaar was en welke grond hooggelegen dan wel
laaggelegen was. Hij bepaalde verder welke rivieren en bronnen zoet water bevatten en welke brak waren. Bron: Wikipedia
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kunnen integraler in gebieden worden opgepakt, met echt duurzamer en houdbaarder resultaat door bij het
land als samenhangend systeem te beginnen.
De bodem betreft de bovenste laag van het land, veelal tot een diepte van ongeveer 2 meter, met daarbij
inbegrepen de invloeden van een eventueel aanwezig hang- of grondwater. In de landbouw verzorgt de bodem
de volgende functies (naar EU, 2006 en Debeljak et al 2019):







Primaire productie (voedsel en biomassa)
Waterzuivering/regulatie/buffering
Biodiversiteit of habitat
Nutriëntenkringloop
Klimaat (koolstofopslag)
Landschap.

Laatstgenoemde functie voegen wij toe ten opzichte van Debeljak (op cit) om de rol van de bodem voor het
landschap, het reliëf, de natuur en haar culturele en esthetische waarden aan te geven. 2.
Het hanteren van de 6 bodemfuncties maakt ook de bijdragen die de gebiedsaanpak levert inzichtelijk, zelfs op
perceels- en bedrijfsniveau!
Sowieso is de meerschalige gebiedsaanpak de (enige) volhoudbare onderbouwing voor het streven naar ‘Zero
Hunger’ (SDG-2); een voedselproductie die ook op de langere termijn een betrouwbare opbrengst levert van
goede kwaliteit. Daarnaast is voor het bereiken van SDG-13 ‘Climate Action’ de bodem een onmisbare schakel:
zowel in zijn rol van regulatie van waterbalansen als enorme buffer voor koolstofvastlegging (en, als keerzijde,
bron van emissie van broeikasgassen). Ook voor SDG-15 ‘Life on Land’ is de aanpak vanuit het Land zoals
Verrijkende Landbouw die voorstaat cruciaal: een gezonde bodem herbergt een enorme biodiversiteit onder
het maaiveld en is voorwaarde voor alle biodiversiteit (flora en fauna) daarbóven.

In mindere mate draagt de gebiedsaanpak via de 6 bodemfuncties en de diverse ruimtelijke schalen uiteraard
ook bij aan SDG-6 ‘Clean Water’ (door de expliciete aandacht voor de rol van de bodem voor de grond- en
slootwaterkwaliteit), SDG-3 ‘Good Health’ en SDG-1 ‘No poverty’ (door de impliciet resulterende gezonde
voedselproducten).
De 6 bodemfuncties worden op (sub)perceel-, bedrijfs- en gebiedsniveau gewaardeerd op minimale
grenswaarden welke ten alle tijden moeten worden gerespecteerd en optimale waarden welke, rekening
houdend met hun onderlinge samenhang, met afgewogen landgebruikskeuzes en maatregelen kunnen worden
bereikt èn gewaardeerd. Die waardering kan verlopen via de klassieke ‘markt’, via ‘commons’ of via door de
2

Over het ruimtebeslag van energie en materialen die in voedselproductie worden gebruikt verwijzen we naar Bijlage 7.
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overheid georganiseerde en gedicteerde afspraken. Voorbeelden zijn prijzen voor producten maar ook
bijvoorbeeld ecosysteemdiensten waarmee we de bodemfuncties op een logische wijze verbinden aan de
SDG’s.

3. Volhoudbaar landgebruik
Om te komen tot een volhoudbare landbouw op basis van een gezond bodem- en watersysteem in een gebied,
zijn ons inziens drie fundamentele stappen nodig:
1.
2.

3.

Het bepalen van de huidige kwaliteit van de bodem en de variatie daarin (in horizontaal vlak en in
diepte) en toestand van het lokale watersysteem (deze studie);
Het bepalen van de ‘juiste’, volhoudbare en daarmee gewenste kwaliteit van dit bodem- en
watersysteem in een gebied. Dit is een puzzel op diverse schaalniveaus en impliceert een afweging
tussen het belang dan aan verschillende bodemfuncties wordt gehecht (deze studie);
Het selecteren van gebruiks- en beheermaatregelen welke op bedrijfsniveau en/of gebiedsniveau
kunnen worden ingezet om van de huidige naar de ‘gewenste’ kwaliteit van het bodem- en
watersysteem te komen (niet verder uitgewerkt in deze studie).

Er is een aantal complicerende factoren die het niet zo eenvoudig maken om deze stappen te kunnen zetten.
We noemen er hier drie:






De genoemde ruimtelijke variabiliteit: ‘de bodem’ is nergens hetzelfde: er is klei, zand en veen in een
eindeloze variatie die bovendien veelal onbekend is en verscholen onder het maaiveld. Bovendien is er
een sterke wisselwerking met het watersysteem dat – in Nederland - door de mens wordt
gecontroleerd. En ook is de kennis omtrent de biodiversiteit in de bodem nog erg beperkt (FAO 2020).
Er is nog maar nauwelijks consensus over de criteria die nodig zijn om te kunnen sturen op het creëren
van een ‘juiste’ bodem in termen van natuurlijk, weerbaar, gezond etc, laat staan dat er grenswaarden
voor die criteria bekend zijn.
Het bepalen van een ‘juiste’ kwaliteit van het bodem en watersysteem hangt ook af van de ruimtelijke
functie op het land. Willen we dezelfde fysische, chemische en biologische kwaliteiten van de bodem
onder alle functies? Moet het land onder aardappels of groenten even ‘verrijkend’ zijn als het land
onder grasland of zelfs natuur?
Het bepalen van fysische, chemische en biologische kwaliteiten is ingewikkeld en soms duur, zeker
door de grote (ruimtelijke en temporele) variaties die er zijn. Het is belangrijk om een eenvoudige set
metingen te ontwikkelen op basis waarvan bovenstaande stappen kunnen worden gezet en
monitoring ervan kan plaatsvinden.

Op dit moment blijkt dat (deelaspecten van) de volhoudbaarheid van landgebruik op diverse wijzen wordt
(worden) bepaald. Sommige tools zijn gericht op puur meten en benchmarken, andere zijn gekoppeld aan
managementadvies en weer andere dienen als verantwoordingsinstrument. Ze variëren enorm in tijdschaal
(waarop ze valide zijn/blijven dan wel waarover ze uitspraken doen) en ruimtelijke schaal (waarop ze van
toepassing zijn). In onderstaande figuur 1 zijn de standaarden en indicatoren gerangschikt op deze twee assen,
in analogie naar de rangschikking van de initiatieven in de hoofdtekst.
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Figuur 1

Tools en indicatoren, in ruwe rangschikking naar schaal en tijd

Uit de analyse zijn de volgende conclusies op te maken:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Veel tools zijn monothematisch en richten zich op slechts één of een beperkt aantal aspecten van de
bodem en het land. De lijst van 17 indicatoren vanuit de PPS Duurzaam Bodembeheer (de BLN:
Bodemindicatoren voor Landbouwgronden Nederland) en de Open Bodem Index zijn zeer recente
integrale sets van parameters. Grenswaarden ontbreken vaak nog.
Er zijn nauwelijks indicatoren voor bodembiologie: het ‘web’ van de levende bodem is nog altijd
grotendeels een ongekende wereld3.
Er zijn nauwelijks integrale tools om de bodemgeschiktheid en de ‘draagkracht’ (carrying capacity) van
de bodem en het land voor diverse gebruiksvormen te beoordelen en monitoren. De Waterwijzer
Landbouw, de WIB-c etc zijn tools, voornamelijk op de fysische eigenschappen van de bodem
gebaseerd.
Er zijn weinig tools die grenswaarden bevatten voor praktische keuzes in locatie- en weer-specifiek
beheer en het nemen van maatregelen: dit is kunde, ervaring van grondgebruiker.
Er zijn nauwelijks tools voor monitoren en sturen op sluiten van kringlopen op gebiedsniveau of op
meerdere schaalniveaus tegelijk. Op bedrijfsniveau is in Nederland de Kringloopwijzer het bekendste
voorbeeld, maar hierin is de bodem grotendeels een black box en is ruimtelijke variabiliteit, zeker
binnen percelen, onmogelijk. In de Precisiebeheer/Precisielandgoed App kan dit wel en is het
schaalniveau zelfs te variëren van de vierkante meter tot een regio, maar deze tool is nog in
ontwikkeling. De Kringlooptoets is een interessante tool die de kringlopen van N, P en K in beeld brengt.
De Soil Navigator is een veelbelovende Decision Support System tool die voor een 7-tal Europese landen
operationeel wordt gemaakt (Landmark project, Debeljak et al 2019). Het gaat uit van 5 functies van de
bodem: voedselproductie, biodiversiteit, waterzuivering en –berging, mineralenkringlopen en
klimaatregulatie (koolstof).
Dé tool om de duurzaamheid en volhoudbaarheid van een vorm van landgebruik (in relatie tot die
draagkracht of carrying capacitiy van datzelfde land) te kwantificeren en monitoren bestaat (nog) niet.
Hoe zijn optima te vinden tussen keuzes (scenario’s) in landgebruik tussen buurpercelen en –gebieden?

3

Het RIVM beheerde sinds 1990 het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) en het in 2013 daarin geïntegreerde biologische
bodemmeetnet (BoBi) totdat het recentelijk werd stopgezet. Bron: https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-bodemkwaliteit .
Zie voor de noodzaak om te komen tot standaard meetprotocollen en –procedures op diverse schaalniveaus ook FAO (2020).
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Op basis van welke transparante afwegingen is te zeggen: ‘het gaat de goede kant op’ of ‘het land staat
te zwaar onder druk’?
Wat betreft tools moet er gewerkt worden aan:
1. bodembiologische standaarden (indicatoren én kritieke waarden die er toe doen) welke met name
landgebruikers praktische ondersteuning bieden in het maken van management keuzes in het veld
2. tools om bodemgeschiktheid en ‘draagkracht’ (carrying capacity) van de bodem en de duurzaamheid
van het bodembeheer te beoordelen en te monitoren op verschillende schaalniveaus
3. tools die vooruitkijken en betere scenario-ontwikkeling mogelijk maken als beslissingsondersteuning
in beleid
4. tools met bedrijfs/gebiedseconomische onderbouwing ter ondersteuning van maken van praktische
keuzes in locatie- en weer-specifiek beheer, nemen van maatregelen
5. tools voor monitoren en sturen op sluiten kringlopen op gebiedsniveau
6. een integrerende ‘toolbox’ of ‘multi-tool’ om duurzaam landgebruik te kwantificeren/monitoren en
alternatieve maatregelen te kunnen afwegen. Een nieuwe vorm van ‘land evaluation’ is nodig, waarin
volhoudbaarheid op sub-perceels-, perceels-, ‘bedrijfs-’ en gebiedsniveau beoordeeld, gemonitord kan
worden. De tool geeft antwoord op de vraag: is het huidige of gewenste landgebruik in gebied X
volhoudbaar en zoniet: welke tekortkomingen zijn er om te bespreken met buurgebied Y?
Deze laatste ‘toolbox’ of ‘multi-tool’ zou gebaseerd kunnen worden op reeds bestaande en in ontwikkeling
zijnde instrumenten:
subperceelsniveau: WIB-c, de bodemconditiescore, Waterwijzer Landbouw, PrecisiebeheerApp
Perceelsniveau: BLN-tool PPS Duurzaam Bodembeheer, Open Bodem Index, Kringloopwijzer,
Biodiversiteitsmonitor, Precisiebeheer App, Soil Navigator
Bedrijfsniveau: Kringloopwijzer, Kringlooptoets, PrecisiebeheerApp, Bedrijfswaterwijzer, Soil Navigator
Gebiedsniveau: Kringlooptoets, PrecisiebeheerApp, Soil Navigator (in ontwikkeling).

4. Sturen op bodemfuncties
In onze gebiedsaanpak stellen wij een vorm van ‘landevaluatie’ voor waarin wij in een aantal pragmatische,
uitvoerbare stappen proberen te komen tot een beoordeling van de volhoudbaarheid van landgebruik op
(sub)perceels-, bedrijfs- én gebiedsniveau. Het Stappenplan Land (zie hieronder) is een eerste, pragmatische en
praktische aanzet om te komen tot een volhoudbare voedselproductie, dat willen zeggen: een
voedselproductie op het land die matcht met de volhoudbare mogelijkheden die dat land ter plekke daartoe
biedt. De gebruikers (en verbeteraars) van een dergelijk stappenplan zijn boeren of anderen, bijgestaan door
deskundigen, die de mogelijkheden en beperkingen inventariseren van het gebied waar zij leven cq hun
voedsel willen verbouwen. Het legt de basis voor een essentieel begrip van het bodem- en watersysteem en
de draagkracht van het land in een gebied en voor een afweging van voor- en nadelen van eventuele ingrepen
of verbeteringen daarin. De uitgangspunten die gelden voor het Stappenplan gelden ook voor de keuzes in
indicatoren voor bodemfuncties en balansen.

1.1.

Bottom-up: denken vanuit het land

Belangrijkste uitgangspunt is dat elk landgebruik door de mens begint bij het erkennen dat het bodem- en
watersysteem in een gebied bepaalde, typerende en gelimiteerde kwaliteiten en karakteristieken heeft. De
mens kan hierin wijzigingen aanbrengen, maar niet zonder kosten en consequenties (ter plaatse of elders).
Denk bijvoorbeeld aan het watersysteem. In een veenweide gebied worden de gronden ontwaterd voor
grasland en de melkveehouderij. Zonder ontwatering zou het nog steeds een moeras zijn. Het gevolg is dat
deze gebieden langzaam zakken.
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Het streven naar een volhoudbaar landgebruik impliceert als doel het bereiken en behouden de
bodemkwaliteit alsmede, heel wezenlijk, van een balans op gebiedsniveau danwel (als die balans op
gebiedsniveau niet haalbaar is) een bewuste keuze voor compensatie met andere gebieden. Wij
vooronderstellen hier een zekere urgentie: de (toekomstige) generaties zijn uiteindelijk afhankelijk van een
gezond bodem en watersysteem en dat betekent dat het landgebruik moet worden aangepast aan de limitaties
die het systeem heeft.
Het (veranderend) klimaat is uiteraard een andere cruciale factor die, bottom-up denkend vanuit het land, de
gebruiksmogelijkheden (en zelfs de nieuwvorming) van bodem en water bepaalt. Kennis ervan is essentieel.

1.2.

Pragmatisme

Een dergelijk nadenken over een volhoudbaar voedselsysteem moet (in haar analyse) uitvoerbaar zijn op de
korte termijn en geen torenhoge kosten met zich meebrengen. Een pragmatische methodiek is daarom van
belang. Deze zorgt en passant ook voor herkenbaarheid en eigenaarschap bij de deelnemers/gebruikers.
De inzet van praktische veldkennis van het gebied is daarom van groot belang en vormt een uitdaging: hoe is
informatie op het juiste detailniveau (zie hieronder) beschikbaar te krijgen.

1.3.

Wetenschappelijk onderbouwing

De stappen zijn weliswaar pragmatisch en praktisch uitvoerbaar, maar wel degelijk wetenschappelijk
onderbouwd. De methodiek van landevaluatie is al enkele decennia oud (oa Young 1976) en wordt in diverse
vormen wereldwijd toegepast (FAO 1976, 2007), veelal op het schaalniveau van een gebied of regio.
De gebruikte indicatoren (zie hieronder en zie rapport Fase 1) zijn eveneens ontleend aan wetenschappelijk
publicaties (bronnen PPS Duurzaam bodembeheer, Van Leeuwen, 2019 etc). Bonfante et al (2020) en Erisman
et al (2020) werken thans aan kwantitatieve systematieken en ‘kritische prestatie indicatoren’ om
bodemgezondheid en bodemkwaliteit (met name voor de bodemfunctie: gewasproductie) te beoordelen.

De stappen uit het Stappenplan Land bestaan in principe uit:
1.
2.

3.

Een basale survey van het Land: de status quo incl ruimtelijke variatie en autonome ontwikkeling
daarin
Het bepalen van de gewenste situatie
a. Kwalitatieve evaluatie en bepaling grenswaarden en balansen op diverse schaalniveaus
b. Matching met enerzijds de status quo (basale survey) en anderzijds de behoeften en wensen
c. Iteraties en scenario’s/opties om te komen tot volhoudbaar landgebruik
Bepalen gebruiks- en beheermaatregelen.

5. Basale survey van ‘het Land’
In een basis survey van het land wordt de status quo inclusief haar ruimtelijke variatie en de (verwachte)
autonome ontwikkeling daarin zoveel mogelijk in kaart gebracht. Dit begint met de ligging en begrenzing van
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het gebied. Waar ligt het? Hoe is het begrensd4? Hoe ziet het watersysteem en het reliëf eruit? Welke
bodemtypes zijn er waar, wat zijn hun kenmerken en verschillen? Welke autonome processen zijn te
onderscheiden (voor zover relevant voor voedselproductie) ? Welke relaties zijn er met buurgebieden? Deze
basis survey is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de beknopte beschrijving van de referentiesituatie en
autonome ontwikkelingen in een MER. Belangrijk is het schaalniveau van deze basis survey. De ‘klassieke’
bodemkaart van 1:50.000 geeft in principe niet voldoende informatie om als basis te dienen voor een
beoordeling van de volhoudbaarheid van het huidige landgebruik.
Allereerst is het zorgvuldig documenten van gegevens en besluiten daaromtrent van belang. In een korte
notitie kun de meta-data van de geraadpleegde gegevensbronnen worden verzameld en kan de wijze waarop
bepaalde beslissingen en keuzes zijn gemaakt transparant worden vastgelegd. De gegevens zelf zullen in GISen database-bestanden beschikbaar zijn (blijven). Veelal betreft het ‘open data’ van of in opdracht van
overheden verzameld maar het kan ook privacy gevoelige databronnen betreffen. Belangrijk is dat ruimtelijke
gegevens altijd gegeorefencieerd zijn. Een aantal van deze datalagen zal in het vervolg van het Stappenplan
gebruikt kunnen worden om balansen te berekenen (op diverse schaalniveaus).
Onderstaande tabel geeft een aantal voor de hand liggende dataset uit openbare bronnen weer, alsmede
mogelijk aanvullende datalagen die (ook) zeer gewenst zijn:
Databronnen basale survey
Land- /bodemfuncties
Status quo

NAP/AHN www.ahn.nl
Bodemkaart www.pdok.nl
Grondwatertrappen en drooglegging
Bodemgeschiktheid voor landbouw: WIB-c
Huidig landgebruik: www.boerenbunder.nl etc
Eigendom/pacht (NB: AVG)

Autonome ontwikkeling, bv
klimaat

Bv: bodemdaling, verzilting ondergrond, vernatting in omgeving,
verdroging, klimaatverandering: oa www.knmi.nl
Diverse bronnen

6. Grenswaarden en doelen
Voor het komen tot grenswaarden en doelen voor de onderscheiden bodemfuncties is het onderscheid in
schaalniveaus naar onze mening wezenlijk. Bovendien zijn keuzes tussen (maximalisatie op) de verschillende
bodemfuncties onontkoombaar. Schulte en Debeljak et al (2019) stellen dat werken aan (doelen voor) 3
functies tegelijk maximaal mogelijk lijkt. Immers, het maximaliseren van alle functies is onderling mogelijk
onverenigbaar. Wel zouden mogelijk minimale waarden voor de niet-nagestreefde bodemfuncties kunnen
worden benoemd en in acht moeten worden genomen. Onderstaande figuur geeft dit denken schematisch
weer (met daarin pijltjes die minimale danwel doelen of streefwaarden aangeven), startende op sub-perceelsen perceelsniveau (figuur 2) en uitzoomende naar bedrijfs- (figuur 3) en gebiedsniveau (figuur 4):
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Het trekken van een grens is om allerlei redenen niet zonder consequenties: zie hiervoor een recent proefschrift (Broekhoven, van 2020)
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Figuur 2: niveau sub-perceel en perceel (bron: Aequator 2018)

Figuur 3: bedrijfsniveau (bron: Aequator 2018)
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Figuur 4: gebiedsniveau

De eerdergenoemde lijst van tools zal moeten worden aangevuld met de ontbrekende tools om de
ontwikkeling van de bodemfuncties over decennia te kunnen voorspellen én bovendien aangevuld dienen te
worden met een instrument dat de afwegingen inzichtelijk maakt. De DSS Soil Navigator, de Kringlooptoets en
de Precisiebeheer App lijken goede aanzetten hiertoe.

7. Wát en hóe meten?
Voor elk van de genoemde functies hebben we de meest geschikte indicatoren/tools proberen te vinden
waarmee grenswaarden en doelen kunnen worden bepaald, op de diverse schaalniveaus. We stellen het
volgende voor:





(sub)perceelsniveau: WIB-c, bodemconditiescore, Waterwijzer Landbouw, PrecisiebeheerApp
Perceelsniveau: BIN/tool PPS Duurzaam Bodembeheer/Basisindicatoren Landbouwgronden Nederland,
Open Bodem Index, Kringloopwijzer, Biodiversiteitsmonitor, Precisiebeheer App, Soil Navigator
Bedrijfsniveau: Kringloopwijzer, PrecisiebeheerApp, Bedrijfswaterwijzer, Soil Navigator
Gebiedsniveau: PrecisiebeheerApp, Soil Navigator (in ontwikkeling).

Voor elk van de bodemfuncties en gekozen indicatoren worden minimale waarden afgesproken. Dit zijn
waarden van functies die onder geen enkele omstandigheid onderschreden mogen worden. Een voorbeeld: er
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mag geen oppervlakkige afvoer van neerslag plaatsvinden (onder normale bui), met andere woorden:
verdichting van ondergrond of slemp zijn niet acceptabel.

Land/bodemfunctie

Tool/indicator voor grenswaarden en doelen
(in blauw/geel: het meest geschikte schaalniveau)
(sub)perceel

Bedrijf

Gebied

WIB-c 1:10.000 met
geschiktheden voor
grasland, akkerbouw,
vollegrondsgroententeelt

WIB-C

WIC-c

Water
vasthouden

Bodemconditiescore
voor plekken met
oppervlakkige afstroming,
verminderde infiltratie

Bedrijfswater-wijzer
resultaten

Waterbalans mbv
Precisiebeheer App water
op basis van bodem en GT
kaart

Water zuiveren

Bodemconditiescore voor
plekken met (risico)
uitspoeling meststoffen,
oppervlakkige afspoeling

Koolstofvastlegging5

Koolstofvastlegging

Plekken met (risico van)
oxiderend veen
Bodem+GT kaart: percelen
met potentie extra Cvastlegging
Open Bodem Index op
perceelsniveau

Koolstofbalans uit
Kringloopwijzer

Gebiedsbalans koolstof
bijvoorbeeld uit
precisiebeheer App

Bodembiodiversiteit

Bodembiodiversi
teit (vooral
afgeleid te
meten)

Bodemconditiescore:
plekken met niet-optimale
bodemstructuur

Organische stof balans

?

KPI’s biodiversiteitsmonitor

Aandeel diepwortelende
gewassen

Open Bodem Index op
perceelsniveau
(wormendichtheid)

KPI’s biodiversiteitsmonitor

Laboratorium resultaten
bovengrond mengmonsters
(pH, mineralen, C:N, N:P)
Plekken met risico
uitspoeling/afspoeling
meststoffen
Sporenelementen
KLW

Kringloopwijzer incl
stoffenbalans voor N en P

Opbrengsten per ha
Lab. resultaten bovengrond
(CEC, o,s, N, P, K, S, Mg, pH,
CEC, Cu, Zn) en/of Open
Bodem Index van
mengmonsters

Opbrengsten per bedrijf per
jaar

Basale survey

Water

Mineralenhuishoud
ing

Productie

5

Geschiktheid/ver
mogen bodem
voor
gewasgroei/plan
tengroei

Exclusief andere broeikasgassen
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Waterkwaliteitsmetingen
op gebiedsniveau (put) tbv
dinkwaterwinning

Gewasrotatie

K en andere
voedingsstoffen

Gewasrotatie ivm ziekten
en plagen

Gebiedsbalans N, P, K en
andere voedingsstoffen
mbv Precisiebeheer App

Land/bodemfunctie

Tool/indicator voor grenswaarden en doelen
(in blauw/geel: het meest geschikte schaalniveau)
(sub)perceel

Bedrijf

Gebied

Bodemconditiescore incl
bodemstructuur en bioactiviteit
Landschap

Maatwerk per
gebied,N2000 etc,
daarnaast grenswaarden in
overleg te bepalen

Bovenstaande invulexercitie levert minimum waarden op (op het schaalniveau waar dat van toepassing wordt
geacht) voor elk van de bodemfuncties.

8. Bepalen gebruiks- en beheersmaatregelen (integratie Land, Waarde
en Mens)
In vervolgstappen moeten de (on)mogelijkheden van het Land worden gematcht met de vraag vanuit het
gebied en de omliggende gebieden en nationale (en EU) opgaven. Dit iteratieve proces, dat begint met het
matchen van het huidig landgebruik aan de gestelde grenswaarden en doelen, is vergelijkbaar met land
evaluatieprocessen zoals ontwikkeld door de FAO (FAO, 2007) maar gaat uiteraard veel breder en richt zich op
alle 6 bodemfuncties. In de hoofdtekst wordt beschreven hoe dit proces verloopt. Knelpunten die naar voren
komen kunnen opgelost worden door aanpassingen/maatregelen in de gewaskeuzes, plantdichtheden,
teeltwijzen, grondbewerkingen, etc etc maar ook op een hoger schaalniveau worden geadresseerd:
herverkaveling, ontwatering, drainage, vernatting, etc. Het continu bijhouden van álle balansen cq kringlopen
(dus inclusief hun onderlinge wisselwerking!) op de diverse schaalniveaus maar met name op gebiedsniveau is
in deze stap erg belangrijk. Welke consequenties hebben bepaalde keuzes tbv de koolstofbalans op watervast
houden in het gebied? En op gewasproductie? En hoe gaat het gebied om met een balanstekort, bijvoorbeeld
in fosfaat? Is dat te compenseren met een nabijgelegen gebied?
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