
Wachtscherm!
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Praktische zaken 
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Bodems raken uitgeput!
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• Bodemdaling

• Bodemverdichting

• Bodemerosie

• Plaatselijke afname organisch stof

• Toename ziekteverwekkers

• Uit- en afspoeling nutriënten

• Verzilting

Acryl op canvas door Bruce Ball en Tom Henry (2018)



Duurzaam bodembeheer 2030
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Waarom vitale bodem?
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Ambitie NL?
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Analyse van ontwikkelingenSysteemanalyse als basis:
begrip noodzakelijk

Integrale benadering: opgaven 
samenbrengen

Samenwerken met lef: 
daadkracht tonen



Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem
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Het belang van een vitale bodem

Corinne Koot, Witteveen+Bos

23 februari 2021
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Vochtvasthoudend vermogen, waterbergend vermogen 

Grondwatervoorraad, 
binding en afbraak van stoffen

Infiltratiecapaciteit

Warmtebuffer, bodemvochtgehalte

Binding en afbraak van stoffen

Grondstoffen in de bodem Geef de bodem een stem!



Vitale bodem, we worden er allemaal beter van
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Wat verstaan we onder een vitale bodem? 
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Een vitale bodem is schoon, gezond en weerbaar. 

Zo’n bodem zit vol van leven, is bestand tegen 

periodes met veel neerslag en periodes van droogte. 

En biedt daarmee de basis voor hydrologische en 

ecologische weerbaarheid

Voor het leven van groot belang

Weerbaar tegen veranderingen

Vol leven en energie

Essentieel voor de werking van iets



Wat bepaald of een bodem vitaal is?

16

Bodemeigenschappen:

• Bodemchemie 

• Organisch stofgehalte

• Bodemleven 

• Bodemstructuur



De vitaliteit onder druk
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Hoe kan je de vitaliteit van de bodem beïnvloeden? 
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Op weg naar vitalere bodems: oplossingsrichtingen
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1. Instrumentarium

2. Systeemgerichte aanpak

3. Samenwerking!



Oplossingsrichting 1: Instrumentarium 

20

˗ Gericht op gebiedsproces

˗ Gericht op afwegen en waarderen

˗ Gericht op meten en monitoren

˗ Gericht op maatregelen / praktische tools
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Matheijs Pleijter

Veldbodemkundige adviseur

Aequator Groen & Ruimte

Organisch stof: 

de sleutel tot een vitale bodem? 



Vitale bodem
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˗ Bodemgebruik

· Draagfunctie

· Grondstoffen

· Ecosystemen

· Voedselproductie

˗ Gezonde bodem van belang voor de toekomst
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Water
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Belang van Organische Stof
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Indirecte effecten op vochtleverend vermogen

˗ Dikkere wortelzone levert meer op

˗ Actiever bodemleven, dus betere structuur

˗ Lagere dichtheid dus betere beworteling



Kortom

26

Organische stof:

˗ Levert voedingsstoffen en houdt voedingsstoffen vast 

˗ Zorgt voor wateropslag en afvoer van water 

˗ Geeft de bodem structuur

˗ En maakt de bodem weerbaarder tegen ziekten en plagen 



Stand van de bodem
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Gebaseerd op LSK data en landgebruikskaart (Lesschen et al., 2012)

Organische stof gehalte Bodem C voorraad



Conclusies
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˗ Organische stof gehaltes ruim boven de kritische waarde van 2%

˗ Organische stofgehalte neemt niet af

˗ Grote verschillen in landgebruik en regio

˗ Geen zicht op de kwaliteit van de organische stof

˗ Wel een afname in de koolstofvoorraad



Heilige Graal?
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˗ Organische stof gaat niet het vocht tekort oplossen

˗ Maar draagt wel een grote bijdrage aan de vitaliteit van de bodem

˗ Voor (gewas)productie is sturen op organische stof van groot belang



Organisch stof is essentieel voor een gezonde bodem
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Hoe dan?
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˗ Aandacht voor bouwplan (gemengde teelten)

˗ Groenbemesters

˗ Organische mest (kwaliteit)

˗ Mechanisatie → zware machines, grondbewerking

˗ Rekening houden met de natuurlijke bodemopbouw



Dank voor uw aandacht!
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Terug naar de overige oplossingsrichtingen!

34

1. Instrumentarium

2. Systeemgerichte aanpak

3. Samenwerking!



Oplossingsrichting 2. Systeemgerichte aanpak
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˗ Bodemwatersysteem centraal

˗ Meerdere functies combineren

Bron: Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw, WUR 2019



Oplossingsrichting 2. Systeemgerichte aanpak
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˗ Bodemwatersysteem sturend voor RO
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Vitale bodem vraagt om ruilverkaveling
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Oplossingsrichting 3. Samenwerken!
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˗ Samen de verantwoordelijkheid nemen

˗ Samen op zoek naar integrale oplossingen



Samenwerken doen we al:
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˗ PPS Beter bodembeheer: www.beterbodembeheer.nl

˗ Onder het maaiveld: www.onder-het-maaiveld.nl

˗ Platform slappe bodem: www.slappebodem.nl

˗ Oogst voor morgen: www.oogstvanmorgen.net

˗ Verrijkende landbouw: www.verrijkendelandbouw.nl

˗ Samen de diepte in: www.samendedieptein.nl

˗ Regionale initiatieven, zoals: www.vitalebodembrabant.nl

˗ Bodemcomité 

http://www.beterbodembeheer.nl/
http://www.onder-het-maaiveld.nl/
http://www.slappebodem.nl/
http://www.oogstvanmorgen.net/
http://www.verrijkendelandbouw.nl/
http://www.samendedieptein.nl/
http://www.vitalebodembrabant.nl/


Tot slot
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˗ Vitale bodem essentieel voor robuuste watersystemen

> bodem als buffer voor water, nutriënten en bodemvreemde stoffen

> bodem als basis voor robuuste watersystemen

˗ Integrale aanpak = de sleutel

˗ Inspirerende opgave voor komende jaren
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Q&A



Wat is nodig voor herstel van een vitale bodem?
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Integrale introductie 12 januari Di 13:00

Droogte & zoetwatervoorziening 26 januari Di 10:00

Droogte & natuur 9 februari Di 10:00

Vitale bodem 23 februari Di 10:00

Bodemdaling & grondwaterstand 9 maart Di 10:00

Wateroverlast 23 maart Di 10:00

Hitte en watersysteem 6 april Di 10:00

Waterkwaliteit 20 april Di 10:00

Circulariteit 4 mei Di 10:00

Integraal Gebiedsproces 18 mei Di 10:00



www.witteveenbos.com


