
Jaar van de bodem: hoe verder? 

18 december, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag 

 

Deze korte discussiebijeenkomst werd georganiseerd door Aequator en het ministerie van 

Economische Zaken en voorgezeten door Henk Riphagen. Met bodem-kenners uit allerlei geledingen 

(zie bijlage voor deelnemers) en met de bagage van het slotevent van het Jaar van de Bodem-

Terragenda, werd er gesproken over een bodembewuste toekomst.  

 

Everhard van Essen (Aequator) gaf allereerst een presentatie en blikte terug op het Jaar van de 

Bodem. Vervolgens sprak Douwe Jonkers (I&M) over de verschillende initiatieven van I&M en die van 

de samenleving. Daarna was er ruimte voor discussie en keken we samen naar wat er nodig is voor de 

bodem in 2016.  

 

Het Jaar van de Bodem en Terragenda: terugblik vanuit de praktijk door Everhard van Essen 

Everhard blikt terug op het jaar van de bodem. Wat komt er allemaal op de bodem af en hoe is het met 

onze bodem gesteld? Zijn verhaal leidt hij in met een filmpje over het Jaar van de Bodem. De beelden 

laten zien welke initiatieven er allemaal hebben plaatsgevonden in dit jaar. Er is in allerlei geledingen 

veel aandacht voor de bodem. 

 

Klimaatverandering, bodemdaling, liberalisering van de pacht, afschaffing van het melkquotum, hogere 

grondstofprijzen, schaalvergroting en zwaardere machines, allerlei factoren die volgens Everhard leiden 

tot een hogere druk op de bodemkwaliteit. Consequenties zijn onder andere verdichting en een 

afnemende organische stof gehalte in de bodem. In Nederland blijkt 40-50% van de ondergronden 

verdicht te zijn.  

 

Uit een recent onderzoek van BLGG blijkt dat landelijk het organisch stof gehalte op het zelfde 

gemiddelde is gebleven de afgelopen 40 jaar maar dat het beschikbare fosfaat daalt, het kalium daalt en 

dat in 25% van de gevallen de grond niet PH neutraal is. Annet Zweep (EZ) geeft aan dat er ook 

onderzoeken zijn die een genuanceerder verhaal laten zien (op www.beterbodembeheer.nl is veel 

onderzoek samengevat). N.a.v. deze opmerking wordt geconcludeerd dat het belangrijk is om kennis 

beter door te laten stromen naar de praktijk en er meer samenhang tussen verschillende beleidsdossiers 

moet komen. 

 

De waarde van grond is in de afgelopen jaren flink gestegen. De relatie tussen kwaliteit en de waarde 

van de grond lijken niet aan elkaar gekoppeld. De waarde lijkt vooral bepaald te worden door de locatie.  

 

Volgens Everhard is een belangrijk aandachtspunt hoe je de kennis bij de boeren terecht krijgt. Hij 

concludeert dat er verschillende aanbevelingen gedaan kunnen worden om de kwaliteit van de bodem 

te verbeteren. Zo zouden de financiële effecten van duurzaam bodembeheer zichtbaar gemaakt moeten 

worden, maar ook zal het effect van goed bodembeheer op de waterkwaliteit inzichtelijk gemaakt 

moeten worden. Voorbeelden laten zien en de bodem moet ontsloten worden voor iedereen. Daarnaast 

zou er een stimulans voor goed bodembeheer kunnen worden meegenomen bij overheidsingrijpen, 

zoals bij de grondgebonden melkveewet of de liberalisering van de pacht.  

 

Het Jaar van de Bodem: statement vanuit het ministerie van I&M  door Douwe Jonkers 

Douwe Jonkers presenteert verschillende beleidsdossiers waarbij bodem een grote een rol speelt. Dat 

zijn onder andere de Kaderrichtlijn water, het Deltaprogramma zoetwater, het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW), het mestbeleid en de STRONG (programma bodem en ondergrond). Het is 



belangrijk dat hierin erkent wordt dat water, grondwater en de bodem een systeem zijn en daarom dus 

een samenhangende aanpak vereist.  

 

Vervolgens vertelt Douwe Jonkers over de campagne bodembewust boeren. Het doel van deze 

campagne is om de kennis die er al is naar de praktijk te brengen, hier ligt een grote opgave. Hiervoor is 

een verkenning gedaan, waar zowel is gekeken naar de inhoud als het proces. Er wordt op dit moment 

gekeken naar een mogelijke uitrol in concrete casussen. Gebiedsprojecten zijn nodig om een impuls te 

geven aan verduurzaming van bodemgebruik. De rol van I&M hierbij is dat het de initiatieven 

aanmoedigt en waar nodig kijkt of regelgeving aan te passen is. Provincies zouden hierin vanuit een RO 

en landschap een rol moeten gaan oppakken. 

 

Daarnaast zijn er ook een aantal instrumenten waarna gekeken kan worden om de transparantie in de 

markt te vergroten, deze transparantie zal ten goede komen van de bodem en het verwaarden van de 

kwaliteit ervan in de markt. Hierbij kan gedacht worden aan een bodempaspoort op perceelniveau of 

een bedrijfspaspoort, of keurmerk in samenwerking met afnemers in de keten, waarbij verantwoording 

via het bedrijfsmanagement systeem gebeurd.  

 

Discussie: Wat is er nodig na het jaar van de bodem voor de bodem? 

Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken is dat er veel kennis aanwezig is over hoe bewust met 

de bodem om kan worden gegaan maar dat deze kennis moeilijk over te dragen is naar de praktijk, naar 

de boeren. Er zijn in de praktijk veel voorbeelden te vinden van boeren met veel ervaring met duurzaam 

bodem beheer, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze voorlopers hun kennis overdragen naar de 

rest van de boeren. Tijdens de discussie komen verschillende redenen naar voren waarom dit nog niet 

genoeg gebeurd, zo zijn de baten van duurzaam bodem beheer pas na 10 jaar zichtbaar. Studies laten 

zien dat een verscheidenheid aan maatregelen t.b.v. duurzaam bodembeheer economisch uit kan maar 

dat het belangrijk is dit zichtbaar te maken voor de boeren. Ook wordt er vaak vanuit beleidsdossiers het 

brengen van kennis naar boeren onderschat. Kennis wordt wel vastgelegd in rapporten en op websites, 

maar hiermee wordt de praktiserende boer niet bereikt. Brancheorganisatie Cumela geeft aan dat ze 

merken bij hun leden dat de kennis wegebt. Ook door het onderwijs wordt aangegeven dat er veel 

minder aandacht aan het kennisveld bodem wordt gegeven. 

 

Het toepassen van bewust bodembeheer zal makkelijker gaan wanneer er door de overheid prikkels 

worden gegeven. Wanneer je terug kijkt in de geschiedenis, heeft de overheid een grote rol gehad in het 

stimuleren van de productie na de tweede wereldoorlog. Toen stond productie centraal, nu zijn dat de 

productie factoren. Destijds was er een Landbouwvoorlichting die aan kennisoverdracht deed. De kennis 

is er nu ook wel, maar wordt gefragmenteerd over gebracht of niet. Er wordt door een aantal 

voorgesteld dat de overheid prikkels zou kunnen geven om de bodem beter te beheren, of om te 

straffen wanneer men dat niet doet. Daarbij kan ook slimmer worden omgegaan met bijvoorbeeld het 

GLB, door het koppelen van steun aan duurzaam bodem beheer (good agricultural soil practices).  

 

Ook wordt gesteld dat het beleid gefragmenteerd is, terwijl een holistische aanpak met een centrale rol 

voor de bodem wenselijk zou zijn. Bodem zou niet in de verschillende beleidsdossiers meegenomen 

worden. De ervaring is dat het dan veelal een sluitstuk wordt. Beter zou zijn als er bodembeleid komt. 

De afnemer en de keten spelen ook een grote rol om kennis over te brengen en het bedrijfsleven zou 

ook betrokken moeten worden. Zij zouden een grotere rol moeten spelen in het stimuleren van 

duurzaam bodembeheer. Maar voorkomen moet worden dat overheid en bedrijfsleven naar elkaar gaan 

kijken.  

 



 

En verder een aantal wijze uitspraken of adviezen: 

• Bodem is common good, dat vraagt een holistische aanpak, en bodembeleid. Bodem moet niet 

als sluitstuk worden opgenomen in allerlei beleidsdossiers. 

• Zorgen om bodem in relatie tot liberalisering van de pacht. Een bodempaspoort zou een 

uitkomst kunnen bieden. 

• Zorgen om uitvoering van de POPIII regeling (risico’s van aanvragers zijn groot, alle 

provincies apart, cofinanciering, waterschappen die niet willen, e.d.). 

• Benut DAW, bodem en water is 1 systeem. Koppel ook aan wateropgaven (droogte, 

zoetwatervoorziening en waterkwaliteit). 

• Sluit aan bij 0,004% CO2 klimaat afspraak. Benut potenties van bodem. 

• Aan de slag met de bodemcampagne. 

 

We zijn er over eens dat het Jaar van de Bodem een beweging in gang heeft gezet en dat we hier 

opvolging aan moeten geven, evenals aan deze bijeenkomst. Maurice Steinbusch (Cumela), Peter Baltus 

(LTO-Noord), Jos Verheul (RWS), Everhard van Essen (Aequator) en Elselien Breman (EZ) zullen verder 

praten over een bijeenkomst dit voorjaar.  
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