
Bodemkwaliteit 

 
Wat zijn de meest kansrijke opties  

om de Nederlandse bodem  

te verbeteren?  

 
Matheijs Pleijter (mpleijter@aequator.nl) 



Lopen we vast? 

Het is 
goed, 

maar het 
kan beter 



Wat is mogelijk? 

? ? ? 

? ? 

? 
? ? 
? 

? 
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Wie gaat het uitvoeren 

Klimaat 

biodiversiteit 

middelengebruik 

Waterkwaliteit Bemestingsnormen 

bodemkwaliteit 

Hoge grondprijzen 



Boerenprotesten 

Wat wil de boer?  

  

  waardering 

 



Voedselproductie 

 



Kringlooplandbouw 

 



En de boer is bezig met… 

Bodem en 
waterhuishou

ding 

Veevoeding 

Dier 
gezondheid 

Gewasbesche
rming 

Bemesting 
(kringloopwij

zer) 

Grasland 
management 
en ruwvoer 

winning 

Mechanisatie 

Vandaag koeien melken, 
nadenken over investering 
in fosfaatrechten, mogelijk 
koekalverij, inkuilen, en de 

grondwaterkwaliteit 
verbeteren. O ja, ook nog 

iets met bodem…. 



Delen van functies 



Bloemlezing Van Clay: 

• Niet alle boeren zijn hetzelfde 

• Sociale omgeving 

• Aanpassen is een sociaal proces 

• Winst maken is niet het belangrijkste motief om te boeren 

• Het is moeilijk om groen te zijn wanneer je in het rood staat 

• Boeren willen graag het goede doen 

• Een goed bedrijf achterlaten voor de kinderen 

• Duurzaamheid gaat vooral over levensvatbaarheid van het bedrijf 

• Niet ingaan op de huidige inzichten van duurzaam bodembeheer is niet de 

oorzaak van landdegradatie  

 

 



Delen van functies 

Bron: LTO, Nieuwe Oogst 



Beheer leidt tot verschillend resultaat 



Maatregelen tegen droogte 

Sloot dempen? 

Kruidenrijkgrasland 

stuwtjes 



Knelpunten bij uitvoering 

• Geld 

• Nog niet het goede moment 

• Weersomstandigheden 

• Te duur 

• Subsidie 

• Regelgeving 

• Ondersteuning nodig (maar de ander ziet er niks in) 

• Geen tijd 

• Verwacht van de maatregel niet het goede effect 

• Andere maatregel uitgevoerd 

• Geen prioriteit 

 

Evaluatie onderzoek bedrijfswaterplannen Lisanne Nijmeijer, 2016 

 



Kansrijke opties 

De boer staat open voor verandering! 

 

• Stimuleren 

 

• Kennisoverdracht 

 

• De boer wil een goed inkomen houden 

 

• Nieuw verdienmodel 

 

• Herontdekking van landevaluatie 

 

 



Verdienmodellen 

De boer wil een goed inkomen houden 

– Randvoorwaarden door de overheid 

• Overheid stelt duidelijke normen aan bv waterkwaliteit 

– Verantwoordelijkheid van de keten 

• Keten stelt eisen aan duurzaamheid  

– Steun van de maatschappij 

• Consument waardeert kwaliteit 

 



Verdienmodellen 

Inkomsten uit andere bodemfuncties dan primaire productie 

 

• Biodiversiteit 

 

• Waterhuishouding 

 

• Koolstofvastleggen 

 

• Nutriëntenbeheer 

 

 



Landevaluatie 
• Natuurlijke bodemgeschiktheid, niet alles is maakbaar 

• Kansen benutten die de bodem geeft 

• Haalbare doelen op basis van landevaluatie 

• Wanneer doet iemand het goed en wanneer slecht?  

 

Bron: Project verrijkende landbouw 



Symposium gezonde bodem 

Werkt u met ons mee? 


