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Onze bodem: 
verleden - heden - toekomst

Gera van Os
Lector Duurzaam bodembeheer

Onze bodem

• Klimaat

• Wetgeving

• Geologie en biologie

• Maatschappelijk draagvlak

• Kringlooplandbouw

• Dilemma’s

• Voorsorteren…

Hoe nu verder?

De omgeving verandert:

Ons klimaat verandert
Ons klimaat verandert: 

Gemiddelde jaarlijkse neerslag neemt toe

Ons klimaat verandert: 
Aantal dagen met >10 mm neerslag neemt toe

Noord-Holland:
Plaatselijk 228 mm in 17 dagen

Ons klimaat verandert

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbwZTIzeLOAhXKORoKHf8OC6gQjRwIBw&url=http://www.aeres.nl/&psig=AFQjCNGl3f7sUHXuL3_gEL8q1KNx_FFaPQ&ust=1472421975683328
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Foto: Jannes Wiersema

Extreme buien En dan ook nog dit…..40-50% percelen heeft 
verdichte ondergrond 

Eutrofiëring van het oppervlaktewater

Reden voor wetgeving:

• Kaderrichtlijn Water

• Gebruiksnormen N en P 

• Toelating gewas-
beschermingsmiddelen

Ons klimaat verandert:
Extreme droogte

Foto: LTO Nederland

Ons klimaat verandert: 
Gemiddelde jaarlijkse verdamping neemt toe

Ons klimaat verandert: 
Neerslagtekort in de zomer neemt toe

1981-2010

2018
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Foto: ANP

Extreme droogte

• Gaswinning
• Veenoxidatie
• Inklinking klei

Bodemdaling tot 2050

Verzilting
Diepte zoet-zout grensvlak (m)

Verzilting

zoute kwel

verdamping

Klimaatmitigatie:
Vastlegging van 
koolstof in de bodem NL: 
0,5 Mton CO2-eq per jaar

Verlies van biodiversiteit
PBL: 
Verlies aan biodiversiteit in Nederland groter dan elders in Europa

Oorzaken:
• Verstedelijking
• Versnippering
• Intensieve 

landbouw
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Hoogleraar luidt noodklok: 

'Twentse bodemfauna zo dood als een pier'

23 januari 2018

Minerali-
satie

Structuur 
Bodem-

weerbaar-
heid

Bodem-
leven

Bron: European Atlas of Soil Biodiversity, 2015

Bedreiging bodembiodiversiteit door 
intensieve landbouw

Belangrijkste factoren:
• Organische stof
• Bodemverdichting

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Na WO II: nooit meer honger!

Meer dan verdubbeld!

Nederland 2e exporteur van landbouwproducten 
ter wereld

“We hoeven niet persé 
’s werelds tweede 

landbouwexporteur te zijn.”

Podcast Betrouwbare Bronnen, 
26 nov 2019.
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“Wij hebben een systeem gemaakt dat grote druk legt op de boer.”

Bas Eijckhout, 2017 Europarlementariër Groen Links

De focus is verlegd: 
de maatschappij vraagt méér van de bodem

Koolstof-
opslag

Bodem Ecosysteemdiensten

Tegenwoordig: 
Voedselproductie 

Koolstofvastlegging
Waterbeheer
Biodiversiteit

Toekomst:
Natuurinclusief

Kringlooplandbouw

Vroeger: 
Opbrengstmaximalisatie

Een transitie is nodig

Visie LNV: Kringlooplandbouw

“Concreet is het nog niet. 
Het is een document waar 
boeren mee aan de slag 

kunnen.”
2018

2019

Kringlooplandbouw – wat is dat?
• Op akkers primair voedselgewassen telen voor de mens

• Grasland waar geen akkerbouw mogelijk of wenselijk is

• Verwaarding van reststromen als veevoer

• Bemesten met gewasresten en dierlijke (en humane) mestproducten

Bron: Prof. Imke de Boer
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2-12-2019

6

Kringlopen: op welke schaal?

“De regionale 
kringloop = Europa”

Op deze vraag is géén wetenschappelijk antwoord.
Kringlooplandbouw: de bodem is de basis

“Behandel je grond
als je vrouw.”
Mari van den Heuvel, Nuenen 2007

Aan welke knoppen kan een boer draaien?
Organisch stof management

Gewasrotatie

Rassenkeuze

Groenbemesters

Beregening

Akkerranden 
oeverbeplanting

Precisietechnieken

Tools en modellen

Grondbewerking

Drainage

Dilemma’s …

Welke organische meststof voer je aan?

A. Gratis drijfmest

B. Groencompost (ca. € 8 per ton)

Dilemma…

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx9-bS8vDPAhVHWhoKHQxeB9kQjRwIBw&url=http://smitleasing.nl/index.php/langere-termijn-visie-korte-termijn-lease/&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNEUD1Vk8dBBCxoXEGX06hKQTYJW6g&ust=1477311044649649
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Foto: Vastgereden.nl

Dilemma…

Waar kies je voor op een grond die gevoelig is voor vedichting?

A. Een hoogrenderend ras met late oogst in het najaar

B. Een vroeg-rijpend gewas dat minder opbrengt

Als het hard heeft geregend, waar ga je dan rooien?

A. Niet

B. Eigen perceel

C. Pachtperceel

Foto: Boerderij.nl

Dilemma…

Kringlooplandbouw Aanpassing wet- en regelgeving nodig

Schouten: “Kleine stapjes in de goede richting”

• Mestwetgeving, mineralenconcentraat, rioolslib

• GLB ombuigen naar waardering voor biodiversiteit

• Verbinden tuin- en akkerbouw met veehouderij

• Meer ketensamenwerking

• Minder macht bij grote inkopers

• Houdbaarheidsdata op voedselproducten

• Reststromen als veevoer

Schouten:

“Belangrijkste vraagstuk is het verdienmodel voor de boer.

Hier is nog geen antwoord op…”

Even los uit de pols

Omgevingsgericht ondernemen
regionaal, toegevoegde waarde

Omgevingsgericht ondernemen

• Agro-ecologisch, biologisch
• Regionale kringlopen en afzet
• Multifunctionele landbouw
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Even los uit de pols

Omgevingsgericht ondernemen
regionaal, toegevoegde waarde

Grootschalige 
agro-productie
kennisintensief, 
handelsketens

© Curtis Johnson

Grootschalige agro-productie
• High-tech: robotica, sensoren, ITC, big data, …
• Precisietoepassingen
• Ondersteuning en afstemming ketenpartners

InMach/foto: Manuel WopfnerFoto: Arno Ruckelshausen

De eerste robots 
rijden al… Strokenteelt, rijenteelt of mengteelt

Even los uit de pols

Omgevingsgericht ondernemen
regionaal, toegevoegde waarde

Stoppen met boerenbedrijf
om scala aan redenen

Grootschalige 
agro-productie
kennisintensief, 
handelsketens

Voorsorteren…?!

http://curtisjohnsonphoto.com/work/

