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Verlies van bodembiodiversiteit
We bevinden ons in een tijd van crises, met de huidige coronacrisis als meest in het oog springende.
Tegelijkertijd is een klimaatverandering gaande die ongekend is op geologische tijdschaal. Het is dan
ook niet vreemd dat er toenemende aandacht is voor afname van biodiversiteit door menselijk handelen. De documentaire van David Attenborough, ‘A life on our planet’, te zien op Netflix, laat zien
wat er in zijn leven is veranderd op onze aarde. Attenborough stelt “The true tragedy of our time is
still unfolding: the loss of biodiversity. The way we live now is a disaster for biodiversity.”

Vanzelfsprekend zijn er in tijden van crises
ook lichtpuntjes, zoals Jaap van der
Waarde, die de uiterst zeldzame Bouviers
rode franjeaap heeft gefilmd, of de boer die
op zijn land de jakhals heeft vastgelegd met
zijn telefoon. Het zijn lichtpuntjes die het
nieuws halen, maar die niet kunnen verbloemen dat er veranderingen gaande zijn
die onomkeerbaar zijn.
Onder onze voeten is in de bodem een nog
grotendeels onbekende biodiversiteit aanwezig. De wetenschap op dit vlak is groeiende en terecht, want bodembiodiversiteit
is erg belangrijk voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Wim van der Putten,
een internationaal erkend deskundige in
bodemecologie, leidt dit nummer in met
een uiteenzetting over de rol van bodembiodiversiteit in die maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met het feit dat de bodembiodiversiteit in Nederland en Vlaanderen onder druk staat. En dat de transitie naar een
duurzame samenleving conflicten oplevert
en dus ons noopt om integrale afwegingen
te maken.
In een kapitalistische samenleving is economie een onvermijdelijk en tegelijkertijd
redelijk principe om te betrekken. Barbara
Baarsma, CEO van de Rabo Carbon Bank,
legt uit hoe we de waarde van een gezonde
bodem kunnen monetariseren om hiermee
prikkels te genereren naar duurzaam bodembeheer en –gebruik.
Het stemt positief dat we voor dit nummer
naast de artikelen van Wim van der Putten
en Barbara Baarsma, hebben kunnen voorzien met artikelen waarin resultaten van
praktijkexperimenten worden besproken.
Heleen Klinkert Vadalkar en Leonie van der
Velden vragen zich af of biologische voedselvoorziening een oplossing is voor de teruglopende bodembiodiversiteit in landbouwbodems. Het terugdringen van dit
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verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, één van de grootste uitdagingen van onze tijd.
Roos van de Logt en Nick van Eekeren
schrijven over het nut van pendelaars (regenwormen) bij een belangrijke ecosysteemdienst, namelijk de waterregulatie. Bij
grote hoeveelheden neerslag én bij lange
periode van droogte is een sleutelrol voor
de bodembiodiversiteit weggelegd.
In bijna alle provincies zijn vanuit de landbouwsector ‘Vruchtbare Kringloop’- projecten gestart waarin agrariërs met ondersteuning van onderzoekers ervaren en
onderzoeken hoe kringlooplandbouw de
basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering.
Inge van Paassen schrijft over een
‘Experimenteertuin voor een gezonde bodem’; een project van de Vruchtbare
Kringloop Zuid-Holland, waarin wordt gekeken naar de effecten van toepassing digestaat op de bodembiodiversiteit.
De provincie Gelderland stelt enkele hectares landbouwgrond beschikbaar voor een
proefproject duurzaam bodembeheer en verpacht de overige landbouwgronden met gebruiksbeperkingen en verplicht bodemonderzoek. Op basis van de gemeten resultaten
wordt bij gelijke of verbeterde kwaliteit het
perceel voorgedragen voor verlenging van de
pacht in het volgende jaar. Leon Claassen
beschrijft samen met anderen de voetangels
en klemmen van het monitoren van de bodembiodiversiteit, De bodembiodiversiteit is
echter een overkoepelend begrip, dat op verschillende manieren onderzocht en geïntegreerd dient te worden. Gerard Korthals en
Michiel Rutgers geven voorbeelden van de
ontwikkelingen op dit moment en tonen
hoe de kennis over (bio)indicatoren gebruikt
kan worden om de bodemkwaliteit in beeld
te brengen en te verbeteren.
Maarten van Schijndel en Pieter Struyk van
het waterschap de Dommel vroegen zich af

of het maaisel uit hun gebied nuttig gebruikt zou kunnen worden ten behoeve van
de biodiversiteit. Het begon met een project
waarbij verschillende toevoegmiddelen voor
bokashi vergeleken werden. Momenteel wil
het waterschap meer weten over de methode van bokashi inkuilen en wat de precieze
werking van bokashi op de bodem is.
Marlinde Koopmans en Katrien Geudens
schrijven over FABulous Farmers en functionele agrobiodiversiteit. Een project voor en
door landbouwers van de Merode
(Vlaanderen) en elders in NoordwestEuropa, waarin landbouw en natuur worden verbonden door te werken aan zogenaamde functionele agrobiodiversiteit
(FAB).
In dit nummer laten we zien dat er een wereld te winnen is onder het maaiveld en
hoe relevant de biodiversiteit die daar voorkomt is. Door onderzoek en door ervaringen op te doen in de praktijk zal steeds duidelijker worden hoe belangrijk die
bodembioversiteit is en hoe we ons menselijk handelen daarop kunnen aanpassen.
Laat je meenemen in die mooie wereld onder onze voeten. En zegt het vooral voort!
Veel leesplezier!
Arno Peekel en Emile Hagelen

Podcast Onderaards
Wij wijzen u graag op de podcast,
waarin de bodem van zich laat horen:
https://open.spotify.com/
show/5XPM6qslFrD6RT7Au8wDCI.
Deze podcast van Rijkswaterstaat is
gratis te beluisteren via alle podcastkanalen, zoals Apple Podcasts, Spotify
en Stitcher.
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Verder kijken
Sytze Keuning

Op een zonnige zondagochtendwandeling
langs de Opsterlandse Compagnonsvaart
(ooit gegraven voor de turfschepen) zag ik
verderop twee mannen op het zandpad
staan. Beiden met hun blik naar de grond
alsof ze iets zochten. Dat bleek te kloppen.
Toen ik dichterbij kwam speurden beide
mannen nog steeds het zandpad af. De
jongste van de twee, een vijftiger, sprak ik
aan: ‘bent u iets kwijt misschien?’ Het verhaal stroomde er meteen uit. Hij had met
zijn vader een poosje op het houten bankje
aan de bosrand gezeten, waar je een mooi
uitzicht hebt over de vaart. Hij had nog op
zijn mobiele telefoon gekeken en even later

waren ze weer verder gelopen. Net weer onderweg ontdekte hij dat hij zijn telefoon
kwijt was. Ze waren meteen teruggelopen
omdat hij vermoedde dat hij de telefoon op
het bankje had laten liggen. Maar nee.
Daarom speurden ze nu de omgeving van
het bankje en het zandpad af op zoek naar
de telefoon. ‘Misschien is het mobieltje dan
toch uit mijn zak gevallen’ speculeerde hij.

‘Verdorie ik had hem op stil gezet’ verzuchtte de man en de moed zonk hem dieper in de schoenen. Naarstig zocht hij verder. Ik vond het sneu en hielp een tijdje
mee, maar zonder resultaat. Met een licht
schuldgevoel besloot ik om afscheid te nemen en verder te lopen, dit kon immers
weleens heel lang gaan duren, en wenste ze
succes.

De man vroeg of ik een telefoon bij me had
en of ik zijn nummer zou willen bellen, om
zo de telefoon met de beltoon te lokaliseren. Ik had mijn telefoon op zak (stappenteller aan) en wilde dat graag voor hem
doen. Hij begon de cijfers van zijn nummer
op te noemen, zodat ik deze kon intoetsen,
maar door de stress (denk ik), kon hij zijn
eigen 06 nummer maar deels reproduceren.
Dat werd dus niks. Toen vroeg hij of hij zijn
moeder mocht bellen met mijn mobiel. Dat
nummer had hij ook niet paraat, maar zijn
vader gelukkig wel. Hij belde zijn moeder,
die tot ieders opluchting opnam en vroeg
haar in het Fries of Mem zijn mobiel wilde
bellen. Dat ging ze meteen doen. De minuten verstreken, maar we hoorden niks.

Ze hebben er heel mooi weer bij dacht ik
om mijn afhaken nog wat te rechtvaardigen. Ik was nauwelijks veertig passen verder
toen ik op het eerstvolgende bankje dat ik
tegen kwam iets zag liggen dat waarachtig
op een mobiele telefoon leek. ‘Dat zal toch
niet waar zijn’, schoot het door mij heen.
Verrast pakte ik de telefoon op, een
Samsung, en zag op het scherm dat er gebeld werd. ‘Mem’ stond er in het scherm.
Het toestel trilde in mijn hand. Ik liep snel
terug naar beide mannen en ‘hun’ bankje.
Enthousiast en opgelucht nam de man zijn
telefoon in ontvangst. Hij was blij, maar
ook verbaasd dat uitgerekend de opgever
zijn telefoon had gevonden. De wet van
Murphy had hem te pakken gehad.
Telefoon kwijt, die op trilstand staat. Maar
de echte valkuil was natuurlijk dat ze bij de
eerste de beste bank waren gestopt en er
zondermeer vanuit gingen dat dit het bankje was waarop ze hadden gezeten. Gek eigenlijk dacht ik, dat ik ze juist kon helpen
door mijn hulp te staken en mijn weg te
vervolgen.
Les 1. Soms is helpen, gewoon doorlopen.
Les 2. Bij het oplossen van een probleem
moet je bijwijlen wat verder kijken (dan het
eerste bankje). Ik denk bijvoorbeeld aan het
oplossen van de stikstofproblematiek. Met
het halveren van de veestapel stop je bij het
eerste bankje, in plaats van verder te kijken:
waar halen wij al die stikstof vandaan (onder andere soja uit Brazilië) en daar iets
aan doen.
keuning@bioclearearth.nl
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Verbeter de leefomgeving door bevordering van
bodembiodiversiteit

Bodembiodiversiteit en de
maatschappelijke opgaven
Bodem bestaat uit fysische, chemische en biologische eigenschappen,
die elkaar onderling beïnvloeden. Tot nu toe wordt de toestand van de
bodem meestal afgelezen aan de fysisch-chemische eigenschappen.
Door toenemend inzicht in het bodemleven kunnen nu ook gaan
nadenken over hoe bodembiodiversiteit kan bijdragen aan de
maatschappelijke opgaven voor de samenleving.

Door: Wim van der Putten

Over de auteur:
Wim van der Putten is afdelingshoofd Terrestrische Ecologie bij het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen en special
professor Functionele Biodiversteit bij Wageningen University & Research.
W.vanderPutten@nioo.knaw.nl

B O D E M : H E T F U N DA M E N T VA N O N S B E S TA A N

De maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich de komende jaren gesteld ziet, hangen voor een belangrijk deel samen
met de wijze waarop wij als samenleving met onze leefomgeving
omgaan. De bodem vormt het fundament onder deze leefomgeving en anders dan het fundament dat zich onder een huis of ander gebouw bevindt, zit de bodem vol met leven. De variatie in
bodemleven noemen we de bodembiodiversiteit en deze is van
groot belang voor talloze functies die een bodem levert: struc-

Met een goedkoop voedselpakket
zijn we uiteindelijk duurder af
tuurvorming, waterbergend vermogen, voedingsstoffen voor
plantengroei, klimaatregulatie en onderdrukking van ziekten en
plagen. Of je het hebt over landbouw (gangbaar, kringloop, biologisch, regeneratief, of natuur-inclusief), tuinbouw, natuur in
het algemeen, of meer specifiek over bossen, heidevelden, duinen, kwelders, graslanden, of over tuinen en stadsparken, de bodembiodiversiteit speelt overal een belangrijke rol. Zonder bodemleven zou ons leven eruit komen te zien als een bestaan op
Mars. Alles wat we eten, drinken en inademen zou kunstmatig in
stand gehouden moeten worden, voor zover dat al kan. Op de
Aarde worden al deze functies door het bodemleven geleverd.

6

FIGUUR 1: GROTE CILINDERS MET INTACTE BODEMKOLOMMEN VAN 1 M DIEP EN 95 CM
DIAMETER WORDEN UITGEBOORD VOOR EEN GROOT ONDERZOEK NAAR DE VERBETERING VAN BODEMBIODIVERSITEIT IN INTENSIEF BEWERKTE GRASLANDEN. DEZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN HET KADER VAN HET NIEUWE IJKCENTRUM VOOR DE
BODEM. FOTO: FREDDY TEN HOOVEN.
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FIGUUR 2: ZORGVULDIG UITGEGRAVEN BODEMKOLOMMEN WORDEN OP STALEN PLATEN VERVOERD NAAR HET NIEUWE BODEMECOTRON IN WAGENINGEN, DAT DEEL UITMAAKT
VAN HET IJKCENTRUM VOOR DE BODEM. FOTO: FREDDY TEN HOOVEN.

Waar je ook kijkt, de bodembiodiversiteit is enorm. In een handvol met grond bevinden zich al gauw zo’n vijfduizend soorten bodemorganismen. De meeste soorten zijn micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, maar er zitten ook archaea in, die
net als bacteriën eencellig zijn en geen celkern bezitten. Ook komen in de bodem tal van virussen voor (gelukkig geen coronavirussen) en ook protisten, een groep van eencelligen die een groot
aantal functies kan verrichten. Verder wemelt het in een gezonde
bodem van de aaltjes, potwormen, springstaarten, mijten, insectenlarven, regenwormen en af en toe een mol. Deze beestjes doen
de hele dag niets anders dan eten en gegeten worden en de activiteit die ze daarbij ontplooien, hun uitscheidingsproducten en
hun dode restanten dragen allemaal bij aan de bodemvorming,
bodemvochtregulatie, plantengroei en klimaatregulatie.
B O D E M B I O D I V E R S I T E I T I N G E VA A R

Terwijl het bodemleven cruciaal is voor het leven op aarde gaat
het, door ons toedoen, niet goed met de bodembiodiversiteit. Zo
is vastgesteld dat intensieve landbouw de diversiteit van het bodemleven reduceert, als gevolg van bemesten, grondbewerking,
monocultures, chemische gewasbescherming en medicijnresten
die via dierlijke uitwerpselen in de bodem terechtkomen. Al deze
maatregelen gaan ten koste van de grotere bodemdieren en van
de schimmels, waardoor vooral bacteriën, ziekteverwekkers en
plaagorganismen overblijven. Dergelijke intensief bewerkte bodems hebben steeds meer mest, grondbewerking, gewasbeschermingsmiddelen en irrigatiewater nodig voor de productie van
landbouwgewassen.
D E B O D E M PA R A D OX

Hier zit een interessante paradox. Intensieve landbouw heeft geleid tot hoge productieniveaus, dus wat is het probleem zo vragen
sommigen zich af? Welnu, het probleem is dat een bodem tal van
functies levert, die verloren gaan als de gewasgroei wordt gemaximaliseerd. Hoge gewasopbrengsten gaan dus ten koste van andere functies, zoals waterberging, klimaatregulatie, ziekteonderdrukking en andere ecosysteemdiensten waar wij als mensen van
afhankelijk zijn. Doordat gewasgroei geld oplevert en de andere
functies niet, worden landgebruikers al sinds jaar en dag niet gestimuleerd om gewasproductie in samenhang met andere bodemfuncties te optimaliseren.
In plaats van optimalisatie van alle functies is de aandacht dus al
decennia gericht op maximalisatie van gewasgroei, waardoor de
bodem een doorgeefluik van drijfmest is geworden dat aan alle
kanten stoffen lekt naar het milieu: nitraat en zelfs fosfaat naar
grond- en oppervlaktewater, broeikasgassen naar de atmosfeer.
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Bovendien komen met de mest andere verontreinigingen in de
voedselketen, zoals medicijnresten en antibiotica. Hoge gewasopbrengst is nodig voor een boer om economisch uit te kunnen en
de samenleving van een goedkoop voedselpakket te voorzien. De
verborgen kosten van het verlies aan ecosysteemfuncties gaan
ook naar de samenleving, met biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, en een toename van extreme weersomstandigheden tot
gevolg. Met een goedkoop voedselpakket zijn we uiteindelijk
duurder af, doordat we er bodemfuncties mee verliezen.
De vraag hoe je een bodem op evenwichtigere wijze kunt laten
functioneren, houdt veel mensen bezig. Boeren zijn hierin zeer
geïnteresseerd en realiseren zich dat een gezonde bodem meer is

Het voelt zeer ongemakkelijk dat
Nederland de EU-Soil Directive
heeft tegengehouden
dan alleen regenwormen. Ook het beleid en onderzoek richten
zich in toenemende mate op deze vraag. Maar de vraag hoe de
bodembiodiversiteit kan worden bevorderd met behoud van een
bedrijfsmatig gezond verdienmodel is nog niet opgelost. Het is
bekend hoe de bodembiodiversiteit kan worden hersteld: je
neemt landbouwgrond uit productie, laat het een of meer decennia over aan de natuur en dan zie je het bodemleven herstellen.
Tijd kost echter geld en daarom is het goed te weten dat bodemherstel ook sneller kan, bijvoorbeeld door de grond aan te enten
met bodemleven uit een soortenrijk natuurgebied. Door bodemtransplantatie gaat het herstel van de bodemfuncties aanmerkelijk vlotter, maar al die positieve effecten zijn weer snel verloren
op het moment dat de grond weer wordt gebruikt voor intensieve
landbouw.
WAT I S H E T VAC C I N VO O R B O D E M B I O D I V E R S I T E I T ?

In analogie met het covid-19 virus, kan worden gedacht dat er
mogelijk een vaccin is voor de bodembiodiversiteit. Helaas is dat
er niet. Het is wel mogelijk om groeibevorderende bodemorganismen toe te dienen, maar die overleven doorgaans slechts kortstondig, waarna de bodem weer terugvalt in de verstoorde, laagbiodiverse toestand. Om het bodemleven langdurend te
stimuleren, is het noodzakelijk om iets aan het landgebruik te
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FIGUUR 3: LINKS: DE CILINDERS MET INTACTE BODEMKOLOMMEN STAAN KLAAR VOOR VERVOER VAN LELYSTAD NAAR WAGENINGEN. RECHTS: 60 INTACTE BODEMKOLOMMEN ZIJN
INGEGRAVEN IN HET NIEUWE BODEMECOTRON IN WAGENINGEN. DE KOLOMMEN KOMEN ALLEMAAL VAN INTENSIEVE GRASLANDEN OP KLEI, ZAND EN VEEN. IN HET
BODEMECOTRON WORDT ONDERZOCHT HOE DE BODEMBIODIVERSITEIT KAN WORDEN VERGROOT EN WAT DE CONSEQUENTIES ZIJN VOOR PRIMAIRE PRODUCT IE EN ANDERE ECOSYSTEEMDIENSTEN, ZOALS BEPERKING VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN, BEPERKING VAN UITSPOELING VAN NITRAAT, BODEMSTRUCTUUR, WATERVASTHOUDEND VERMOGEN, ETC. DE RESULTATEN ZIJN TE VOLGEN OP WWW.IJKCENTRUMBODEM.NL.

doen. En daar komt het aan op het verdienmodel. Hoe kun je bodembeheer rendabel maken terwijl je minder gewas kunt produceren, maar wel een reeks van andere ecosysteemdiensten levert?
Dit lijkt voer voor economen, maar wellicht is de hele keten nodig om deze vraag op te lossen.
Is kringlooplandbouw de oplossing? Of biologische of regeneratieve landbouw? Kan de boer ook natuur produceren? Dat zou
allemaal zo maar kunnen, maar hier liggen wel enkele mogelijke
beperkingen op de loer. Deze activiteiten zijn namelijk op verschillende wijzen uit te voeren: meer of minder intensief, om
maar een voorbeeld te noemen. Zo is het mogelijk dat een gangbare boer die extensief werkt, weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt, vaste mest gebruikt en niet-kerende grondbewerking toepast, een bodembiodiversiteit heeft die minstens gelijkwaardig is
met een intensief werkende kringloop- of biologische boer.
Momenteel wordt dit uitgezocht op praktijkpercelen bij boeren
die verschillen in bedrijfspraktijken. Meer weten door beter meten en vervolgens leren van elkaar: het zou best wel eens tot betere oplossingen kunnen leiden dan die met confrontatie worden
bereikt.
METEN IS WETEN

Hoe ver kun je de bodembiodiversiteit laten toenemen en wat is
een goede bodembiodiversiteit? Daar hebben we nog te weinig
gegevens voor. Zo missen we informatie van het bodemleven op
(half)natuurlijke referentiesituaties. Hoe verhoudt zich dat tot
wat op een intensief bewerkt landbouwperceel met een vergelijkbare bodemgesteldheid aangetroffen wordt? En wat is het verschil
met kringlooplandbouw, regeneratieve landbouw of biologische
landbouw? We moeten dus niet alleen meten op landbouwgronden, maar we hebben ook goede referentie-situaties nodig. Ook
zijn er snellere meetmethoden nodig. Klassieke identificatie
wordt in hoog tempo vervangen door moleculaire technieken.
Hopelijk levert environmental DNA (eDNA) een oplossing om al
het bodemleven in een bodemmonster in één keer te bepalen, indien het resultaat representatief is.
Momenteel wordt in een door de Nationale Postcodeloterij gesponsord project (“Onder het Maaiveld”), een IJkcentrum opgezet waar bodembiodiversiteitgegevens van hoog-intensieve en natuur-inclusieve praktijkpercelen zijn te vergelijken met die van
referentiesituaties. Daarmee kunnen boeren en andere landeigenaren, inclusief bezitters van grond in stedelijke gebieden, inzicht
krijgen in het doel dat ze nastreven en de mate waarin ze dat doel
benaderen.
De maatschappelijke opgaven leiden op een aantal onderwerpen tot mogelijke conflicten. Neem de klimaattransitie. Als het
aanleggen van zonnevelden de energievoorziening verduurzaamt, maar op hetzelfde moment de bodembiodiversiteit en
gerelateerde ecosysteemdiensten schaadt, is het de vraag of het
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middel afdoende is om de kwaal te verhelpen. Het gemak waarmee momenteel landbouwgronden worden verworven voor zonnevelden zou, indien alle kosten en baten meegenomen worden, wel eens nadeliger kunnen uitpakken dan bedrijven
subsidiëren om hun daken geschikt te maken voor zonnepanelen.
SAMEN STEEN-ARM VERDER

Iedereen kan bijdragen aan herstel en bevordering van bodembiodiversiteit zoals stenen uit de tuinen verwijderen, stadsparken
bodemvriendelijk beheren en onnodige bestrating opruimen waar
het kan. Steden die bodemafdichting tegengaan, hoeven minder
te investeren in de afvoer van hemelwater tijdens zware plensbuien. Op deze manier levert bodembiodiversiteitsherstel kostenbesparingen op, om nog niet te spreken van de gevolgen voor de gezondheid van mensen die bevorderd wordt door een groene
omgeving, ook in steden. Kortom, het thema bodembiodiversiteit
is niet iets dat exclusief is voor specialisten en hobbyisten; het
raakt iedereen, dus ook u en mij.
Internationaal staan de bodem en de bodembiodiversiteit hoog
op de agenda. Op verzoek van de Verenigde Naties heeft de Food
and Agricultural Organisation (FAO) in december 2020 een eerste wereldwijde bodembiodiversiteitanalyse gepubliceerd. Meer
dan driehonderd experts hebben hieraan meegewerkt. Ook allerlei beleidsterreinen van de Europese Commissie hebben te maken
met de bodem en de bodembiodiversiteit. De nieuwe Europese
Green Deal, het Climate Action Plan, de Farm to Fork strategie,
de Biodiversiteitsstrategie en het One Health concept: allemaal
hebben ze in meer of mindere mate een relatie met de bodem en
het bodemleven.
Het is nog steeds bevreemdend dat Nederland een van de vijf
Europese landen is die destijds Europese wetgeving op het gebied van de bodem heeft tegen gehouden, onder het mom dat
wij de bodem in Nederland goed hebben beschermd. Dat voelt
zeer ongemakkelijk, want ook wij hebben bodemproblemen.
Gelukkig zijn er lichtpuntjes. Zo werd in een rapport van het
Environment Panel van de Europese Academie van
Wetenschappen (EASAC) aangegeven dat de bodem en de bodembiodiversiteit ook via een aantal andere beleidsterreinen
kunnen worden beschermd. Bovendien heeft onlangs ook een
consultatieronde voor de EU Soil Strategy plaatsgevonden.
Gezien de vermoedelijke stand van de bodembiodiversiteit in
Nederland, maar ook gezien de voortschrijdende compactie,
verzilting, bodemdaling, diffuse verontreiniging, afnemende bodemvruchtbaarheid, is het belangrijk om de Europese ontwikkelingen volop te steunen. Als we echt werk willen maken van de
bodembiodiversiteit in het kader van onze maatschappelijke opgaven, geldt wellicht het volgende devies: verbeter de wereld en
begin in je eigen tuin.
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JongBodem geeft de pen aan...
Lotte Mathu en Marleen Ursem. Samen
zoeken ze na hun MSc studie Earth &
Environment aan de Wageningen
University opnieuw het raakvlak op tussen
de bodem en de ecologie in hun werk.
Ze werken bij Witteveen+Bos als adviseurs
in de afdelingen Bodem, Ondergrond en
Omgeving en Ecologie. In veel projecten die
ze tegen komen wordt het bodemleven

haast niet meegenomen. Dit moet anders
vinden ze, want een kwart van de biodiversiteit bevindt zich in de bodem en de
bodem is de basis van het hele ecosysteem.

Om lid te worden of voor meer informatie
over JongBodem en haar activiteiten, zie

onze website (jongbodem.nl) en natuurlijk
op onze LinkedIn pagina.
Het bestuur van JongBodem:
Arvid de Rijck – Witteveen+Bos
Sven Verweij – NMI Agro
Joris Rooiman – Gemeente Hengelo
Marissa Frambach - TAUW
Lisanne Broersen-Nijmeijer - OFGV

Samenwerken aan
bodembiodiversiteit
Eén theelepel grond bevat meer levende organismen dan er mensen op aarde zijn. Een
gezonde bodem bevat per hectare wel tonnen aan bodemleven, zoals schimmels, bacteriën, pissebedden. Een divers bodemleven
is essentieel voor de bodemvruchtbaarheid,
de weerbaarheid van de bodem (tegen ziektes en plagen), de reiniging van de bodem
(door bijvoorbeeld bacteriën), het reguleren
van de nutriëntenkringlopen en het verzorgen van een goede bodemtextuur voor
plantengroei en waterinfiltratie. Om bodembiodiversiteit te beschermen en de veranderingen in het bodemleven goed in
beeld te brengen is samenwerking tussen
vele vakgebieden zoals bodem en ecologie
noodzakelijk.
Wij zijn actief op zoek naar het raakvlak
tussen de bodem en ecologie binnen projecten. Daarbij is het belangrijk om verbinding
te zoeken met collega's uit verschillende
vakgebieden; het bodemleven heeft immers
raakvlak met vele verschillende disciplines,
zoals bodemchemie, natuurbeheer en ecohydrologie. Door met diverse collega’s kennis te maken en te spreken over bodembiodiversiteit, ontstaan er steeds meer kansen
om de verbinding tussen bodem en ecologie
op te nemen in projecten. Zo werken we
binnenkort samen aan een project waarbij
we bodemeigenschappen gaan verbinden
aan de ecologie om tot mogelijkheden voor
natuurherstel te komen. Deze kans is ontstaan door het uitwisselen van onze interesses en ideeën tijdens een kennismakingsgesprek.

bodem nummer 3 | juni 2021

Lotte (links) en Marleen (rechts) met hun gedeelde passie voor bodem, voor het bodemmuseum
op de Wageningen Campus. Foto gemaakt door Amy Veenendaal (Bodemkundige bij TAUW).
Ook vestigen we binnen Witteveen+Bos dit
jaar bedrijfsbreed extra aandacht op het behoud van biodiversiteit. Als adviseurs kunnen we samen het verschil maken bij de
herinrichting van het landschap, waarbij
we steeds vaker mét de natuur werken en
het natuurlijke systeem de basis is.
Biodiversiteit wordt dit jaar verder geïntegreerd in één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos
'Ontwerp met de natuur'. Hierbij wordt in
een project gebruik gemaakt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken.
We hopen dat we vakgenoten kunnen inspireren om het raakvlak tussen bodem en

ecologie op te zoeken. Door op zoek te gaan
naar kansen om bodembiodiversiteit steeds
meer te betrekken in projectvoorstellen
kunnen we dit samen steeds verder uitzoeken en toepassen in de projecten. Het is
voor deze projecten mogelijk gunstig om
samen te werken met kennisinstanties zoals
universiteiten, om zo de nieuwste kennis
direct toe te kunnen passen.
We weten zeker dat er nog grote stappen
gezet kunnen worden in het integreren van
bodembiodiversiteit in ruimtelijke ontwikkeling, laten we daar samen aan beginnen!
Lotte Mathu en Marleen Ursem
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Over het economisch belang van een gezonde bodem

Bodemprijs
Dat de bodemkwaliteit onder druk staat wordt steeds duidelijker uit
onderzoek. Bodemkwaliteit heeft vele dimensies: ecologisch,
epidemiologisch en economisch. Als econoom beperk ik me tot die
laatste en pleit ik ervoor om de waarde van een gezonde bodem vol
biodiversiteit te monetariseren. Alleen dan wordt die waarde niet
veronachtzaamd.
Door: Barbara Baarsma

Over de auteur:
Prof dr. B.E. Baarsma is ceo van Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. Daarnaast vervult zij een aantal nevenfuncties. Zo
is zij Bodemgezant voor ‘Onder het Maaiveld’, een driejarig programma van
IUCN NL, De Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) en het Centrum voor Bodemecologie. Ook is ze Lid Raad van Advies
Taskforce Korte ketens. In augustus 2020 verscheen haar boek ‘Nederland
voedselparadijs: Kansen voor korte ketens’.
barbara.baarsma@rabobank.nl

DRUK OP DE BODEM AL L ANG BEKEND

‘De kringloop van gebeurtenissen en tijden, die de schrijver van
‘Bodemgezondheid’ in zijn interessante studie terecht opmerkt, is
reeds lang waarneembaar op het den mensch zoo rakend gebied
van de epidemiologie. […] Een eeuw geleden kwam de bodemtheorie in opkomst als alles beheerschende factor voor de verspreiding
van besmettelijke ziekten.’ Zo begint het voorwoord bij het boek
‘Bodemgezondheid’ dat de arts Frits Gouwe in 1948 schreef.1 Ik las
het uit nieuwsgierigheid naar de inzichten van ruim 70 jaar geleden over de bodem en had niet kunnen vermoeden dat het boek
niet alleen past in de steeds dikker wordende stapel literatuur over
verslechtering van de bodemgesteldheid, maar ook relevant is vanuit het perspectief van de coronapandemie.
Ik kreeg het boek van Gouwe cadeau samen met een boek van
Justus von Liebig uit 1861, ‘De zoektocht naar kringlooplandbouw’.2 Ook dat boek is, ondanks het feit dat het 160 jaar geleden verscheen, opvallend actueel. Von Liebig was chemicus en
ontdekte dat de nadruk op stikstof bij bemesting onjuist is: ‘[Zo]
hebben duizenden boeren gedacht en duizenden geloven nog
steeds dat alle belangstelling voor de praktische landbouw op de
‘stikstof’ gericht is, [terwijl] elke vooruitgang en alle verbetering
in de landbouw op de ‘bodem’ gericht moet zijn.’ (p.24). Beide
boeken zaten als welkome verrassing tussen de stapel post met de
gebruikelijke facturen en marketingfolders, en kwamen van een
voor mij tot dan toe onbekende persoon. Het briefje bij de boeken was ondertekend door Theo Mulder die afsloot met een citaat van Von Liebig: ‘Het volk zal zijn zoals de bodem is’.
De aandacht die wij vandaag voor het belang van een gezonde
bodem hebben bestaat dus al veel langer, maar klonk te lang onvoldoende door op landbouwhogescholen en -universiteiten en
in de politiek. Er verschijnt ook steeds meer onderzoek dat de
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FOTO 1: STROKENTEELT EN AKKERRAND 3.CREDITS IUCN NL.

verslechtering van de bodemkwaliteit in het algemeen en van bodembiodiversiteit in het bijzonder aantoont.3,4,5 De intensieve
landbouw speelt hierbij een grote rol, omdat deze bijdraagt aan
verdichting van de bodem.6 Het feit dat de helft van de landbouwbodems is verdicht, heeft ook economische gevolgen: er is
sprake van 10 procent opbrengstderving.7 Er is berekend dat bodemaantasting de wereld zo’n 400 miljard dollar per jaar kost en
dat verdere aantasting in de komende 25 jaar de mondiale voedselproductiviteit met 12 procent kan doen dalen, waardoor de
voedselprijzen met 30 procent kunnen stijgen.8 Het kan anders
door over te stappen naar regeneratieve landbouw.8 De wereldbevolking groeit, inkomens stijgen en dus neemt de vraag naar
voedsel sterk toe. Dat moet echter wel binnen de milieugebruiksruimtegrenzen passen en daardoor is een gezonde bodem van levensbelang voor voedselzekerheid.9
M E E L AT E N W E G E N D O O R M O N E TA R I S E R E N

Als econoom bekijk ik deze problematiek ook vanuit de noodzaak
om dat wat van waarde is van een prijskaartje te voorzien.
Monetariseren noemen we dat. Lang geleden schreef ik een
proefschrift over de ‘monetary valuation of environmental
goods’, waarin ik geluidhinder rond Schiphol en natuur- en recreatiewaarden van de toen nog niet bestaande Amsterdamse
stadswijk IJburg beprijsde. Het in geld uitdrukken van de waarde
van een product is niet hetzelfde als zeggen dat voor alles markten moeten worden gecreëerd, of dat alles verhandelbaar moet
worden gemaakt. Het betekent ook niet dat we in staat zijn om
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een absolute, eenduidige waarde voor alles te bepalen. Zo was het
doel van de Schipholstudie niet om geluidshinder te vermarkten.
Het doel was wel om de kosten van een toename van geluidhinder bij uitbreiding van de luchthaven in geld uit te drukken, zodat die op gelijke voet meetelden in maatschappelijke afwegingen. Niet in geld uitgedrukte kosten en baten tellen nu eenmaal
niet voor vol mee: ‘money speaks louder than words’.
Alleen door de waarde die een gezonde bodem vol biodiversiteit
levert te beprijzen, wordt die waarde niet weerloos, om met
Lucebert te spreken. Hij dichtte de bekende regel ‘alles van waarde is weerloos’. Alleen door een gezonde bodem te beprijzen,
wordt die niet uitgeput. Daarom is het ook belangrijk dat er een
heffing op de uitstoot van broeikasgassen of op de uitstoot van
andere schadelijke stoffen komt. Ondanks het feit dat overheidsingrijpen nodig is om ongeprijsde goederen te beprijzen, kunnen
bedrijven en andere organisaties zelf ook bijdragen door op waarde in plaats van winst te sturen.
M O N E TA R I S E R E N I N D E P R A K T I J K

Een bank kan partijen die ongeprijsde diensten leveren die van
waarde voor ons allemaal zijn, belonen. Zo geeft de Rabobank
een rentekorting aan boeren die met het geleende geld investeren
in het herstellen van biodiversiteit.10 Het past heel mooi bij het
streven naar lange termijn waardecreatie om duurzaam gedrag
van klanten te beprijzen, en het mooie is dat het bank- en klantbelang daar gelijk op kunnen gaan. Er loopt een project waarin
met veel data wordt geanalyseerd of er een verband bestaat tus-

Duurzaamheid is een keihard
businessaspect geworden
sen de duurzaamheid van bedrijven en de kredietrisico’s. En ja,
dat blijkt zo te zijn. Sterk versimpeld: duurzame bedrijven hebben
gemiddeld lagere kredietrisico’s en dat geeft ruimte om duurzame
bedrijven ‘te belonen’ met aantrekkelijke financieringsvoorwaarden. Duurzaamheid is zo opeens een keihard businessaspect in
de kredietverlening geworden.

FOTO 2: ICARUSBLAUWTJE-BOERENWORMKRUID. FOTOGRAAF KARS VELING.

nog zit er nu te veel CO2 in onze atmosfeer. Als de extra opslag in
de boerenbodem gevalideerd en gecertificeerd wordt, ontstaan nature based carbon credits die aan grote bedrijven verkocht kunnen
worden. Het verdienmodel van de boer verbetert zo door de extra
inkomsten door verkoop van de carbon credits en doordat een gezonde bodem meer opbrengst genereert. Op deze manier krijgt een
gezonde bodem een prijskaartje. Dat is precies wat we doen bij
Rabo Carbon Bank. De credits verkopen we aan bedrijven die publiekelijk hebben aangekondigd binnen een aantal jaren netto
geen CO2 meer te willen uitstoten. Dat bereiken ze door hun eigen
uitstoot te beperken, maar ook door te compenseren met het kopen van gecertificeerde carbon credits.
Niet alleen als econoom en bankier wil ik het belang van een vitale bodem met een rijk bodemleven uitdragen, ik doe dat ook als
bodemgezant van ‘Onder het Maaiveld’. Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat kennis over het belang van een gezonde
bodem essentieel is om mensen te stimuleren om anders met de
bodem om te gaan. Hopelijk draagt dit artikel bij aan het besef
van de urgentie van bodemherstel, aan daadwerkelijke actie en
beprijzing door overheden en bedrijven.
NOTEN
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Gouwe, W.F.K. (1948), Bodemgezondheid, heruitgave uit 2013, Netwerk Vitale
Landbouw en Voeding.

Dat geldt ook bij de bodem. Door kennis over de kwaliteit van de
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Is biologische voedselproductie een oplossing?

Diversiteit maakt
landbouwsysteem weerbaar
De biodiversiteit in de landbouw gaat achteruit: het Wereld Natuur
Fonds constateert een afname van 50 procent van de populatiegrootte
van wilde dieren in agrarische gebieden sinds 1990. Belangrijkste oorzaken: intensivering en schaalvergroting. Het terugdringen van het verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, één van de grootste
uitdagingen van onze tijd. Branchevereniging Bionext werkt samen met
de biologische sector aan projecten die de (bio)diversiteit vergroten.
Door: Heleen Klinkert Vadalkar en Leonie van der Velden

Over de auteurs:
Drs. Ir. H. Klinkert Vadalkar is projectleider ‘Bodem, klimaat en biodiversiteit’
bij Bionext, klinkert@bionext.nl
L.W.M van der Velden BSc is communicatiemedewerker bij Bionext

Maar liefst 95 procent van ons voedsel komt van de bodem. Het
behoud van een vruchtbare, gezonde bodem staat centraal in de
biologische landbouw, zodat de voedselvoorziening ook in de toekomst gewaarborgd is. Biologische boeren gebruiken bijvoorbeeld
alleen maar natuurlijke mest en compost. Ze gebruiken daarnaast alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen en werken met
groenbemesters, dit zijn gewassen die tussen opeenvolgende
hoofdteelten worden gezaaid om de bodem te voeden en te herstellen. Op de korte termijn kan dit zorgen voor lagere opbrengsten, meer arbeid of hogere kosten. Maar met deze werkwijze
zorgt de biologische boer voor balans en wordt voorkomen dat
door een maximale productie op korte termijn, er een onhoudbare situatie op lange termijn ontstaat.

heeft op de biodiversiteit.1 Daarnaast werden bij een recent onderzoek in maar liefst 83 procent van de onderzochte bodems
door heel Europa residuen van chemisch-synthetische middelen
gevonden.3 Binnen de biologische landbouw is het gebruik van
alle chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen verboden. De
gewasbeschermingsmiddelen die wel zijn toegestaan, moeten van
natuurlijke oorsprong zijn. En ze worden pas ingezet als andere
methoden, zoals gewas- en raskeuze, gewasrotatie en mechanische ingrepen (het verwijderen van de besmettingsbron), niet
helpen. Uit een langlopend experiment is dan ook gebleken dat

Biologische landbouw bevordert
de soortenrijkdom met gemiddeld
30 procent

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van insecticiden en fungiciden in de intensieve landbouw een consistent negatief effect

over de jaren heen in een biologische systeem 95 procent minder
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.4 De middelen die worden gebruikt, zijn van natuurlijke oorsprong.

FOTO 1: BLOEIENDE AKKERRANDEN.

Biologische boeren hebben een ruime gewasrotatie, en daarmee
een grotere diversiteit in gewassen. Diverse gewassen trekken
verschillende soorten insecten en vogels aan, en zorgen bovendien voor een gezonde bodem met veel bodemleven. Uit onderzoek blijkt dat biologische boerderijen over het algemeen een
grotere diversiteit aan flora en fauna (insecten, bodemleven en
microben, vogels) en een gevarieerde leefomgeving en landschap hebben.5 Daarnaast hebben studies uitgewezen dat in
biologische landbouw de soortenrijkdom gemiddeld met 30
procent bevordert. Het aantal soorten ligt 50 procent hoger.
Ook is er op biologische bedrijven meer bodemleven dan bij
gangbare bedrijven. Uit onderzoek bleek zelfs dat bij biologische
landbouwbedrijven het aantal soorten regenwormen gemiddeld
78 procent hoger is, en de biomassa zelfs 94 procent.6 En re-

BESTRIJDINGSMIDDELEN

G E WA S D I V E R S I T E I T
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genwormen vormen een belangrijke voedselbron voor de weidevogels. Er worden ook vaker broedende weidevogels waargenomen op boerderijen met een hoge gewasdiversiteit.1,2
Bodemkwaliteit en diversiteit bieden waarschijnlijk hogere overlevingskansen voor de kuikens.
N AT U U R L I J K E M E S T E N C O M P O S T

Een ander fundamenteel verschil tussen biologische en niet-biologische landbouw is de bemesting. In de biologische landbouw
staat hierbij het voeden van de bodem en het bodemleven centraal door de toepassing van dierlijke mest en compost. Bij het
gebruik van kunstmest is de bemesting gericht op het voeden van
de plant. Door de inzet van kunstmest kunnen boeren in een
kortere periode meer voedsel produceren. Bij kunstmest wordt de
plant direct gevoed met anorganische mineralen. De minerale
stikstof in kunstmest verhoogt de microbiële activiteit, maar niet
de microbiële biomassa: het bodemleven wordt actiever, maar
neemt niet toe. Kunstmest heeft grote nadelen voor de vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn. Daarom voeden biologische boeren hun bodems met organische meststoffen. De dierlijke mest en compost leveren energie en bouwstenen voor het
bodemleven, waardoor de microbiële biomassa toeneemt, wat op
haar beurt zorgt voor de toelevering van mineralen en voedingsstoffen aan het gewas. Uit onderzoek blijkt dat bij natuurlijke
mest het bodemleven toeneemt én de bodemorganismen actiever
worden. Bodems met organische bemesting hebben daardoor
meer biologische activiteit dan bodems waarop kunstmest is gebruikt. Toepassing van mest of compost, leidt tot meer ‘afbrekers’
(decomposers) die nutriënten vrijmaken door mineralisatie. Dit
draagt bij aan de vruchtbaarheid van de bodem.
Ook zijn er verschillen aangetoond in het organisch stofgehalte
in de bodem bij verschillende soorten bemesting. Natuurlijke
mest draagt bij aan de verhoging van dit organisch stofgehalte,
wat een gunstig effect heeft op het onderdrukken van pathogene
bodemorganismen en de structuur en sponswerking van de bodem verbetert. Kunstmest daarentegen versnelt de afbraak van
organische stof in de bodem. Proeven met organische bemesting
op de lange termijn wijzen uit dat het organische stofgehalte van
de bodem 20 tot 30 procent hoger is dan met kunstmest. Ook
gaat de organische stikstof langer mee: na één jaar zat 47 procent
van de toegediende stikstof nog in de bodem, tegenover 17 procent met kunstmest.7 Door de inzet van organische mest zorgen
biologische boeren ervoor dat de bodem weerbaarder is tegen
ziektes en plagen en beter bestand tegen extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.
P R OJ E C T : S T R O K E N T E E LT

Om de weerbaarheid van het landbouwsysteem verder te vergroten, werkt Bionext binnen het Europese project ‘DiverImpacts’
aan het thema ‘strokenteelt’. Hierbij worden verschillende gewassen gelijktijdig in stroken naast elkaar geteeld. Het telen van akkerbouwgewassen in stroken heeft verschillende voordelen: ziektes verspreiden zich minder snel door het gewas, populaties met
natuurlijke plaagbestrijders nemen toe en de biodiversiteit op en
rond de akkers groeit. De verwachting is dat strokenteelt ook een
gunstige uitwerking heeft op de biodiversiteit van de micro-organismen in de bodem. Samen met onderzoekers van WUR en akkerbouwers, waaronder het grootste Nederlandse biologische akkerbouwbedrijf ERF bv in Flevoland, wordt onderzoek gedaan in
experimentele velden en op boerenbedrijven naar de potentiële
toegevoegde waarde van dit systeem voor boeren, de bodem en
het milieu. Daarnaast wordt gekeken hoe akkerbouwers die aan
de slag willen met strokenteelt ondersteund kunnen worden in
de opstartfase en welke mogelijkheden er zijn om de ecologische
meerwaarde van dit teeltsysteem tot financiële waarde te brengen
in de markt.
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FOTO 2: STROKENTEELT.

I N T E R N AT I O N A A L K E U R M E R K

Biologisch is niet alleen een filosofie. Aan deze vorm van landbouw ligt Europese wetgeving ten grondslag, uitgewerkt in de
Biologische Verordening. Dit betekent dat in alle 27 lidstaten
biologische boeren zich aan dezelfde regels moeten houden.
Volgens deze EU-wetgeving moet de biologische landbouw onder
meer bijdragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat, en aan een hoog niveau van biodiversiteit. In Nederland
worden biologisch boeren gecontroleerd door Skal Biocontrole.
En niet alleen boeren worden gecontroleerd, ook producenten,
handelaren, verwerkers en winkels zijn gecertificeerd. Zo werkt de
hele keten aan duurzame biologische voedselproductie.
EUROPESE AMBITIES

Biologische landbouw wordt Europees steeds vaker erkent als een
van de oplossingen voor de klimaatverandering en afname van
de biodiversiteit. De Europese Commissie heeft onlangs in een
rapport gepubliceerd dat ze toe wil groeien naar 25 procent biologisch landbouwareaal in 2030. Een mooie ambitie waarbij boerenbedrijven een belangrijke rol gaan spelen in het vergroten van
de biodiversiteit en het verbeteren van de bodemkwaliteit.
OV E R B I O N E X T

Bionext werkt samen met de hele sector om zowel de vraag als
aanbod van biologisch te vergroten. Vanuit het World Food
Centre in Ede werken wij aan de belangenbehartiging van biologisch op het gebied van wetgeving, onderzoek, publiciteit en
marktontwikkeling. Dit doen wij onder meer via consumentencampagnes, (onderzoeks-)projecten en een jaarlijkse vakbeurs.
Meer informatie op www.bionext.nl. Via de site zijn ook
Greenpapers beschikbaar over onderwerpen als biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn.
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Waterregulatie door pendelende regenwormen

Het nut van pendelaars bij
piekbuien en droogte
De zomer van 2020 heeft wederom bevestigd dat verstandig watermanagement van aanzienlijk belang is. Hierin is een sleutelrol
weggelegd voor bodembiodiversiteit. Neem nu de regenworm, het
boegbeeld van het bodemleven. Ze bevolken onze bodems met
miljoenen per hectare en verrichten daar cruciale processen voor
ecosysteemdiensten zoals waterregulatie.
Door: Roos van de Logt en Nick van Eekeren

Over de auteurs:
Ir. R. van de Logt is onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
bij het Louis Bolk Instituut
Dr. N. van Eekeren is onderzoeker en programmaleider Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut
n.vaneekeren@louisbolk.nl

Regenwormen maken gemiddeld vijftien procent uit van de biomassa van het bodemleven onder grasland en zijn door hun
zichtbaarheid beter bekend dan de andere bodemorganismen. In
Nederland komen zo’n achttien soorten regenwormen
(Lumbricidae) voor. Deze hebben ieder een soortspecifieke leefwijze, maar zijn ruwweg in te delen in drie ecologische groepen:
strooiselbewoners, bodembewoners en pendelaars.
Als ‘ecosysteem engineers’ spelen regenwormen een belangrijk
rol in de waterregulatie. Strooisel- en bodem bewonende regenwormen kunnen met hun graafwerkzaamheden de bodemstructuur verbeteren en de waterinfiltratie bevorderen. Echter, waar
hun verticale actieradius zich beperkt tot de bovenste ≈20 centimeter van de bodem, kan een pendelende regenworm tot ruim
twee meter diep aangetroffen worden. Daarnaast zijn de verticale
gangen die pendelaars creëren groter in diameter (tot ongeveer 1
cm) en meer permanent van aard. Planten profiteren hiervan
door de wormengangen te gebruiken om dieper te wortelen en
daarmee bij droogte van diepere grondwaterstanden gebruik te
kunnen maken. Tijdens piekbuien, die in toenemende mate voorkomen in Nederland, kunnen de gangen van pendelaars bijdragen aan de waterinfiltratiesnelheid en -capaciteit van de bodem.
In bodems waar pendelende regenwormen voorkomen kan de
waterinfiltratie verdrievoudigen.1 Onderzoek in Duitsland van
Bauchhenß liet zien dat de wormengangen van pendelende regenwormen een volume van 12,9 liter per m2 kunnen innemen.
Een unieke verdienste, die moeilijk door ander bodemleven of
machines valt te evenaren.
In Nederland komen twee soorten pendelende regenwormen
voor (Lumbricus terrestris en Aporrectodea longa), maar hun aan-
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wezigheid beperkt zich momenteel tot 20-25 procent van de
agrarische graslanden en hun natuurlijke verspreiding is erg
traag.2 Gezien hun potentie voor verbetering van waterregulatie
is in het Onderzoeksprogramma ‘Lumbricus’ gekeken hoe de populatie van pendelende regenwormen kan worden gestimuleerd
op plaatsen waar ze voorkomen, en of ze kunnen worden geïntroduceerd waar ze niet voorkomen.

AFBEELDING 1. PERMANENTE VERTICALE GANG VAN EEN PENDELENDE REGENWORM,
GEVULD MET GIPS. DAARNAAST DE PENDELENDE REGENWORM LUMBRICUS TERRESTRIS. DE KENMERKENDE RODE KOP WAARMEE HIJ SOMS NOG IN CONTACT KOMT MET
ZONLICHT EN EEN BLANKE PLATTE STAART DIE DE WORM GEBRUIKT OM ZICH ONDERGRONDS VAST TE GRIJPEN ZODAT HIJ ZICH BIJ GEVAAR SNEL IN ZIJN GANG KAN TERUGTREKKEN.

M A N AG E M E N T M A AT R E G E L E N VO O R P E N D E L E N D E R E G E N WORMEN

Pendelende regenwormen kunnen, in een gecontroleerde omgeving, tot 7 jaar oud worden. Ze brengen een groot deel van de
tijd diep in de bodem door, buiten bereik van predatoren en in
een constant milieu. Ze zijn honkvast en bewonen in principe
één verticale gang, die soms enkele vertakkingen vlak onder het
oppervlak heeft. ‘s Nachts komen de wormen aan de oppervlakte om rondom de in-/uitgang plantmateriaal te verzamelen.
Pendelaars trekken grof organisch materiaal (onder andere gewasresten en vaste mest) hun gang in, waar bacteriën en
schimmels het voorverteren. Ze gebruiken in die zin de bodem
als een soort uitwendige pens. Om te overleven hebben pendelende regenwormen baat bij een stabiel milieu van blijvend
grasland. Zo min mogelijk graslandvernieuwing of bouwland
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met Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is wenselijk voor
deze wormen, omdat dan gewasresten boven op de grond blijven liggen en gangen zo min mogelijk verstoord worden.
Daarnaast is het voor de voeding belangrijk dat er een stabiel
aanbod is van gewasresten en/of vaste mest. Samenvattend zijn
de managementmaatregelen ter bevordering van de pendelaarpopulatie3:
1. blijvend grasland zonder graslandvernieuwing;
2. indien grondbewerking, dan niet kerend, zodat gewasresten
bovenop blijven liggen;
3. grondbewerking kan bij voorkeur toegepast worden
wanneer de grond droog is en de wormen dieper dan 25
cm zitten;
4. stabiel aanbod van gewasresten van gras of andere gewassen,
het jaar rond;
5. bemesting met vaste mest.
I N T R O D U C T I E VA N P E N D E L E N D E R E G E N W O R M E N

In het verleden zijn pendelende regenwormen met succes in de
Flevopolder geïntroduceerd.4 De introductie van pendelende regenwormen op graslanden, waar ze nu niet voorkomen, kan de
waterregulatie van de bodem verbeteren. Met name de hoge droge zandgronden, die erg gevoelig zijn voor droogte, zouden gebaat
kunnen zijn bij de aanwezigheid van pendelaars.

overlevingspercentage in onverstoorde ten opzichte van lossere
grond. Wel was er een aanzienlijk verschil in de verticale distributie van de pendelaars, in de buizen met losse grond zaten de
wormen dieper. Verder waren er aanwijzingen voor competitie
met de ‘autochtone’ strooiselbewonende wormenpopulatie
(Lumbricus rubellus), van wie het dieet vergelijkbaar is met dat
van L. terrestris. Hoewel de wormen in de proefopstelling werden
gevoerd met vaste mest is de invloed van voedselbeschikbaarheid
mogelijk onderbelicht gebleven. Ook is het denkbaar dat de herkomst van de geïntroduceerde pendelaars een rol speelt.5 De gebruikte L. terrestris exemplaren waren verzameld in Canada en
van daaruit verzonden naar een Nederlandse distributeur. Zowel
de verschillen tussen de omstandigheden in Canada versus
Nederland als de effecten van de oogst en het transport kunnen
hun weerslag hebben gehad op de overlevingskansen van de wormen. Daarnaast laat recent onderzoek naar het effect van regenwormen op de fosfaatbeschikbaarheid voor grasland zien dat de
pendelende regenworm A. longa makkelijker overleeft op zandgrond dan L. terrestris (persoonlijke communicatie Hannah Vos
van Wageningen University & Research). In vervolgonderzoek in
het project Bodem & Water van Waterschap de Dommel wordt
met gebruikmaking van dit voortschrijdend inzicht een nieuwe
veldproef ingezet.

Meer waterinfiltratie en diepere
beworteling dankzij de pendelaars
De regenworm, het boegbeeld van
het bodemleven
AFBEELDING 2. FOTO PROEFOPZET IN 2019-2020 OP GRASLANDPERCEEL IN STEGEREN.
DE NETTEN OP DE BUIZEN ZIJN AANGEBRACHT OM BOVENGRONDSE ONTSNAPPING EN
PREDATIE TE VOORKOMEN. DE FOTO RECHTS GEEFT EEN GANG WEER VAN EEN L. TER-

Een eerste proef is uitgevoerd waarbij de pendelaar L. terrestris
werd geïntroduceerd op een grasland op zandgrond waar deze
worm tot dan toe niet voorkwam.5 Dit om te onderzoeken of de
worm overleeft en overgaat tot reproductie. In april 2019 werden 20 stalen buizen (ø 61 cm, lengte 50 cm) 40 cm diep in de
grond aangebracht. In 10 van deze buizen werden per buis 15
adulte L. terrestris exemplaren uitgezet, de andere 10 buizen
dienden als controle. Vervolgens werden alle buizen met een
net afgedekt (zie Afbeelding 2). Na een half jaar, in november
2019, werden 5 buizen waarin pendelaars waren geïntroduceerd
geoogst, evenals 5 controlebuizen. De grond werd in drie lagen
van 20 cm uitgegraven en uitgezocht, waarbij de totale aanwezige wormenpopulatie verzameld werd. Alle grond werd in originele volgorde in de originele buizen teruggebracht. Vervolgens
werden in de buizen opnieuw 15 L. terrestris individuen geïntroduceerd. De grond in deze buizen was door het uitgraven
minder compact dan in de overige 10 buizen, waardoor ook het
effect van bodemdichtheid werd meegenomen in het onderzoek.
In juli 2020 zijn alle 20 buizen geoogst, op dezelfde wijze als in
november 2019.

RESTRIS WORM ZOALS DIE BOVENGRONDS WERD AANGETROFFEN OP DE PROEFLOCATIE.

PERSPECTIEF

Het lonkend perspectief van verhoging van waterinfiltratie en
diepere beworteling door pendelende regenwormen is er. Er kan
direct worden ingezet op aspecten van management in de agrarische bedrijfsvoering met als doel de regenwormenpopulatie in
het algemeen, en de eventueel aanwezige pendelende regenwormen in het bijzonder, te stimuleren. Een handleiding voor de
introductie van pendelende regenwormen ontbreekt vooralsnog,
maar daar wordt hard aan gewerkt. In vervolgonderzoek wordt
op basis van voortschrijdend inzicht door het onderzoek uit
2019 en 2020 in het voorjaar van 2021 een nieuwe veldproef
ingezet.
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Van de regenwormen die in april 2019 werden geïntroduceerd
werd in november 2019 nog 33 procent teruggevonden. In juli
2020 (15 maanden na introductie) was het percentage overlevende L. terrestris wormen nog slechts zes procent. Procentueel
werden er in juli 2020 veel meer jonge pendelende wormen gevonden (50 procent) dan in november 2019. Er heeft dus reproductie plaatsgevonden, zij het in zeer beperkte mate. Uit het veldexperiment bleek ook dat er geen significant verschil was in het
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Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland als ‘Experimenteertuin
voor een gezonde bodem’

De bodem als de basis van ons
bestaan
Een goede waterkwaliteit, meer biodiversiteit, betere bodemvruchtbaarheid en meer CO2 opslag zijn enkele van de uitdagingen waar de
landbouw voor staat. Via het stimuleren van kringlooplandbouw wil de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze
uitdagingen het hoofd bieden. In kringlooplandbouw vervult de bodem
een spilfunctie. In bijna alle provincies zijn vanuit de landbouwsector
‘Vruchtbare Kringloop’- projecten gestart waarin agrariërs met ondersteuning van onderzoekers ervaren en onderzoeken hoe kringlooplandbouw de basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering.
Door: Inge van Paassen

Over de auteur:
Inge van Paassen is Projectleider Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland LTO
Noord, ivpaassen@ltonoord.nl

Met steun van provincie Zuid-Holland en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in
zijn platteland, heeft LTO Noord de ‘experimenteertuin’
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland (VKZH) opgezet. Aan de
hand van de drie kringloopthema’s Bodem, Nutriënten en
Biodiversiteit experimenteren agrariërs uit grondgebonden sectoren drie jaar lang met begeleiders en onderzoekers in verschillende regio’s in 14 verschillende projecten. Ze verkennen onder an-

dere de potentie van niet-kerende grondbewerking, doen
onderzoek naar het doorzaaien van mais, kruiden en voedererwten, zetten plantsapmetingen in voor het verbeteren van de
plantgezondheid of werken aan kruidenrijk grasland om zo de
biodiversiteit op hun bedrijven te stimuleren. Daarnaast levert
VKZH vanuit de akkerbouw input voor het waarderings- en beloningssysteem voor kringlooplandbouw waar het ministerie van
LNV momenteel aan werkt.
In deze experimenteertuin werken agrariërs en onderzoekers samen om te ontdekken wat de verandering naar meer biodiversiteit en een gezonder bodemleven concreet op het eigen bedrijf
betekent én op welke manier het goed aansluit bij de boerenpraktijk. Het gaat voor een agrariër om een complex samenspel van
kennisoverdracht, gedragsverandering, verdienmodel, erkenning,
veranderend consumentengedrag, de waarde van bodem, water
en biodiversiteit. De hier beschreven experimenten zijn het inen doorzaaien van kruiden in combinatie met verschillende wijzen van niet-kerende grondbewerking en de bijdrage van VKZH
aan proeven met organische mestbronnen in de fruitteelt.
N I E T- K E R E N D E G R O N D B E W E R K I N G VO O R M E E R
BODEMLEVEN

FIGUUR 1: NIET KERENDE GRONDBEWERKING.
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Het meeste bodemleven zit in de bovenste laag van de bodem. Als
de bodemstructuur daaronder teveel verdicht is, kan dit echter
problemen opleveren. Om dit bodemleven te beschermen en de
natuurlijke processen aan de gang te houden, is het ook in de
winter wijs de bodem zo veel mogelijk groen te houden met levende planten of deze te bedekken met verse dode planten
(mulch). Door de bodem bedekt te houden hebben zon en regen
minder vat op de anders kale bodem, heb je minder plasvorming
en verlies je ook de vruchtbare toplaag niet. Het is verstandig zo
lang mogelijk levende planten te laten groeien. Zolang er planten
groeien, wordt zonlicht omgezet in energie middels fotosynthese
en wordt de bodembiologie gevoed, zelfs in de winter. Daarbij is
het zaak zo weinig mogelijk kerende grondbewerking toe te pas-
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FIGUUR 4: HET DOORZAAIEN. FOTO EDDY TEENSTRA, DE KAAG.

sen voor behoud van de bodemstructuur en het voorkómen van
humusverlies door oxidatie als de bodem wordt opengeploegd.
Vandaar dat er steeds meer aandacht komt voor het doorzaaien
van gewassen zonder voorafgaande bodembewerking.
Veel graslanden worden gedomineerd door Engels raaigras, wat
weliswaar goede kwaliteit melk oplevert, maar qua biodiversiteit
weinig te bieden heeft. Met in- en doorzaaiproeven probeert de
experimenteertuin hier oplossingen voor te zoeken. Er wordt gezocht naar het beste ‘recept’ voor het toevoegen van kruiden in
grasland, maar ook naar de machine die het meest geschikt voor
het werk in de natte, lage veen- en kleibodems in Zuid-Holland.
Kruidenrijke graslanden zijn een simpele maatregel om bodemen diergezondheid alsook de biodiversiteit (onder en boven de
grond) te stimuleren. Echter door concurrentie van gras en
(over)bemesting met veel drijf- en kunstmest is het lastig deze
kruidenrijke graslanden te realiseren.
In dit deelproject van VKZH wordt gewerkt aan vier verschillende
proeven bij melkvee, gericht op het vitaler maken van de bodem
en het stimuleren van biodiversiteit, zowel onder als boven de
grond. VKZH begeleidt de proeven in samenwerking met bodemadviseurs en de boeren als ervaringsdeskundigen: (zie figuur 1
kaartje).
1. Dubbel gebruik van grond (Rode pin): Het doel is maximale bedekking van de grond om de biodiversiteit op en in
de bodem te stimuleren door inzaaien van veldboon-winterroggemix direct nadat de maïs is geoogst.
2. Maximale opbrengst van maïs en gras (Groene pin): Het
doel is met het doorzaaien van maïs in bestaand grasland
twee verschillende oogsten van het land te halen en het bodemleven zo min mogelijk te belasten. Door deze proef werd
duidelijk dat maïs sterk beconcurreerd wordt door het gras
en in deze combinatie moeilijk tot wasdom komt.
3. Eiwitrijkgewas als strokenteelt (Blauwe pin): Door het
doorzaaien van kruiden in grasland ontstaat een gewas dat
ook bij uitgesteld maaien van goede kwaliteit is en voldoende eiwit bevat. Eiwit is een belangrijke voedingsstof voor
melkkoeien. Het doorzaaien verbetert de bodembiodiversiteit
en biedt een betere habitat voor weidevogels, ook door de
uitgestelde maaidatum. In deze opzet worden eiwitrijke zo-
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mergewassen (kruiden) in stroken uit maailand met uitgestelde maaidatum (15 juni) gewonnen, waarbij het gehele
perceel in één keer wordt geoogst. Deze gewassen hebben als
doel de bodem te verbeteren en de aanwezigheid van weidevogels te stimuleren. Ook kan er door het toegevoegde zomergewas extra eiwit gegeneerd worden in het ruwvoer dat
van het land met de uitgestelde maaidatum wordt gehaald.
De grasoogst van uitgesteld maailand is vaak niet zo goed;
houtig en minder smakelijk voor koeien. Door het doorzaaien met eiwithoudende kruiden die zowel weidevogels stimuleren (insecten etc) als zorgen voor een voedingsgewas voor
koeien dat in een later stadium nog wel erg smakelijk is,
slaan we twee vliegen in een klap: zowel de boer als de weidevogel heeft hier wat aan.
Doorzaai van kruiden in (oud) grasland (Paarse pin):
Het doel van deze proef is het ontwikkelen van een divers
bestand aan inheemse kruiden in een bestaande zode.
Kruiden zorgen voor meer mineralen en sporenelementen in
het gewas en een weerbaardere bodem voor o.a. droge- en
natte tijden, ook vermindert het structuurproblemen. De
doorzaai stimuleert tevens de aanwezigheid van bodemleven,
insecten en weidevogels. Maar kruiden in een bestaande
grasmat tot ontwikkeling laten komen is nog niet zo simpel.
De concurrentie met gras is sterk, waardoor de jonge kruidenplantjes zich lastig permanent vestigen. Daarom zijn in
deze proef vier verschillende typen in- en doorzaaimachines
ingezet, plus de toevoeging van een kiemversneller (vulkamingranulaat), om te onderzoeken of we het ‘recept’ kunnen vinden dat goed past in het lage, met name klei- en/of
veenlandschap van Zuid-Holland. In de proeven wordt ook
geëxperimenteerd met verschillende machines die zaadjes
direct in de grond brengen zonder voorafgaande grondbewerkingsronde, dit om zo weinig mogelijk schade toe te
brengen aan de bodemstructuur en het bodemleven. Deze
werkwijze scheelt tevens een extra werkgang (en dus diesel,
tijd en machinedruk op het land). Hierdoor wordt het groeiseizoen opgerekt en is meer mogelijk met combinatieteelten.
Het bodemleven wordt minder belast en de structuur van de
bodem blijft behouden. Het resultaat van het inzaaien met
deze verschillende machines laat op dit moment nog op zich
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wachten, maar we verwachten daar eind 2021 meer zicht op
te krijgen.
V E R VA N G E N A N O R G A N I S C H E K U N S T M E S T D O O R K R I N G L O O P M E S T S T O F I N D E F R U I T T E E LT

Binnen het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland worden op
een praktijkbedrijf in de Hoekse Waard proeven gedaan om de
totale opname van anorganische kunstmest kalkammonsalpeter
(kas) in de fruitteelt terug te dringen en dit aan te vullen met
kringloopmeststoffen. Kringloopmeststoffen zijn organische
mestbronnen uit de omgeving.

Opvallend genoeg resulteert het duidelijk hogere N-min gehalte
bij het kunstmestperceel niet in de hoogste producties. De fruitproductie lijkt bij de organische meststromen beter, met name bij
champost. Hier wordt twee kilogram meer per boom geoogst dan
bij het kunstmestperceel. De betere productie bij de meststromen
zal met name komen door een geleidelijk afgeven van de nutriënten. Bij kunstmest komt de beschikbare voeding direct na de toediening in het begin van het seizoen vrij.
ƉƌŽĚƵĐƚŝĞϮϬϭϵĞŶϮϬϮϬŝŶŬŐƉĞƌďŽŽŵ
ϰϬ͘Ϭ
ϯϱ͘Ϭ

Als kringloopmeststoffen werden in de proef champignonmest
(champost), houtige mest en bokashi van bermmaaisel gebruikt.
Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch
materiaal’. Fermentatie is een conserveringstechniek waarbij voedingsstoffen en energie wordt behouden. Bokashi biedt niet alleen voeding voor planten en verbetert de structuur van de bodem, maar activeert ook het bodemleven.1 Gefermenteerd
materiaal verteert sneller dan het ruwe materiaal en vormt een
goede bron van stikstof en kalium voor de fruitteelt. Als referentieproef werd één perceel alleen met kunstmest bemest.
Het voorjaar is de meest kritieke periode in de fruitteelt. Een
fruitboom neemt 50-60 procent van zijn totale jaarlijkse stikstofopname op in de periode tussen half april en half mei. Het
is dus een enorme uitdaging voor de fruitteler om daarin met
minder kunstmest te voorzien. Uit eerdere proeven met organische meststoffen bleek dat met deze kringloopmeststoffen in
het voorjaar rond de bloei te weinig stikstof beschikbaar was
voor de boom. Organische meststoffen komen te laat op gang
om de eerste voedingsbehoefte van het fruit af te dekken. Uit de
nieuwe proeven blijkt echter dat een combinatie van anorganische mest en organische mest een reductie van 40kg anorganische mest oplevert en dat er nog steeds een goede fruitproductie
te behalen valt.
Visueel waren er geen verschillen vast te stellen in bladstand en
ontwikkeling van de bomen. Ook de bladmonsters leverden geen
grote verschillen op. De voor de plant beschikbare stikstof
(N-min) in de grond bleek echter wel verschillend. De anorganische meststoffen gaven duidelijk hogere N-min waardes. Vooral
de eerste meting in april gaf een zeer groot verschil ten opzichte
van de organische meststoffen. Dit was overigens volgens verwachting. Anorganische meststoffen geven hun stikstof meteen
vrij, in tegenstelling tot de geleidelijke afgifte van nutriënten bij
organische meststoffen. In het tweede jaar waren de N-min gehaltes in lijn met het eerste jaar. Dus ook nu lagen de N-min gehaltes bij zowel de champost, de houtige mest als de bokashi lager dan bij de kunstmest. Tussen de soorten organische mest
bleek een verschil in N-min gehalte.
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FIGUUR 3: PRODUCTIE VAN DE OBJECTEN PER BOOM VAN DE AFGELOPEN TWEE JAAR.

CONCLUSIE

De proef laat in de eerste twee jaar zien dat het vervangen van
kunstmest door kringloopmeststoffen een vergelijkbaar resultaat
kan geven voor wat betreft productie. De verwachting is dat de
kringloopmeststoffen door een verbeterde kwaliteit van de bodem
en daarmee toenemende beschikbaarheid van stikstof in de komende jaren steeds meer ingezet kunnen worden ten opzichte van
een voortdurend gebruik van kunstmest. Het meten van de bo-

Zolang er planten groeien is er
fotosynthese en verbetert de
bodembiologie - zelfs in de winter
demkwaliteit is een onderdeel van het onderzoek. Hoewel het binnen Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland niet gemonitord wordt,
zal een intensiever gebruik van organische mest er ook voor zorgen
dat de bodem gemakkelijker zijn vocht vasthoudt. Vooral Bokashi
zorgt voor een mooie afdeklaag, terwijl men toch binnen de normen blijft voor het fosfaatgebruik. Deze mulchlaag geeft ook minder onkruiddruk. Om goed te kijken wat de boom daadwerkelijk
opneemt wordt er dit jaar met bladanalyses gewerkt in combinatie
met plantsapanalyses. Ook wordt er intensiever gekeken naar de
effecten van de diverse kringloopmeststoffen op het bodemleven.
Dit artikel is tot stand gekomen door input van teamleden van het
project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland van LTO Noord.2
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, gericht
op een toekomstbestendige landbouw. Een gezonde bodem draagt bij
aan een gezonde teelt. In dit artikel kwamen twee van de 14 deelprojecten van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland (VKZH) aan bod.
Aan de deelprojecten doen zowel melkveehouders, akkerbouwers en
fruittelers mee. In totaal deden tot nu toe 80-90 agrariërs mee.
Experimenteren wil zeggen dat sommige proeven succesvol bleken en
anderen leerzaam, maar voor de praktijk niet goed toepasbaar.
NOTEN:

FIGUUR 2 DE BESCHIKBARE STIKSTOF PER HECTARE OVER HET SEIZOEN 2020 OP DE

1. Zie https://www.bokashi.nl/wat-is-bokashi/.

PROEFTUIN IN RANDWIJK

2. https://vruchtbarekringloopzuidholland.nl.
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Gelderland stelt landbouwgrond beschikbaar voor proefproject duurzaam bodembeheer

Provincie verpacht met
verplicht bodemonderzoek
De provincie Gelderland stelt landbouwgrond beschikbaar voor proefproject duurzaam bodembeheer en verpacht haar overige landbouwgronden met gebruiksbeperkingen en verplicht bodemonderzoek. Bij
gelijke of verbeterde kwaliteit wordt het perceel voorgedragen voor
verlenging van de pacht in het volgende jaar.
Door: Leon Claassen, Ruud van Uffelen, Gerard Korthals en Emile Hagelen

Over de auteurs:
Ir. ing.L. Claassen, adviseur duurzaamheid bij de provincie Gelderland, 
l.claassen@gelderland.nl
Ing. R.A.J.M. van Uffelen, coördinator vitale bodem in opdracht van de provincie Gelderland
Dr. G. W. Korthals, onderzoek coördinator bij het centrum voor bodemecologie (NIOO/WUR)
Drs. E. Hagelen, redactielid tijdschrift Bodem

Al in 2015 sprak de provincie Gelderland de ambitie uit om te
faciliteren bij ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaam gebruik van de Gelderse bodem en ondergrond. Gestreefd wordt
naar concepten die hiertoe kunnen leiden en die geen gebruik
maken van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, antibiotica, etc. Het
is echter een uitdaging om grond te vinden waarop boeren dit
soort concepten kunnen uitproberen De provincie Gelderland
beschikt over een flink areaal landbouwgrond, circa 800 hectare,
dat om reden van handelingsvrijheid altijd eenjarig en tegen de
hoogste prijs verpacht werd. Begin 2016 zijn moeizame gesprekken gestart en na stevige interne èn bestuurlijke discussies, is besloten om 12,5 ha grond, die op de nominatie stond verkocht te
worden, nog niet te verkopen. Deze grond wordt nu voor vijf jaar
verpacht. De provincie heeft belangstellenden verzocht om een
meerjarig projectplan in te dienen met te verwachten (meetbare)
effecten in de bodem, dit bepaalde 80 procent van de score en de
biedingsprijs 20 procent. De projectplannen zijn door een drietal
onafhankelijke specialisten, te weten Gerard Korthals, Wijnand
Sukkel en Michiel Rutgers, beoordeeld en gerangschikt. De monitoring (jaarlijks bodemonderzoek met analyse en desgewenst een
adviesgesprek met een bodemadviseur) wordt door de provincie
gefinancierd. Het gaat hierbij om ongeveer 5 hectare aan bouwland en 7,5 hectare aan grasland.

•

den geoogst. Er wordt jaarlijks, vroeg in het voorjaar, bemest
met ruige vaste mest. Begrazing met schapen gebeurt vanwege verbeteren van de dichtheid van de grasmat en de beperking van onkruiden.
Het bouwland wordt ingezaaid met zomergerst en gras om
dit als GPS (gehele plant silage) te kunnen oogsten.
Bemesten gebeurt met ruige vaste stalmest en er wordt gekozen voor een snelgroeiend lang gewas dat onkruid kan overwoekeren. Na het oogsten van de GPS blijft het ondergewas,
gras, achter op het land. Dit kan nogmaals geoogst worden,
als maaisnede of als weidesnede voor de schapen. Vervolgens
wordt het meerjarige gewas Luzerne ingezet, een vlinderbloemige die zeer diep wortelt, de bodem rust geeft en de structuur van de bodem verbetert.

De voorgestelde activiteiten zouden moeten resulteren in meetbare effecten in de bodem. Om dit te monitoren is een jaarlijkse
bemonstering en analyse van de bodem volgens de systematiek
van de Soil Health Index opgestart.1 Het gaat hier om een uitgebreide set metingen met betrekking tot de chemische bodemvruchtbaarheid, de aantallen en diversiteit aan plantparasitaire
en niet plantparasitaire aaltjes soorten, Hot Water extractable
Carbon (HWC) en Ergosterol.

HWC en Ergosterol
HWC is labiele koolstof die nauw verbonden is met microbiële activiteit. Het
bestaat voor een groot deel uit slijm dat door bacteriën en schimmels is uitgescheiden, en zorgt voor het samenkitten van bodemaggregaten (grondkruimels). HWC correleert met organische stof, totaal C en N, en microbiële biomassa, maar laat sneller en grotere verschillen zien als gevolg van
bijvoorbeeld organische bemesting en gereduceerde grondbewerking.
Ergosterol komt voor in de celmembraan van saprotrofe schimmels en

Het projectplan voor deze proeftuin ging uit van de volgende activiteiten.
•
Voor het grasland zijn de gebruiksmogelijkheden beperkt.
Maaisnedes worden als wintervoer voor melkkoeien gebruikt
en de weidesnedes zullen met begrazing door schapen wor-
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geeft een maat voor de totale biomassa binnen deze functionele groep.
Wellicht is er een goede correlatie met het ziekte onderdrukkende vermogen
van een bodem m.b.t. meerdere schimmelziektes zoals pythium, fusarium en
rhizoctonia.
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AFBEELDING 1. BEMONSTERING VAN DE PERCELEN MEI 2021.

graswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne naasi) in dichtheden van
0-200 aaltjes per 100 gram grond. Een vergelijkbaar patroon is
gevonden voor de wortellesie aaltjes (Pratylenchidae). Bij de nietplantparasitaire aaltjes begonnen de aantallen veel hoger met
rond de 2000 aaltjes per 100 gram grond en deze daalden tot ongeveer 750 aaltjes/100 gr in 2020.

In juli 2017 is op de percelen een T-nul bemonstering uitgevoerd
om de uitgangstoestand vast te stellen. Op het perceel B zijn in
2017 conservenerwten geteeld en in voorgaande jaren gras en
mais. Het perceel A is al langjarig in gebruik als grasland, waarbij
het gebruik van drijfmest en kunstmest sinds 5 jaar niet meer is
toegestaan. In april 2019 en mei 2020 zijn de vervolgbemonsteringen uitgevoerd. De vierde en tevens laatste bemonstering is
recent uitgevoerd op 7 mei 2021.

De HWC data laten verschillen tussen percelen en jaren zien,
maar vooralsnog is er geen sprake van een duidelijke trendmatige
toe- of afname in de tijd (afbeelding 2). De ergosterol waarden
van perceel A (afbeelding 3) zijn acceptabel en liggen in de range
die we vaker vinden in conventionele landbouwpercelen (0.5 - 2

R E S U LTAT E N

Ondanks dat de dataset nog niet compleet is en er nog aanvullende analyses lopen, willen we al enkele eerste resultaten vermelden. De verschillen in bodemvruchtbaarheid tussen de perce-
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Meerjarig verpachten draagt bij aan
duurzaam bodembeheer
len en in de tijd zijn relatief klein. Bij de biologische indicatoren
worden wel grotere verschillen tussen de percelen en in de tijd
gevonden. Tabel 1 geeft de resultaten voor 4 plantparasitaire
soorten en voor de som van alle niet-plantparasitaire soorten.
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Bij de aaltjes zien we relatief weinig plantparasitaire soorten en
relatief lage dichtheden per soort. Zo zitten er op beide percelen
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AFBEELDING 2: HOT WATER CARBON (HWC).

Perceel

Meloidogyne spp

Paratylenchus spp

Pratylenchus spp.

Tylenchorhynchus spp.

niet-plantparasitair

A 2017

0a

0a

1a

0a

415 a

B 2017

19 b

7a

253 b

93 b

1864 b

F prob

<0.001

0.233

<0.001

<0.001

0.004

A 2019

5a

0a

12 a

17 a

1739 a

B 2019

204 b

1a

215 b

52 b

1882 a

F prob

<0.001

0,233

<0.001

<0.001

0,004

A 2020

2.2 a

0.0 a

15.9 a

5.6 a

669 a

B 2020

7.8 a

6.8 a

54.0 a

25.9 a

887 a

F prob

0.493

0.121

0.383

0.298

0.240

TABEL 1: BESMETTING MET PLANTPARASITAIRE EN OVERIGE AALTJES (N/100 GRAM VELDVERSE GROND, SPOELEN + 4 WEKEN INCUBATIE).
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mg ergosterol/kg). De beginwaarde van 7 in perceel B in juli
2017 is relatief hoog en waarschijnlijk het gevolg van het feit dat
dit een meerjarig grasland was. De trendmatige afname in perceel A en met name bij perceel B zijn waarschijnlijk het gevolg
van een minder intensieve bemesting in combinatie met de huidige gewassen.

Beoordeling
Voor de beoordeling van de ontwikkeling van de kwaliteit van het pachtobject
werd in de eerste ronde gebruik gemaakt van negen parameters uit een standaard bemestingswijzerrapport; drie landbouwkundige (N-totaal bodemvoorraad, P-bodemvoorraad, K-bezetting op de CEC), drie bodemfysische (zuurgraad, C/OS-ratio, Klei-humus (CEC)) en drie biologische (microbiële biomassa,
microbiële activiteit, schimmel/bacterie-ratio). Het pachtobject werd gewaar-
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Vervolgens werd de score van het lopende jaar vergeleken met de score van
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deerd naar de score uit het rapport: laag/vrij laag/goed/vrij hoog/hoog.
het jaar daarvoor (lager, gelijk of beter). Indien het totaal van de eindscore gelijk of beter is, dan wordt het perceel voorgedragen voor verlenging van de
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pacht in het volgende jaar. Grensgevallen en twijfelgevallen worden per geval
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besproken. Biologische parameters zijn de eerste keer minder zwaar meegere-








kend, omdat pachters het idee hadden dat deze parameters (te) sterk afhankelijk zijn van het moment van bemonsteren, zeker in een periode van droogte.





Bij de bodemonderzoeken in 2020 is er meer aandacht besteed aan de bo-



dembiologie middels de Bodemleven monitor.3 Hiervoor worden meer bodem-



biologische gegevens verzameld, zoals gram-positieve en gram-negatieve bac 
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teriën, saprofyten, mycorhizza en protozoa. Het vergelijken en interpreteren
van deze resultaten is complex, maar de eenzijdige meetstrategie van alleen

 

chemische aspecten zoals organische stof is onvoldoende. Op basis daarvan
lijken deskundigen steeds te concluderen dat er na aanpassing van bodembe-

AFBEELDING 3: ERGOSTEROL.

heer geen veranderingen te meten zijn en dat de bodemkwaliteit landelijk niet
achteruitgaat. Zo worden partijen gevoed in hun gedachten dat het allemaal

VO O R L O P I G E C O N C L U S I E S

De dataset is nog relatief klein en slechts afkomstig van twee percelen. Daarnaast is het zeer aannemelijk (en in andere studies al
vaker aangetoond), dat het veranderend bodembeheer mogelijk
nog te kort actief is om significante verschillen te meten in de
hier geselecteerde percelen. De voorgeschiedenis van de twee per-

niet uitmaakt wat je met de bodem doet en dat de bodemkwaliteit toch wel
“goed” blijft. Om verantwoord en onderbouwd te kunnen oordelen over resultaten van het gebruik van de bodem, zouden meer gegevens nodig zijn van
referentiegronden en meer landelijke metingen. In het project ‘Onder het maaiveld’ (mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij) wordt gepleit voor
zo’n ijkcentrum bodem. Als bijvoorbeeld na een extreem droge periode ‘slecht’
wordt gescoord op een aantal parameters, dan kan een vergelijking met zo’n

Biologische parameters belangrijker
dan chemische en fysische
celen is wellicht van veel grotere invloed op de waarnemingen
dan de korte termijn gevolgen van gewijzigd bodembeheer. De
nieuwe data (mei 2021), extra statistische analyses (onder andere vergelijkingen per plot) en het vergelijken met referentiedata
uit andere projecten, moeten meer duidelijkheid gaan verschaffen over de potentie van deze waarnemingen om de effectiviteit
van duurzaam bodembeheer te monitoren.
Als deze meerjarige proef slaagt en de bodemkwaliteit is meetbaar
verbeterd, dan kan de provincie overwegen haar verkoopbeleid
aan te passen en te sturen op duurzaamheidsdoelen in plaats van
alleen te kijken naar de hoogste biedingsprijs.
O N T W I K K E L I N G E N B I J PAC H T

In 2019 berichtte Mary Fiers2 over het Groen Ontwikkelfonds
Brabant dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de grondportefeuille
van de provincie Noord-Brabant verpacht met een certificeringssysteem op basis van gecertificeerde duurzaamheidspunten. De
provincie Gelderland geeft sinds 2019 pachtgrond uit onder
voorwaarden, zoals het niet mogen toepassen van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en het scheuren van grasland. Alleen vaste
strorijke mest en groenresten in de vorm van bijvoorbeeld compost of bokashi zijn toegestaan als bodemverbeteraar. De landbouwgrond wordt nog steeds eenjarig verpacht, waarbij de pachter bij gelijkblijvende of verbeterde bodemkwaliteit de grond
nogmaals mag pachten zonder dat deze bij de openbare inschrijving wordt aangeboden. Hiermee wordt gestimuleerd om de bodem duurzaam te gebruiken.
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ijklijn belangrijk zijn voor een verantwoorde waardering.

De pachters die serieus meerjarig willen pachten, gaan met een
bodemkundig adviseur het veld in om een profielkuil te graven,
waardoor de pachter meer kennis krijgt van de toestand van de
bodem en hoe er mogelijk op gestuurd kan worden. In 2019
heeft provincie Gelderland rapporten laten opmaken en toegevoegd aan de pachtcontracten. In 2020 was het een vrijwillige
optie om op deze wijze tot een verlenging van het pachtcontract
te komen. Pachters moesten wel zelf opdracht verlenen voor het
uitvoeren van landbouwkundig bodemonderzoek en het analyserapport uploaden. De ervaring is dat de helft van de pachters
hierin geïnteresseerd is en moeite heeft gedaan om bewust bezig
te zijn met de bodem. Van die helft is ongeveer 80 procent beloond met een verlenging van het pachtcontract. Omdat provincie Gelderland als doel heeft om door verbetering van de vitaliteit
van de bodem te werken aan een reeks van maatschappelijke opgaven is het logisch dat deze pachters de voorkeur verdienen.
De provincies willen een actievere rol spelen bij het behalen van het
afgesproken doel om in 2030 alle landbouwgrond duurzaam te beheren. Goed voorbeeld doet goed volgen.
NOTEN
1.

van den Elsen, H.G.M., Knotters, M., Heinen, M., Römkens, P.F.A.M., Bloem, J.
en Korthals, G.M. (2019). Noodzakelijke indicatoren voor de beoordeling van
de gezondheid van Nederlandse landbouwbodems; selectie van fysische,
chemische en biologische indicatoren voor het meten van de bodemgezondheid. Wageningen University and Research, Rapport 2944.
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/550787.

2.
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Bioindicatoren voor Boer, Beleid en Burger

Bodembiodiversiteit in beeld
Bodembiodiversiteit is een overkoepelend begrip en dient op
verschillende manieren onderzocht en geïntegreerd te worden. In deze
bijdrage geven we voorbeelden van de ontwikkelingen op dit moment
en tonen we hoe de kennis over (bio)indicatoren gebruikt kan worden
om de bodemkwaliteit in beeld te brengen en te verbeteren.
Door: Gerard Korthals en Michiel Rutgers

Over de auteurs:
Dr. G. Korthals is onderzoekcoördinator voor het centrum voor bodemecologie (CSE), een samenwerking tussen het NIOO-KNAW en de WUR, Gerard.
korthals@wur.nl
Dr. M. Rutgers is projectcoördinator duurzaamheid en onderzoeker bodemsystemen bij het RIVM

D E V E L E G E Z I C H T E N VA N B O D E M B I O D I V E R S I T E I T

Wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af en de mens is er voor
een groot deel voor verantwoordelijk. Biodiversiteit is onmisbaar
voor een gezonde leefomgeving voor mens én ecosysteem. Om
beleid te kunnen ontwikkelen is in 1992 de Convention on
Biological Diversity (CBD) opgericht. Volgens de CBD betekent
biodiversiteit: “the variability among living organisms from all
sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are
part; this includes diversity within species, between species and
of ecosystems.”

Bodem-Biodiversiteit is onmisbaar
voor mens én ecosysteem

FIGUUR 1. DE VERSCHILLENDE DIMENSIES BINNEN BODEMBIODIVERSITEIT. 1

•
•
•
•

Voldoende en schoon grondwater
Regulatie van het klimaat inclusief koolstofvastlegging
Katalysator voor stof- en nutriëntenkringlopen
Leefomgeving voor bodembiodiversiteit en bijdrage aan bovengrondse biodiversiteit
Bij deze benadering dragen verschillende bioindicatoren bij aan
ecosysteemfuncties en heeft elke indicator specifieke betekenis.
Dit wordt bepaald met behulp van een verschillende criteria
waardoor het beter mogelijk wordt om de multifunctionaliteit
van de bodem te beoordelen.1,2
L ANDSDEKKENDE BODEMBIOLOGISCHE MEETNET TEN

De bodembiodiversiteit is een geval apart! Ze herbergt een bijna
schier oneindige hoeveelheid verschillende soorten, 105 – 106
soorten per gram grond in hoge aantallen. Soortenrijkdom is
slechts een van de uitingsvormen van de biodiversiteit. De betekenis van bodembiodiversiteit wordt ook door andere factoren bepaald, zoals de bodem-activiteit en weerstand en herstelvermogen
(dynamiek) na bijvoorbeeld een zeer droge zomer (zie figuur 1).
Bioindicatoren kunnen gebruikt worden om de drie verschillende
dimensies in beeld te brengen. Daarbij moet opgemerkt worden
dat talloze bioindicatoren voor bodem-biodiversiteit en -activiteit
beschikbaar zijn en al worden toegepast2,3, maar dat dit voor de
bodem-dynamiek nog in ontwikkeling is. Naast de bodembiodiversiteit, wordt steeds vaker een set overkoepelende ecosysteemfuncties onderzocht. Een veel gebruikte set van vijf functies is 2,3:
•
Productiefactor voor gezonde en voldoende voedselgewassen,
voer en vezels

bodem nummer 3 | juni 2021

Van 1997 tot 2015 heeft een breed consortium onderzoekers uit
Wageningen (WUR, WEnR en NIOO), Bilthoven (RIVM), Bunnik
(LBI) en Zeewolde (LIOS) een unieke bodembiologische monitoring van Nederland uitgevoerd.2,3 Binnen dit Bodembiologische
indicatormeetnet (BOBI) werden veel verschillende bioindicatoren
gemeten. Deze data werden aangevuld met essentiële chemische
en fysische bodemparameters. Deze unieke BOBI-data worden in
veel nationale en internationale projecten gebruikt als een referentiebasis voor de bodembiodiversiteit. Aanvullend op BOBI heeft
het project Minimale Dataset (MDS)4 bijgedragen aan de verdergaande zoektocht naar bodemindicatoren. Vanaf 2016 hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research, het Centre
for Soil Ecology en de provincie Gelderland samengewerkt aan een
Soil Health Index (SHI) voor de Nederlandse context. Op basis
van internationale studies en een beschrijving van de hedendaagse
bodembedreigingen in Nederland, is hier ook een set van indicatoren afgeleid die de bodemkwaliteit voor landbouwproductie be-
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schrijft.5 In 2019 is de minister van LNV gestart met het
Nationaal programma landbouwbodems (NPL; Ministerie van
LNV, 2019). Het doel van dit programma is om publieke en private partijen te committeren aan het streefdoel dat in 2030 alle
Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Een onderdeel daarvan is een geharmoniseerd instrumentarium om bodemkwaliteit te bepalen. De selectie van een praktische meetset is gebaseerd op bestaande kennis (BOBI, MDS en SHI) en heeft geleid
tot een eerste versie van de ‘Bodemindicatoren voor
Landbouwgronden in Nederland (BLN)’.6 Het voornemen is om
de BLN en de referentiewaarden door te ontwikkelen in de Publiek
Private Samenwerking Beter Bodembeheer.
W E L K E B I O I N D I C AT O R E N Z I J N N U G E S E L E C T E E R D?

De BLN bestaat uit 17 verschillende indicatoren. Om aan te sluiten bij dit themanummer over biodiversiteit, bespreken we hier
uitsluitend de belangrijkste biologische indicatoren.
Bacterie- en schimmelbiomassa. Bacteriën en schimmels zijn
de meest talrijke en soortenrijke micro-organismen in de bodem,
hebben de grootste totale biomassa, en zijn de belangrijkste afbrekers van organische stof. Ze vormen hierdoor de basis van elk
bodemvoedselweb. Schimmels zijn ten opzichte van de bacteriën
gevoeliger voor grondbewerkingen en een hoog bemestingsniveau. Daarom is het voedselweb van de meeste akkerbouwlocaties bacterie-gedomineerd. De bacterie- en schimmelbiomassabepalingen worden nu voornamelijk uitgevoerd door verschillende
vetzuren (Phospholipid Fatty Acids) te meten met de PLFA/NLFA
techniek. Hierbij worden een 30-tal PLFAs gebruikt als bioindicatoren voor de samenstelling van de microbiële gemeenschap.
Naast vetzuuranalyses worden micro-organismen steeds vaker
ook moleculair onderzocht, maar dit is nog niet routinematig en
vooralsnog voornamelijk kwalitatief (welke soorten) en niet
kwantitatief (hoeveelheid).
Aaltjesdiversiteit en aantallen (incl. plantparasitaire aaltjes).
Nematoden- of aaltjes zijn kleine (0,2-1 mm) meercellige wormpjes die in elk biotoop voorkomen. Aaltjes zijn belangrijke grazers
van bacteriën, schimmels en plantenwortels en dragen bij aan de
mineralisatie. Daarnaast zijn er ook predatoren (roofaaltjes) die
protozoën en andere nematoden belagen. In elke bodem zitten al
gauw 40-100 verschillende soorten, met naast de beruchte plantparasitaire aaltjes (PP) ook heel veel niet-plantparasitaire aaltjes
(NPP). Omdat aaltjesgemeenschappen zo talrijk, divers en belangrijk zijn, en omdat er in de landbouwpraktijk veel gegevens verzameld zijn over schadelijke aaltjes, worden ze al intensief gebruikt
als indicator voor bodemkwaliteit. Er bestaan verschillende ecologische indexen die bijvoorbeeld een indicatie geven over de bodemvruchtbaarheid of de mate van bodemverstoring. Van veel plantparasitaire aaltjes is bekend op welke gewassen zij kunnen
vermeerderen en bij welke populatieomvang economisch schade
verwacht kan worden. Om de interpretatie van ruwe biodiversiteitsdata te vergemakkelijken zijn steeds meer ecologische indexen
ontwikkeld, zoals de Maturity Index en andere afgeleide indices.7
Regenwormen aantallen en diversiteit. Regenwormen
(Lumbricidae) hebben geen poten, ogen en oren. Er zijn wereldwijd wel zo’n 670 soorten regenwormen bekend. In Nederland
komen ongeveer 23 soorten voor. De regenworm eet vooral plantenresten. Maar het is een weinig kieskeurige eter: ook schimmels, zaden, bacteriën en resten van allerlei dieren worden gegeten. Er zijn drie typen regenwormen, met elk een andere functie.
Zo zijn er de zogenaamde strooiseleters (‘epigene’ wormen), die
bovenop de bodem in de strooisellaag wonen. Zij blijven klein en
graven geen diepe gangen, maar mengen vooral bladafval oppervlakkig in de bodem. Om ze tegen zonlicht te beschermen is hun
hele lichaam gekleurd. De wormen die echt in de bodem leven
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heten de bodemeters (‘endogene’ wormen). Sommigen leven net
onder het bodemoppervlak; anderen leven veel dieper. Omdat ze
in de bodem leven, zijn ze vaak bleek. De derde groep zijn de pendelaars (‘anecische’ wormen). Zij graven diepe, verticale tunnels,
waarin ze blaadjes naar beneden trekken. Deze wormen worden
in Nederland het grootst. Omdat alleen hun kop boven de grond
komt, is die gekleurd en de rest niet.
I N T E G R A L E I N T E R P R E TAT I E VA N V E R S C H I L L E N D E
B O D E M I N D I C AT O R E N E N WA A R D E R I N G

Met gegevens van BOBI, BLN en andere datasets kunnen per
grondsoort en grondgebruik (bijvoorbeeld akkerbouw, bos, grasland) referentiewaarden (wat heb ik?) en streefwaarden (wat wil
ik) worden berekend. Voor de BOBI-gegevens is dit al gedaan.8
Hiermee kunnen grondeigenaren vaststellen hoe het met hun
bodemkwaliteit staat en zelf bepalen welke veranderingen in het
management eventueel nuttig zijn. Ter illustratie is een kaart van
de bodembiodiversiteit gemaakt (Figuur 2).

Nederland heeft met verschillende
bodembiologische meetnetten een
unieke internationale positie
Daarnaast zijn nieuwe data en indicatorsets nodig voor de transitie naar duurzaam bodembeheer (zie ook het artikel van Claassen
et al. in dit themanummer). Landeigenaren zijn te zien als beheerders van het natuurlijke kapitaal van de bodem dat vele functies
vervult; de multifunctionele bodem. Beloningssystemen bevatten
idealiter zowel indicatoren voor de beheersinspanning (bijv. KPI
systematiek9 en Bodemlabel10 als indicatoren voor het resultaat
(prestatie-indicatoren zoals BLN en BOBI). Voor elke bodemfunctie worden specifieke data en weging van data gebruikt.2 Een hybride systeem met inspannings- en prestatie-indicatoren geeft de
meeste opties om een eerlijk en voorspelbaar speelveld aan te leggen voor alle bodembeheerders zonder perverse prikkels. Als voorbeeld van een perverse prikkel kan een hoge input aan organische
stof van slechte kwaliteit genoemd worden. Deze inspanning levert
misschien een toename van de bodemorganische stof, maar niet
van andere aspecten van de bodemkwaliteit, zoals ophoping van
zware metalen of uitspoeling van nitraat. Hoe een dergelijk constructie met inspannings- en resultaatgerichte indicatoren het beste samen te stellen, is nog onderwerp van onderzoek en discussie.
Onder andere vanwege het effect van onbeheersbare invloeden, zoals extreem weer, op sommige (bio)indicatoren wordt in het
Nationale Postcode Loterij project ‘Onder het Maaiveld’ een ijkcentrum bodem ontwikkeld. Hier worden data verzameld van enkele referentie-gronden aangevuld met landelijke metingen. Als
sommige bodemindicatoren na een extreem droge periode ‘slechter’ scoren, dan kan hier rekening mee worden gehouden door de
interpretatie te (her)ijken. Inpassing in het voorgenomen puntensysteem in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid in de
EU (GLB) is ook een vereiste.
NOTEN
1. Rutgers, M., et al. (2019) Mapping soil biodiversity in Europe and the Netherlands.
Soil Systems 3(2): art. No. 39, 1-17. DOI: 10.3390/soilsystems3020039.
2. Rutgers, M., et al. (2014) Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van
de bodem: life support functions revisited. Rapport 2014-0145, RIVM, Bilthoven.
3. Zwetsloot, M.J., et al. (2020) Soil multifunctionality: Synergies and trade-offs
across European climatic zones and land uses. European Journal of Soil
Science, DOI: 10.1111/ejss.13051.
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FIGUUR 2. VOORSPELDE BODEMBIODIVERSITEIT IN NEDERLAND OP BASIS VAN MEETGEGEVENS (ZIE WWW.ATLASNATUURLIJKKAPITAAL.NL). DE VEENGEBIEDEN HEBBEN EE N RELATIEF HOGE BODEMBIODIVERSITEIT. IN DE ZANDREGIO HEBBEN DE GRASLANDEN EEN GEMIDDELDE EN DE AKKERS EEN LAGE BODEMBIODIVERSITEIT. OOK DE AKKERS IN DE ZEEKLEIGEBIEDEN HEBBEN VAAK EEN LAGE BODEMBIODIVERSITEIT. DEZE KAART IS GEVALIDEERD VOOR DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN GEEFT WAARS CHIJNLIJK VOOR
NEDERLAND DE GESOMMEERDE BODEMBIODIVERSITEIT CORRECT WEER. 1

4. De Haan, J.J. S., et al. (2019). Meten is Weten, Wageningen University &
Research – Rapport WPR-821.
5. Van den Elsen, H.G.M., et al. (2019). Noodzakelijke indicatoren voor de beoor-

7. Ferris, H. & Bongers, T. (2009) Indices for analysis of nematode assemblages, in:
M. Wilson, T. Kakouli-Duarte (Eds.), Nematodes as Environmental Bioindicators,
CABI, Wallingford.

deling van de gezondheid van Nederlandse landbouwbodems; De meest rele-

8. Rutgers, M., et al. (2007) Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met

vante fysische, chemische en biologische indicatoren voor het meten van de

tien referenties voor biologische bodemkwaliteit. Rapport 607604008, RIVM,

bodemgezondheid. Rapport 2944, Wageningen Environmental Research. http://
edepot.wur.nl/475874.
6. Hanegraaf, M.C., et al. (2019) Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland – indicatorset en systematiek, versie 1.0. Wageningen
Research, Rapport WPR-795.
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Bilthoven.
9. Erisman, J.W., et al. (2020) Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren.
Tijdschrift Milieu sept 2020: 26-29.
10. Van der Wal, A., et al. (2016) Ontwerp Label Duurzaam bodembeheer.
Publicatienummer 910, CLM, Culemborg.
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Functionele agrobiodiversiteit: win-win voor landbouw
en natuur

FABulous Farmers
Een project voor en door landbouwers van de Merode (Vlaanderen),
dat was het oorspronkelijke idee bij het schrijven van het Interreg
projectvoorstel ‘FABulous Farmers’. Deze landbouwers voelden zich
lang het ondergeschoven kindje in het in 2004 gelanceerde plattelandsproject de Merode, waarin natuur en toerisme een belangrijke rol
spelen. Met FABulous Farmers verbinden we landbouw en natuur door
te werken aan functionele agrobiodiversiteit (FAB).
Door: Marlinde Koopmans en Katrien Geudens

Over de auteurs:
Dr. M. E. Koopmans is onderzoeker bij de afdeling Landbouw en
Maatschappij van het Instituut voor Landbouw Visserij en Voedings
Onderzoek (ILVO) in Merelbeke, Marlinde.koopmans@ilvo.vlaanderen.be
Ir. K. Geudens is Onderzoeker voedergewassen bij het praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve van Provincie Antwerpen

Door gericht ingrepen te doen in de bedrijfsvoering, op het veld
of in het landschap, kun je nuttige organismen aantrekken, die
helpen bij bestuiving, plaag- en ziektebestrijding en verbeteren
van bodem- en waterkwaliteit. Hierdoor daalt, afhankelijk van
de maatregel, de behoefte aan gewasbeschermingsmidddelen en
kunstmest, wat op zijn beurt weer een positief effect heeft op
deze organismen. Zo kom je in een opwaartse spiraal terecht.

men gericht aantrekken, spreken we van een FAB-maatregel.
Binnen FABulous Farmers focussen we hierbij op 10 FABmaatregelen (zie kader) waarvan verschillende al dan niet
rechtstreeks betrekking hebben op de bodem, zoals aanvoer van
organisch materiaal en vruchtwisseling (zie figuren). Door
samen met landbouwers te experimenteren met deze technieken
en eerlijk te communiceren over de mogelijkheden en beperkingen, trachten we het areaal waar FAB-maatregelen worden
toegepast te vergroten.

De 10 FAB-maatregelen waarmee FABulous Farmers werkt:
1.

Niet- of beperkt kerende grondbewerking: Een actief bodemleven
zorgt voor een goede bodemstructuur en neemt deze rol (gedeeltelijk)
over.

2.

Mengteelten: kruidenrijk grasland heeft een positieve invloed op het
bodemleven en de bodemstructuur. In akkerbouw kunnen teelten met
verschillende plaaggevoeligheid gecombineerd worden, waardoor er

W E R K E N A A N F U N C T I O N E L E AG R O B I O D I V E R S I T E I T

Met functionele agrobiodiversiteit (FAB) bedoelen we dus de
biodiversiteit die nuttig is voor landbouw. Denk hierbij aan
plaagbestrijders, bodemleven, structuurverbetering, et cetera.
Wanneer we een biotoop creëren waarin we deze bodemorganis-

minder kans is dat de plaag het volledige veld aantast. Teelten met verschillend oogsttijdstip, waardoor het veld een groter deel van het jaar
bedekt is en nuttige insecten steeds voedsel en schuilplaatsen vinden
en langer aanwezig blijven.
3.

Vruchtwisseling in ruime rotaties: doordat niet elk jaar dezelfde teelt op
het veld staat, krijgen bodempathogenen minder kans om zich te ontwikkelen. Verschillende beworteling zorgt o.a. ook voor een betere ontwikkeling van het bodemleven en betere bodemstructuur.

4.

Groenbedekkers en vanggewassen: groenbedekkers kunnen nutriënten opnemen en vasthouden en ingezet worden in de strijd tegen
bodempathogenen.

5.

Inbreng van organische stof: komt ten goede van de sponswerking van
de bodem.

6.

Verbeteren mestkwaliteit: hierbij wordt vooral aan het organische stofgehalte van de bodem gewerkt.

7.

Agroforestry of boslandbouw: licht, water en nutriënten worden
efficiënter gebruikt, waardoor de totale productie op het perceel stijgt.

8.

Aanleg en beheer van akkerranden: geven voedsel en habitat aan
bestuivers en plaagbestrijders.

9.

Aanleg en beheer van heggen- en haagkanten: zorgen ook voor voedsel en habitat voor nuttigen, ook tijdens de winterperiode.

10.

FAB-ondersteunende maatregel: fysische en biologische gewasbescherming.

FIGUUR 1: ORGANISCHE STOF.
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FA B @ P I L O O T G E B I E D - H O E PA K K E N W E H E T A A N?

Lerende netwerken met landbouwers
Naast landbouwers uit de Merode wordt er binnen het project
samengewerkt met landbouwers in nog elf andere pilootgebieden,
verspreid over vijf landen (FR, UK, BE, LUX en NL). Deze landbouwers worden telkens benaderd en begeleid door een lokale
projectpartner: ZLTO, Universiteit Amsterdam in Nederland, Soil
Association in Engeland en de Chambres d’ Agriculture in
Frankrijk. Elk van deze partners heeft zijn eigen expertise. Zo bestaat er in Normandië (FR) al een lang lopend praktijkonderzoek
naar agroforestry of boslandbouw en is de Hoeksche Waard (NL)
al vele jaren bezig met aanleg, beheer en onderzoek van akkerranden.

elke FAB-maatregel en wordt meegenomen in de value chain
business models waarbij onderzocht wordt op welke manier
eventuele hogere kosten voor de landbouwer vergoed kunnen
worden. Om deze vragen te beantwoorden focust een eerste luik
van het project op de opbouw van kennis en het verzamelen
van goede praktijken. Bij de Hooibeekhoeve (Geel, BE) worden
bijvoorbeeld technieken rond het gebruik van verschillende
organische mestsoorten en onderzaai bij mais onderzocht en
gedemonstreerd aan landbouwers.
Daarnaast liggen er meerjarige proeven rond vruchtwisseling en
niet-kerende grondbewerking. Met behulp van zulke proeven

De meeste FAB-maatregelen zijn al bekend bij landbouwers, maar
vaak ontbreekt de nodige kennis en ervaring om er zelf mee aan
de slag te gaan. Hoewel de aandacht rond bodemkwaliteit de
laatste jaren aan een opmars bezig is, leven hierover bij de landbouwers nog vele vragen, zoals: hoe kunnen we zelf een diagnose
maken van de bodemkwaliteit? Hoe ontwerp je een teeltrotatie
die beperkt-kerende grondbewerking en directzaai, inzaai zonder
afzonderlijke zaaibedbereiding, toelaat? Kun je na half september,
wanneer de mais geoogst is, nog andere groenbedekkers zaaien
dan gras? Ook bestaat er nog veel onzekerheid over het economische kader van de maatregelen. Hoe kan ik de nieuwe teelten in
een gewasrotatie valoriseren? Leidt het gebruik van een groenbedekker tot een voldoende verbetering van bodemkwaliteit om
rendabel te zijn? Een kostenbatenanalyse is dan ook belangrijk bij
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FIGUUR 2: VRUCHTWISSELING OF TEELTROTATIE ALS FAB-MAATREGEL.

willen we eerlijke antwoorden geven op de bekommernissen van
de landbouwers. Deze zijn echter zeker niet eenzijdig. Het
opnemen van gras(klaver) in de teeltrotatie kan bijvoorbeeld
leiden tot een te hoog nitraat gehalte na het scheuren van dit
gras; groenbedekkers kunnen zorgen voor een verhoogde
onkruiddruk in het volggewas bij zaadvorming of opslag.
Een tweede luik van het project richt zich op het delen van
kennis en ervaringen. U kunt zich voorstellen dat het toepassen
van bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking een hele omslag
betekent in de bedrijfsvoering van een landbouwer. Dit veranderingsproces is niet een kwestie van kennis opbouwen, maar
vraagt ook zelfvertrouwen, om te durven veranderen en een
dergelijke maatregel succesvol toe te kunnen passen. Dit proces
wordt ondersteund door te werken met lerende netwerken. In
elk pilootgebied kiezen landbouwers zelf met welke FABmaatregelen ze willen experimenteren. Tegelijkertijd vormen ze
samen een lerend netwerk waarin ervaringen en kennis worden
uitgewisseld en problemen en oplossingen gezamenlijk worden
besproken en aangepakt. ILVO ontwikkelde hiervoor een plan
van aanpak en begeleidt de lokale projectpartners bij het
doorlopen van dit traject.
Kennis en ervaring binnen de lerende netwerken worden gedeeld
tijdens demonstraties in de gebieden zelf en met netwerken in
andere pilootgebieden. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, is het de bedoeling dat we met het netwerk van landbouwers
uit het ene pilootgebied een ander pilootgebied dat soortgelijke
FAB-maatregelen toepast bezoeken. Tot slot worden kennis en
ervaringen samen met onderzoeksresultaten uit de literatuur
gebundeld en gedeeld in online masterclasses die voor iedereen
toegankelijk zijn. Zie https://www.fabulousfarmers.eu/nl/agenda. Dit zijn interactieve webinars waar onderzoekers, adviseurs
en landbouwers ervaringen uitwisselen rond één FAB-maatregel.
Deze informatie wordt vervolgens gebundeld in technische
fiches, welke praktische informatie geven aan de landbouwer
voor de implementatie en het beheer van de verschillende F
AB-maatregelen op zijn bedrijf.
FA B I N B E D D E N I N D E M A AT S C H A P P I J

Een derde luik van het project wil FAB laten landen en inbedden
in de maatschappij. Enerzijds omdat dit kansen biedt om de
effectiviteit van FAB-maatregelen te ondersteunen en vergroten.
Anderzijds om het brede maatschappelijk draagvlak voor FAB
maatregelen te vergroten.
In het gebied wordt er daarom door middel van bijeenkomsten
met belanghebbenden zoals overheidsdiensten, grondbezitters,
jager-burgerorganisaties, landbouwonderwijs en landbouw-
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adviseurs nagedacht over hoe landschapselementen in het
pilootgebied kunnen bijdragen aan FAB, eventueel gekoppeld
aan een landbouwgebied. Welke elementen dragen reeds bij aan
FAB en hoe kunnen deze behouden blijven? Waar liggen nog
kansen om met maatregelen FAB te versterken of kleine
landschapselementen aan te passen zodat ze nog meer bijdragen
aan FAB?
De betrokken burger
Ook burgers worden betrokken in het project. ILVO maakte een
inventaris van gekende initiatieven waarmee burgers worden
gesensibiliseerd over (functionele agro-)biodiversiteit. Zo organiseerde pilootgebied Pays de la Loire (FR) een heuse filmavond. De
film ‘Bienvenue les vers de terre’ diende als inspiratie voor een
interactieve discussie tussen de deelnemers. Ook technieken om
bodemactiviteit te meten komen aan bod, zoals het ingraven van
theezakjes om de decompositie te bepalen met de ‘teabagindex’
of onderbroeken voor bepaling van het microbieel bodemleven.
Doel van al deze acties is om burgers meer bewust te maken én
de dialoog tussen burgers en landbouwers op gang te brengen.
Internationale samenwerking
Door samen te werken met partners uit verschillende landen kan
er veel kennis en ervaring worden samengebracht. Tegelijkertijd
vormt de diversiteit aan lokale contexten en de taalbarrièreszeker voor landbouwers- een uitdaging. Elke partner heeft zijn
eigen expertise en manier van werken. De meerwaarde ontstaat
door de uitwisseling van kennis en ervaringen en door combinatie van vakgebieden. Je kunt niet zomaar een copy-paste doen
van de manier van werken van het ene pilootgebied naar het
andere. Je werkt met verschillen in klimaat, graad van implementatie van FAB-maatregelen, de manier van kennisuitwisseling
tussen onderzoekers en landbouwers en in mentaliteit. Kortom
samenwerken betekent elkaar inspireren en motiveren, want een
goed voorbeeld doet volgen.
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Bodembiodiversiteit

Bijdrage van maaisel aan waterbeheer en biodiversiteit

Van waterschapsmaaisel tot
bokashi
“Kunnen we iets nuttigs maken van ons maaisel?” was de vraag die
Maarten van Schijndel in 2015 kreeg van zijn collega bij Waterschap De
Dommel. Sindsdien is bokashi het onderwerp geworden van diverse
projecten. Het begon met een project waarbij verschillende toevoegmiddelen voor bokashi vergeleken werden. Momenteel wil het waterschap meer weten over de methode van bokashi inkuilen en wat de
precieze werking van bokashi op de bodem is. Daarbij wordt specifiek
gelet of er extra voordelen te behalen zijn voor het waterbeheer en de
biodiversiteit in het waterschapsgebied.
Door: Maarten van Schijndel en Pieter Struyk

Over de auteurs:
Maarten van Schijndel is adviseur watersysteem bij Waterschap De Dommel
en houdt zich voornamelijk bezig met innovatieve project op het gebied van
waterbeheer, vaak in relatie tot de landbouw, mvschijndel@dommel.nl
Pieter Struyk is onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut

In 2007 is Waterschap De Dommel gestart om op kleine schaal
het maaisel wat op de kant van de waterloop bleef liggen, af te
zetten bij nabijgelegen boeren. Deze methode van maaisel hergebruiken is uitgegroeid tot het project ‘Kleine Kringloop Maaisel’
bij het waterschap. Het maaisel in deze kringloop wordt door het
waterschap beoordeeld als “schoon en onverdacht”. Dat wil zeggen dat het maaisel afkomstig moet zijn van watergangen met
een schone waterbodem, waar geen plaagsoorten aanwezig zijn,
waar geen/zeer weinig zwerfvuil is en er geen riooloverstorten in
de buurt liggen. De Kleine Kringloop Maaisel is uitgegroeid tot
een succes. Al het geschikte maaisel van het waterschap wordt
momenteel op deze manier in de landbouw hergebruikt. Omdat
een aantal ontvangers van het maaisel toch enkele nadelen ondervonden, zoals een verhoogde onkruiddruk, onderzocht het

FIGUUR 1: BOKASHI VAN OEVER- EN WATERPLANTEN.
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waterschap hoe men het maaisel nog nuttiger kan hergebruiken.
Er bleken twee mogelijkheden; composteren of fermenteren. Van
deze twee producten bleek compost een mooie stabiele humusvorm te zijn die lang in de bodem blijft zitten. Het eindproduct
van de fermentatiemethode staat bekend als “Bokashi”.
Bokashi is het Japanse woord voor “Goed gefermenteerd organisch materiaal”. Men gebruikt zo vers mogelijk organisch materiaal zoals waterschapsmaaisel. Hierbij worden toevoegmiddelen
toegevoegd zoals micro-organismen (bacteriën en schimmels),
kleimineralen en een kalksoort. Het maaisel wordt samen met de
toevoegmiddelen ongeveer 10 weken zonder licht en lucht ingekuild onder plasticfolie. Het fermenteren van maaisel tot bokashi
heeft twee voordelen voor de waterhuishouding in de bodem. Ten
eerste wordt het maaisel als het ware “voorverteerd” om als voedsel te dienen voor het bodemleven. Het bodemleven graaft door
de bodem heen, verbetert daarmee de bodemstructuur en zorgt
dat regenwater beter infiltreert. Ten tweede poept het bodemleven
een stabiele humusvorm uit, die zorgt dat er meer water in de bodem opgeslagen kan worden. Beide eigenschappen zorgen er dus
voor dat de sponswerking van de bodem verbetert wat het waterbeheer makkelijker maakt. Ook voor de biodiversiteit moet bokashi kansen bieden. Dat is ook iets wat het waterschap meer wil
onderzoeken. De hypothese hierachter is dat de bodembiodiversiteit toeneemt, omdat de bodem meer voedsel krijgt. Het vergroten van de bodembiodiversiteit zou meer fauna aan moeten trekken omdat er meer voedsel is. Denk aan de weidevogels waar het
niet zo goed mee gaat door een tekort aan voedsel en een slechte
bodemstructuur. Ook de flora kan er van profiteren als de bodem
gezonder is, er zouden dan meer plantensoorten moeten kunnen
groeien, omdat de organische stof en de sporenelementen toenemen in de bodem. Dit moet uiteraard wel gepaard gaan met een
passende vorm van (natuurinclusieve) landbouw. De combinatie
van een goede bodemkwaliteit en een passende vorm van landbouw biedt dan kansen voor bijvoorbeeld insecten die kruidenen bloemenrijke gewassen gebruiken als voedsel en biotoop.
Vanuit het Waterschap De Dommel is het Louis Bolk Instituut
gevraagd om onderzoek te doen naar bokashi. Er is nog onwe-
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Bodembiodiversiteit
worden voor de zomer verwacht en zijn vervolgens openbaar beschikbaar.
H E T E F F E C T VA N B O K A S H I O P D E B O D E M K WA L I T E I T E N
G E WA S O P B R E N G S T

FIGUUR 2: TOEVOEGEN VAN KALKMINERALEN VOOR EEN STABIELE ZUURGRAAD.

tendheid over wat bokashi nu bokashi maakt en wat voor effect
de toevoegmiddelen nu hebben op de bodemkwaliteit. Er is nog
veel discussie wat nu bokashi precies is. Voor compost, wat al decennia gebruikt wordt, is dit al lang vastgelegd in wetten en beleidsregels. Voor bokashi is dit er nog niet. Waterschap De
Dommel werkt daarom ook samen met het Circulair
Terreinbeheer dat er voor zorgt dat deze wettelijke kaders er gaan
komen. Ook is het waterschap benieuwd in hoeverre bokashi kan
bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Een verbetering van de bodemkwaliteit maakt het waterbeheer makkelijker
en levert een bijdrage aan de biodiversiteit.
Dit jaar zijn er twee nieuwe bokashiprojecten gestart: Met het
eerste project wil men het fermentatieproces, wat nodig is om
bokashi te maken, nader bestuderen. Het tweede project kijkt wat
de effecten zijn van het gebruik van bokashi op de bodemkwaliteit, gewasopbrengst en waterkwaliteit. Beide projecten hebben
een verschillend doel, maar zijn belangrijk om in de nabije toekomst de inzet van bokashi te kunnen begrijpen en waarborgen.
Onderstaand worden beide projecten nader toegelicht.
H E T P R O C E S VA N B O K A S H I

Wat maakt bokashi nu tot bokashi? Hier worden veel verschillende terminologieën voor gebruikt van “lichte boslucht” tot “niet
zuur” en “als aarde”. Hoe komt dat? Wat voor processen spelen
zich in de bokashi-hoop af? Gesteld wordt dat door de toevoeging
van effectieve micro organismen er meer celwanden van het maaisel(?) afgebroken kunnen worden, waardoor het bodemleven er
“meer” mee kan doen. Deze micro organismen bestaan voor ruim
90% uit melkzuurbacteriën welke na verloop van tijd zichzelf op
non-actief zetten door een te lage zuurtegraad, welke zijzelf produceren, wat in feite een fermentatieproces is. Om deze fermentatie
langer door te kunnen zetten, worden er kalkrijke producten aan
toegevoegd om de pH kunstmatig hoog te houden.
De wetenschappelijke onderbouwing voor het wel of niet toevoegen van deze toevoegmiddelen is tot op heden niet onderzocht.
Daarom is er afgelopen winter een proef uitgevoerd waarbij verschillende type maaisel, met en zonder toevoegmiddelen, bij twee
verschillende omgevingstemperaturen zijn ingekuild. Er is gekozen als controle voor bermmaaisel van slootkanten, daarnaast is
er jong maaisel ingezet wegens de hoge verteerbaarheid, ouder
maaisel (met 1 velddag of 2 velddagen) om verschil te kunnen
zien in droge stof percentage. Daarnaast is er gekozen om te werken met twee verschillende omgevingstemperaturen om het effect op de activiteit van de micro organismen na te gaan. De gedachte hierachter is dat veehouders voornamelijk inkuilen in de
zomermaanden wanneer de temperaturen hoog zijn. Bokashi
wordt daarentegen tot op heden voornamelijk gemaakt in het najaar/winter. De verschillende types gewas, met of zonder toevoegmiddelen, zijn ingekuild in kleine ronde balen en geplaatst in een
klimaatcel onder stabiele omstandigheden, bij 5°C of 15°C, gedurende 13 weken in 3 herhalingen.
Bij uitkuilen zijn gewasmonsters genomen en geanalyseerd op
verteringsparameters. De resultaten zijn nog niet statistisch geanalyseerd, maar kan er wel al worden aangegeven dat er zichtbare verschillen zijn tussen 1) type maaisel, 2) met of zonder toevoegmiddelen en 3) omgevingstemperatuur. De resultaten
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Dit project is afgelopen jaar van start gegaan en zal nog tot 2026
duren aangezien je de bodemkwaliteit niet in één jaar kan aanpassen. De proef is aangelegd op een perceel zandgrond dat al
een aantal jaar in gebruik is als bouwland. De rotatie is 2 jaar zomergraan, 1 jaar snijmais. Op het perceel is een proefveld aangelegd in 5 herhalingen, om zo variaties in de bodem statistisch te
ondervangen.
Er is gekozen om te werken met een vaste hoeveelheid ingangsmateriaal van 20 ton onbewerkt maaisel per hectare. Hier worden
vervolgens verschillende soorten bodemverbeteraar van gemaakt
waaronder: bokashi, compost, ingekuild maaisel en onbewerkt
maaisel. Wat overblijft na het proces van fermenteren of composteren, wordt vervolgens uitgereden. Op deze manier worden de
mogelijk effecten van verliezen gedurende het proces ondervangen. Gedacht kan worden aan de verliezen bij het composteren
van 40-60 procent. Wanneer dezelfde hoeveelheid eindproduct
per hectare wordt opgebracht is dit een niet eerlijke vergelijking.
Ter controle is er een behandeling waar geen maaisel wordt opgebracht en is er een positieve behandeling waarbij de gemiddelde
hoeveelheid stikstof wordt opgebracht in de vorm van kunstmest.
Uitgangspunt is dat er een goed alternatief wordt gecreëerd voor
het afvoeren van maaisel naar composteerbedrijven als het ook
door de boer op het erf gedaan kan worden. Of er vervolgens
compost of bokashi van wordt gemaakt, is in feite bijzaak.
Tijdens het 3e en 5e jaar van de proef worden er uitgebreide metingen gedaan op de bodemkwaliteit. Hierbij worden bodemanalyses genomen en beoordeeld op onder andere: organische stof,
pH en nutriëntenleverend vermogen. Daarnaast wordt het bodemleven gemeten in de vorm van wormenplaggen en wordt de
bodemstructuur, bulkdichtheid en beworteling zowel gemeten,
als visueel beoordeeld door een expert. Ten behoeve van de waterhuishouding wordt het watervasthoudend vermogen gemeten, de
waterinfiltratie en de N-uitspoeling naar het grondwater. De gewasopbrengst en gewaskwaliteit worden gemeten en beoordeeld,
kijkend of een mogelijke verbetering in bodemkwaliteit ook leidt
tot een hogere opbrengst.
De eerste resultaten van dit langjarige onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2024.
Quotes
“Onze ervaringen zijn positief ook gezien het gebruik op graslanden in het
vroege voorjaar met een breedstrooier uitgereden. Het levert geen problemen
op met het oogsten van de 1ste snede gras. Gezien de ervaringen gaan we
hier zeker mee door om de gronden mee te verbeteren die we inzetten voor
onze biologische teelt van grassen en granen.”
Frank van Wagenberg - Hof Eyghentijds te Rosmalen
“Sinds enkele jaren gebruiken wij Bokashi in onze bedrijfsvoering. Voor ons is
het een mooie manier om organisch restmateriaal uit het natuurgebied De
Kampina, te verwerken tot Bokashi en te verwaarden in de kringloop. De kruiden- en faunarijke graslanden, waar de Bokashi op uitgereden wordt, trekt
meer bodemleven aan wat de gehele biodiversiteit ten goede komt. Op ons
bedrijf blijft Bokashi de komende jaren zeker in de bedrijfsvoering!”
Bastiaan en Jasper Oomen – Biologische zoogkoeienhouderij in natuurgebied de Kampina (Oirschot)

REFERENTIES OF NUT TIGE WEBSITES?
•

https://www.provinos.nl/bodem-bokashi/wat-is-bokashi.

•

https://www.provinos.nl/bodem-bokashi/wat-is-bokashi/8-provinos/68bokashi-algemeen.

31

C O L U M N

Leve de bodem
Of het nu een tropisch regenwoud is, of een
willekeurige achtertuin: onder de grond krioelt het van de bijzondere soorten. De rubriek Leve de Bodem zoomt elke keer in op

één soortgroep. In voorgaande nummers van
Bodem zijn onder andere de protisten, potwormen, schimmels, paddenstoelen en oorwormen aan de orde gekomen. Deze keer ne-

men we de krekels en sprinkhanen onder de
loep: twee groepen insecten die zo op elkaar
lijken dat ze eigenlijk wel terecht vaak over
één kam geschoren worden.

De meest luidruchtige van alle
Nederlandse insecten
Quizvraag: zijn er onder de vijftig soorten
krekels en sprinkhanen in Nederland ook
soorten die in de bodem leven? Het antwoord: jazeker, wel twee. Die bieden ons
een mooi excuus om de groep insecten eens
op deze plek te bespreken.
De krekelsoort die er direct uitspringt is de
veenmol, de enige krekel in Nederland die
vrijwel altijd in de bodem leeft. Zijn wetenschappelijke naam, Gryllotalpa gryllotalpa,
betekent letterlijk ‘krekelmol’. “Het zijn
krekels, maar lijken net vijf centimeter kleine molletjes. Ze hebben zelfs graafklauwen,
net als de gewone mol”, zegt Roy Kleukers,
directeur bij EIS, het Kenniscentrum
Insecten en andere ongewervelden. “En ze
zijn heel sterk: ze kunnen met hun klauwtjes je vingers uit elkaar duwen als je ze vast

hebt.” Kleukers inventariseert al ruim dertig jaar krekels en sprinkhanen. “Mijn eerste baan bij Naturalis was het maken van
een atlas over de orde van de sprinkhanen
en krekels.”
De andere soort die ook in de bodem leeft,
zij het maar een deel van zijn tijd, is de
veldkrekel (Gryllus campestris). “Die maakt
ook holletjes, maar is wat minder een graver dan de veenmol”, licht Kleukers toe.
“Het is een insect van twee à drie centimeter met een heel dikke kop.”
Tien nimfenstadia
Wel maken alle groepen gebruik van de bodem om hun kroost in op te laten groeien.
“Veel soorten sprinkhanen en krekels leggen hun eitjes in de bodem.

De veenmol heeft klauwen als een gewone mol. Foto: EIS Kenniscentrum Insecten.
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Sabelsprinkhaanvrouwtjes steken hun legboor, hun sabel, een paar centimeter in de
aarde. En een veldsprinkhaan kan haar
achterlijf verlengen en daarmee een centimeter in het zand tussen de plantenwortels
wroeten om haar eitjes te leggen.”
De veenmol is van alle Nederlandse krekels
en sprinkhanen de enige die broedzorg vertoont. “De moeder komt regelmatig terug
naar haar eitjes om ze schoon te likken, zodat ze beschermd zijn tegen schimmels en
predatoren.”
Een krekel- of sprinkhaaneitje ontwikkelt
zich deels in de bodem in vele fasen tot een
volwassen insect. Kleukers: “De eieren ontwikkelen zich over het algemeen in enkele
tientallen dagen tot een nimf, een insectenlarve. Ze doorlopen wel tien nimfenstadia
en overwinteren ook als nimf. Daarna
komt het volwassen dier, de imago, tevoorschijn.”
Kenmerkend voor de polder
Meestal vind je krekels en sprinkhanen in
droge heidegebieden op zonovergoten zomerse middagen, maar de veenmol zit daar
niet. “Veenmollen houden van nattigheid
en komen van nature voor in veengebieden
in het binnenland, zoals de Groote Peel.
Maar tegenwoordig zitten ze vooral massaal
in de veenweidegebieden in het westen van
ons land, van Leiden tot Rotterdam, waar
ze leven langs sloten. Volwassen veenmollen zijn actief in het voorjaar en bovendien
niet overdag, maar ’s nachts”, vertelt
Kleukers. “Ze graven gangen van een vinger
dik in de bodem, op zo’n vijf tot tien centimeter diepte. Voor de uitgang maakt een
mannetje een kamer, die fungeert als een
soort klankkast. De vrouwtjes kiezen hun
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partner op basis van het geluid. Ze komen
lopend of vliegend - de veenmol is de enige
uit de groep die niet kan springen - op het
geluid van de mannetjes af. Maar omdat
het dan donker is, zijn daar maar weinig
waarnemingen van.”
De veenmol is, met zijn nachtelijke zoemende geluid, volgens Kleukers net zo kenmerkend voor het Hollandse polderlandschap als de koe en de kievit. “In
laag-Nederland hoor je hem heel vaak en
hoort hij er echt bij. Bijna niemand weet
dat trouwens, behalve tuinders. Onder hen
is het een bekend insect. En bij mensen met
volkstuinen, die de grond omwoelen. Daar
houden veenmollen van. De bodem komt
dan los en daardoor kunnen veenmollen
hun gangen graven.” Kleukers vermoedt
dan ook dat de soort hooguit een jaar of
vijftig zo kenmerkend is voor het ZuidHollandse landschap, pas sinds de grote opkomst van volkstuintjes. “De eieren en larven worden makkelijk met potgrond
verspreid.”
Krekels en sprinkhanen vormen samen de
orde van de Orthoptera, de rechtvleugeligen. Daaronder vallen twee onderordes: die
van de langsprieten (Ensifera, krekels en
sabelsprinkhanen) en de kortsprieten
(Caelifera, doornsprinkhanen en veldsprinkhanen). Kleukers: ”Krekels en sabelsprinkhanen hebben sprieten die langer zijn
dan hun lichaam, bij doornsprinkhanen en
veldsprinkhanen zijn ze korter dan het lichaam. Verder hebben de vrouwtjes bij de
langsprieten een lange legboor en bij de
kortsprieten vier korte zogeheten eilegkleppen. Dat zijn verharde stukjes van de achterlijfspunt, waarmee ze in de bodem kunnen graven en waartussen de eieren
tevoorschijn komen.”
Een ander verschil is hun voedselvoorkeur.
“Kortsprieten zijn vegetariërs, ze eten over
het algemeen gras. Bij sabelsprinkhanen
ligt het aan de soort: je hebt vleeseters,
planteneters en alles daartussenin. En krekels leven van dood organisch materiaal.
De veenmol heeft overigens wel de voorkeur voor dierlijk voedsel als hij kan kiezen”, zegt Kleukers.
Drie tikjes per seconde
De onderordes zijn daarnaast van elkaar te
onderscheiden in het mechanisme waarmee ze geluid produceren. Beide doen dat
door te striduleren: ze bewegen twee van
hun lichaamsdelen langs elkaar. Kleukers:
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Het lichaam van de veldkrekel is kort en gedrongen. Foto: EIS Kenniscentrum
Insecten.
“Krekels en sabelsprinkhanen bewegen hun
beide vleugels langs elkaar en sprinkhanen
bewegen een rij met tandjes aan de binnenzijde van hun achterpoten langs de vleugels.” Elke soort maakt een kenmerkend geluid. “Je kunt het geluid in groepen
indelen. Dat kunnen tikjes zijn: sommige
soorten geven bijvoorbeeld drie korte tikjes
per seconde, andere maken lange series van
tikjes. Maar er zijn ook soorten die zoemen.” Met een beetje training zijn de soorten volgens Kleukers heel goed te herkennen. “Ik vind het zelfs veel gemakkelijker
om sprinkhanen en krekels te herkennen
dan vogels. Bij zangvogels hoor ik ‘kie, kie!’
en weet ik niet wat het is.”
In het veld worden krekels en sprinkhanen
dan ook gevonden via hun geluid. “Zo
brengen we ze in kaart”, zegt Kleukers. “Het
gros van de soorten kun je daarmee op een
afstandje vaststellen, al zijn er ook minder
luidruchtige soorten en moet je op de heide
af en toe wel aan een boomtak schudden
om te zien of er een struiksprinkhaan uitvalt, of langs een vennetje kijken of er
doornsprinkhanen zitten. Maar ik herinner
me dat ik een keer door Zeeuws-Vlaanderen
fietste en niet eens hoefde af te stappen. Ik
kon de soorten zo, al fietsend, herkennen.
Alleen het aantal individuen is dan lastiger
vast te stellen. Als het er meer dan vijf zijn,
kun je dat niet meer horen.”

Batdetector
Voor veldonderzoekers wordt het herkennen van soorten uit de meeste diergroepen
met de jaren en opgebouwde ervaring overigens steeds gemakkelijker, maar dat gaat
niet op voor degenen die werken aan krekels en sprinkhanen. Roy Kleukers vertelt
waarom hij tegenwoordig veel meer moeite
heeft met zijn inventarisaties dan vroeger:
“Ik hoor een deel van de geluiden helaas
niet meer, een bijverschijnsel van het ouder
worden. Dat geldt niet alleen voor mij
hoor, ook voor mijn collega’s. Het geluid
dat veel sprinkhanen produceren, is hoog,
met een frequentie van boven de 20 kHz en
het vermogen van mensen om zulk hoog
geluid te horen neemt nu eenmaal af.
Sommigen van ons gebruiken nu een batdetector om de patronen te herkennen.”
Zo’n apparaatje zet het ultrasone geluid van
vleermuizen om in voor mensen hoorbaar
geluid. Kleukers, grinnikend: “Voor ons
vakgebied is verjonging pas écht van belang.”
Tjitske Visscher en Gerard Korthals
Het Centrum voor Bodemecologie is een
samenwerkingsverband van experts van het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) en Wageningen University & Research
rondom de ecologie van de bodem.
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Het saneren van bodemverontreiniging gebeurt soms door het onttrekken en zuiveren van grondwater. Voor een dergelijke sanering is, naast een
saneringsplan op basis van de Wet bodembescherming, ook nog een watervergunning nodig. De Waterwet biedt het toetsingskader voor een
dergelijke vergunning. Aan de hand van recente rechtspraak over een grondwatersanering wordt bekeken hoe dat in z’n werk gaat.

De Wet bodembescherming en
de Waterwet
Michiel de Groote

Trefwoorden:
• Wet bodembescherming
• Grondwatersanering
• Waterwet

voor activiteiten die invloed hebben op de
waterhuishouding kennen we de Waterwet.
Deze wetten overlappen elkaar niet, maar
zij raken elkaar wel en dat maakt het soms
ingewikkeld.
In februari van dit jaar schorste de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
nog een opgelegde last onder dwangsom
over opgebracht slib op een bedrijfsterrein.
De vraag of er sprake was van overtreding
van het Bbk dan wel de Wbb was te complex om even snel te beoordelen, aldus de
Voorzieningenrechter. Het handhavingsbesluit is daarom geschorst - ofwel tijdelijk
buiten werking gesteld – tot het moment
waarop de einduitspraak komt (waarschijnlijk later dit jaar). De uitspraak van 10 februari 2021 is te vinden op rechtspraak.nl
onder het kenmerk ECLI:NL:RVS:2021:245.

Mr. drs. M.A. de Groote
is advocaat te Breda ( michiel@degrooteadvocatuur.
nl), docent bij Waterschapsland (www.waterschapsland.nl) en blogger op het gebied van milieu- en overheidsrecht (www.michieldegroote.nl).

De Nederlandse milieuregelgeving is best
wel versnipperd. Zo hebben we voor gevallen van bodemverontreiniging en het voorkomen daarvan de Wet bodembescherming
(Wbb). Voor het nuttig toepassen van
bouwstoffen, grond en baggerspecie hebben
we het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). En
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Over de relatie van de Wbb tot de Waterwet
is recent eveneens jurisprudentie verschenen. De rechtszaak waar ik op doel dateert
van 24 maart 2021 en gaat over een bodemverontreiniging in Zaltbommel. De uitspraak is gepubliceerd onder kenmerk
ECLI:NL:RVS:2021:634. De zaak wordt in
deze bijdrage uitgediept om inzicht te krijgen over de verhouding tussen bodemverontreiniging en regelgeving op het gebied
van water.
WAT S P E E L D E E R ?

In Zaltbommel is het chemiebedrijf Sachem
gevestigd. In het verleden is tijdens het productieproces en door een brand bodemver-

ontreiniging ontstaan met benzeen.
Benzeen staat bekend als een van de meest
schadelijke aromatische koolwaterstoffen.
Dit geval van bodemverontreiniging moet
uiteraard worden gesaneerd. In 2005 is het
saneringsplan goedgekeurd. De gekozen variant is het onttrekken van grondwater op
de locatie. Op die manier kan de verontreiniging worden opgeruimd en wordt verspreiding voorkomen. De watervergunning
die daarvoor is verleend (ook in 2005) eindigde in juli 2013. Voor de volgende saneringsfase moest er opnieuw een vergunning
komen. In december 2016 is die vergunning verleend, waarbij er tot 2023 maximaal 1 miljoen m3 grondwater per jaar
mag worden onttrokken. De Stichting
Veiliger Zaltbommel kon zich niet vinden
in de verleende watervergunning. Zij achtte
de wijze van sanering niet doelmatig en efficiënt en had liever een andere aanpak gezien. Om die reden is de Stichting een
rechtszaak gestart.
WAT E R V E R G U N N I N G P L I C H T

Voor het onttrekken van grotere hoeveelheden grondwater is een watervergunning
vereist. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten
van bier of frisdrank en aan bedrijven die
grote hoeveelheden groenten wassen. Ook
een onttrekking van grondwater vanwege
een sanering vereist een watervergunning,
ook al is het doel anders dan bij een industrieel productieproces. Voor de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009 was dat
overigens ook al zo. Toen gold nog de
Grondwaterwet. Voor een grondwatersanering is dus een goedgekeurd saneringsplan
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alsmede een watervergunning noodzakelijk.
Alleen voor kleine onttrekkingen geldt geen
watervergunningplicht (hooguit een meldingsplicht). In de Zaltbommelse kwestie
staat vast dat er een nieuwe watervergunning nodig was.
B E VO EG D G E Z AG WAT E R V E R G U N N I N G

Er zijn meerdere bevoegde gezagen die watervergunningen verlenen. Wat grondwateronttrekkingen betreft gaat het om de
provincie of het waterschap. Vanaf een bepaald volume (meer dan 150.000 m3 per
jaar) is niet het dagelijks bestuur van het
waterschap, maar het college van GS van de
provincie normaal gesproken het bevoegde
gezag voor verlening van watervergunningen. In de rechtszaak over Sachem in
Zaltbommel waren GS het bevoegde gezag,
aangezien de onttrekking nogal fors was.
Een recent voorbeeld van een grondwatersanering waarvoor het waterschapsbestuur
bevoegd gezag was (aangaande de watervergunning), is de sanering van het oude
Enka-terrein in Ede. De grondwateronttrekking betrof maximaal 131.400 m3 per jaar,
zodat het dagelijks bestuur van Vallei en
Veluwe aan zet was. De verleende watervergunning bleef overigens in stand bij de
Rechtbank Gelderland blijkens de uitspraak
van 19 februari 2021
(ECLI:NL:RBGEL:2021:808). Mogelijk volgt
er nog hoger beroep bij de Raad van State.
TOETSINGSCRITERIA

Hoe wordt een aanvraag voor een watervergunning beoordeeld? Het stelsel van de
Waterwet werkt als volgt. Een aanvraag
voor een watervergunning, bijvoorbeeld om
een grote hoeveelheid grondwater te onttrekken, wordt getoetst aan de drie doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen bieden in feite weigeringsgronden,
want een aanvraag moet passen bij de drie
doelstellingen. Is dat niet het geval, dan levert dat een plicht op om de vergunning te
weigeren.
In artikel 2.1 lid 1 Waterwet staan de te beschermen waterbelangen op basis waarvan
een watervergunning moet worden geweigerd. In de eerste plaats mogen er geen waterkwantiteitsproblemen ontstaan door de
aangevraagde onttrekking. Denk aan wateroverlast of waterschaarste. In de tweede
plaats mag de chemische en ecologische
kwaliteit van het watersysteem door de aangevraagde activiteit niet verslechteren. Bij
voorkeur verbetert die juist. Bij een grondwatersanering zal de kwaliteit doorgaans
verbeteren. In de derde plaats kan de maatschappelijke functie van het water een grond
voor weigering opleveren. Gedacht kan worden aan activiteiten in of bij het water die
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het gebruik van dat water doorkruisen, bijvoorbeeld het beperken van een bekende
vaarroute. Dit derde element zal normaal
gesproken niet spelen bij grondwatersanering.
Het is niet toegestaan om een vergunning
te weigeren vanwege een andere reden dan
de zojuist genoemde. Het moet echt gaan
om een waterstaatkundig belang (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2016:850). Het is
niet mogelijk om dit te omzeilen met lokale
regelgeving van bijvoorbeeld het waterschap
(zie in dat verband
ECLI:NL:RBGEL:2019:788).
T O E T S I N G I N D E Z A A K S AC H E M

Het is niet zo makkelijk om verlening van
een watervergunning voor een sanering tegen te houden. Er moet worden gezocht
naar een waterbelang dat wordt geschaad
door de voorgenomen onttrekking. Er is
immers maar een drietal redenen om geen
watervergunning af te geven. De Stichting
Veiliger Zaltbommel heeft het gezocht in
provinciaal beleid. De provincie heeft namelijk een Omgevingsvisie vastgesteld. Dat
beleid bepaalt dat er bij een onttrekking nadrukkelijk moet worden gekeken of grondwater voor het doel van de onttrekking niet
een te waardevolle ‘grondstof’ is. Men is
(gelukkig) steeds zuiniger op grondwater en
die insteek is in Gelderland in de
Omgevingsvisie beland. Een onttrekking in
het kader van een sanering is toegestaan,
mits de sanering met het kostbare grondwater zo doelmatig en efficiënt mogelijk is.
Als dat niet zo is, dan mogen GS geen watervergunning verlenen en zal er op een andere manier moeten worden gesaneerd.
Met het beleid heeft de provincie het waterkwantiteitscriterium uit artikel 2.1 lid 1
Waterwet nader ingevuld. Dat is toegestaan; er wordt geen nieuwe weigeringsgrond ingevoerd die niet past binnen het
stelsel van de Waterwet.
De Gelderse Omgevingsvisie biedt dus
ruimte voor discussie over de aanpak van de
bodemverontreiniging over de band van de
rechterlijke toets van de watervergunning.
De Stichting heeft er duidelijk werk van gemaakt, maar de rechtbank heeft zich niet
laten overtuigen. De rechtbank heeft namelijk gezegd dat er met het beschikken op het
saneringsplan door het Wbb-bevoegde gezag
al is gekeken naar de doelmatigheid en efficiëntie van de gekozen aanpak. De doelmatigheid en efficiëntie zijn gegeven, aangezien
het saneringsplan (bestaande uit de onttrekking) vaststaat. De rechtbank wilde de
discussie pas openbreken wanneer er “sterke
aanwijzingen bestonden dat dit niet langer
het geval was.” En dat was in deze langlo-

pende grondwatersanering niet aan de orde.
De Raad van State heeft het oordeel van de
rechtbank in hoger beroep getoetst en de
uitspraak van de rechtbank in stand gelaten. Daarmee houdt dus ook de watervergunning stand en kan de grondwatersanering blijven doorgaan.
ONHERROEPELIJK SANERINGSPL AN

In deze zaak zien we duidelijk wat de waarde is van een onherroepelijk saneringsplan.
Als de aanpak van een bodemverontreiniging eenmaal vaststaat, dan kan de saneerder erop terugvallen. En de rechter ook bij
het motiveren van de uitspraak. De discussie over de saneringsaanpak moet plaatsvinden in de eventuele rechtsgang tegen het
goedgekeurde saneringsplan. Niet meer in
de fase van de watervergunning die dient
ter uitvoering van de gekozen saneringsmethode. Tenzij er echt iets veranderd is, maar
dat zal niet zo snel aan de hand zijn.
De les is inmiddels wel duidelijk. Ook in de
al eerder genoemde kwestie over het terrein
van Enka in Ede is deze redenering terug te
lezen; zie rechtsoverweging 7.1 van die uitspraak. Daar maakt de rechtbank nog het
verwijt dat “niet gemotiveerd betwist” was
dat er duurzaam en doelmatig met grondwater werd omgegaan. Vrij vertaald zegt de
rechter daarmee dat er een solide, kritisch
onderzoeksrapport nodig is om nog een
beetje kans te maken.
UITSTEL NIEUWE OMGEVINGSWET

Tot slot nog enkele opmerkingen over de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingswet. In de bijdrage van collegaauteurs G. van der Veen en J. Hoekstra
(Tijdschrift Bodem, nummer 2, april 2021)
is op hoofdlijnen beschreven wat er zoal verandert in bodemland na de invoering van de
Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Dat is best wel wat en
niet altijd gaat het om een verbetering. Er is,
meer in het algemeen, aardig wat kritiek op
de Omgevingswet. Het is niet duidelijk welk
probleem er nu eigenlijk wordt opgelost met
het hele project.
Inmiddels is bekend geworden dat ‘de
grootste wetgevingsoperatie sinds de
Grondwetherziening van 1848’ (zoals het
kabinet het noemde in 2014) niet in werking treedt op 1 januari 2022. Zie daarover
de ‘Kamerbrief voortgang Omgevingswet
april 2021’ van 23 april 2021. Decentrale
overheden krijgen met name het digitale
stelsel (DSO) niet op orde vanwege de
complexiteit. Het is dus nog even wachten
tot de wetgeving voor bodemverontreiniging verandert. Of zou van het zoveelste
uitstel misschien toch afstel komen…?
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Advocatenmemo 2021
Alle actuele regels, cijfers en contactgegevens
binnen handbereik
Als juridisch professional weet je als geen ander dat het in de wereld van het recht niet
alleen om de schoonheid van ons rechtssysteem gaat. In de praktijk dien je ook zaken als
fatale termijnen, de indexeringscijfers of de vrijstellingsdrempels paraat te hebben. Gegevens
als deze kunnen complex en veranderlijk zijn. Advocatenmemo 2021 helpt je zicht te houden
op een omvangrijke hoeveelheid regelgeving en ontwikkelingen waar de praktijkjurist weet
van moet hebben. Ideaal om mee te nemen naar een bespreking of zitting.

Helemaal up-to-date
Uiteraard bevat de 2021-editie van Advocatenmemo alle recente ontwikkelingen op het
gebied van arbeidsrecht, belastingen, procesrecht, faillissementsrecht, huurrecht en
alimentatienormen, sociale zekerheid en het strafrecht. Naast de laatste stand van zaken
in wetgeving zijn in dit memo alle cijfers van het jaar 2021 opgenomen.

Meer informatie en bestellen: wolterskluwer.nl/shop
Of scan de QR-code.

