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Inleiding 

 
Figuur 1 Bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten1 

 

Het bodemleven vormt de basis voor veel bodemprocessen en ecosysteemdiensten. Een rijk 

en divers bodemleven is belangrijk voor een tal van functies zoals de bodemvruchtbaarheid, 

een weerbare bodem (tegen ziektes, plagen), de reiniging van bodemverontreinigingen, het 

reguleren van de koolstof- en stikstofkringloop en het verzorgen van een goede 

bodemtextuur voor plantgroei en waterinfiltratie. Om deze functies optimaal te beschermen 

en benutten zal het meegewogen moeten worden in afwegingen van gemeentes en 

provincies.   

 

1 Bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten in beleid, bodembeheer en bedrijfsmanagement van 

Michiel Rutgers, Harm van Wijnen en Dick de Zwart 
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Hoofdstuk 1 

Wat is bodembiodiversiteit? 
De bodem is een habitat voor een groot aantal soorten organismen van verschillende 

afmetingen, zoals bacteriën, schimmels, wormen, larven en mollen. De diversiteit in het 

ondergrondse leven wordt over het algemeen gezien als bodembiodiversiteit. De FAO van de 

UN definieert bodembiodiversiteit als volgt: 

"We definiëren bodembiodiversiteit als de verscheidenheid aan leven onder de grond, van genen 

en soorten tot de gemeenschappen die ze vormen, evenals de ecologische complexen waaraan ze 

bijdragen en waartoe ze behoren, van bodem micro habitats tot landschappen." 

Daarnaast is de bodem de basis van het bovengrondse leven, een vitaal bodemleven vervult 

een scala aan ecosysteemdiensten (zie figuur 1). Bovendien is het bodemleven een 

belangrijke schakel in biodiversiteit, het biedt bijvoorbeeld voeding voor bovengronds leven 

en daarnaast bevindt meer dan 25% van de biodiversiteit op aarde zich in de bodem2. 

Kwantiteit van bodemleven is hierbij naast diversiteit ook belangrijk, een goede hoeveelheid 

bodemleven kan zorgen voor onder andere een goede textuur voor plantgroei, 

nutriëntenkringlopen en plaagbestrijding.  

Het bodemvoedselweb 

Het leven in de bodem staat nauw in verband met elkaar en met het bovengrondse leven. Dit 

wordt ook wel het bodemvoedselweb genoemd. De organismen zijn afhankelijk van elkaar 

voor voedsel, maar hebben ook competitie met elkaar voor ruimte en voedsel. Verstoring 

van één organisme kan effect hebben op de rest van het hele bodemvoedselweb. 

 

Figuur 2 Het Bodemvoedselweb uit de Global Soil Biodiversity Atlas 2015 

 

2 FAO (2020), State of knowledge of soil biodiversity - Status, challenges and potentialities. 
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Waar vind je bodemleven? 

Bodemleven komt eigenlijk in alle bodems voor, echter de hoeveelheid en de soorten 

verschillen.3 Het bodemleven verschilt onder andere per textuur (zand, klei, veen), 

hoeveelheid organisch materiaal, vochtgehalte (waterbeheer), mate van verstoring en 

landgebruik. Ook verschilt het bodemleven op verschillende dieptes. Het meeste 

bodemleven bevindt zich in de bovenste 20 cm van de bodem, maar (zelfreinigende) 

bacteriën kunnen tot tientallen of zelfs honderden meters diep zitten. 

In het landelijk gebied met haar weilanden, akkers, (voedsel)bossen en natuurgebieden 

verschilt het bodemvoedselweb in de soorten organismen die daar voorkomen. In een 

weiland vind je relatief veel wormen, en in bossen en natuur op zand relatief veel 

microanthropoden (springstaarten, mijten). In onaangetaste bodems zoals in 

natuurgebieden hebben schimmels de tijd gehad om een netwerk op te bouwen en om 

interacties aan te gaan met planten- en bodemwortels. Verstoorde bodems daarentegen, 

hebben dit schimmelnetwerk nog niet kunnen opbouwen en bevatten relatief meer 

bacteriën.  

 

Ook in het stedelijk gebied zit de bodem vol met bodemleven, zelfs op plekken waar je het 

misschien niet zou verwachten. Tuinen, stadsparken en overig groen kunnen een hoge 

bodembiodiversiteit hebben; onderzoek heeft aangetoond dat sommige parken een hogere 

bodembiodiversiteit bevatten dan veel akkers. Daarnaast bevatten zelfs kleine stukjes 

bodem zoals groene daken bodemleven.  

 

  

 

3 Voor verdere literatuur, het onderzoek ‘Een gezonde bodem onder een duurzame 

samenleving.’ van Rutgers, M., & Dirven-van Breemen, L. uit 2012 visualiseert de 

verhoudingen van bodemorganismen in verschillende bodems en landgebruiken.  
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Hoofdstuk 2 

Functies van bodemleven  
Zoals beschreven in de inleiding kan het bodemleven tal van ecosysteemdiensten vervullen. 

Welke ecosysteemdiensten het bodemleven vervult hangt af van het gebruik van de bodem 

en de omstandigheden.  

Verschillende functies bij verschillende locaties en landschappen 

Over het algemeen verzorgt het bodemleven een goede bodemstructuur, weerstand tegen 

ziektes en plagen, weerstand tegen droogte en wateroverlast, zelfreiniging, en is het een 

belangrijke schakel in kringlopen en biodiversiteit (zie Tabel 1). Welke functies het meest 

relevant zijn, verschilt per locatie.  

In de landbouw en natuur is bodemleven erg belangrijk voor plantgroei. Om naar een meer 

duurzame landbouw te gaan moeten we gebruik maken van de ecosysteemdiensten die het 

bodemleven vervult, zoals het creëren van een goede structuur (bijv. poriën) voor 

plantenwortels en het reguleren van nutriënten, ziektes en plagen.  

 

In de stad en landbouw zal waterinfiltratie in de bodem van belang zijn voor 

klimaatadaptatie, en hier kan een gezond bodemleven aan bijdragen. Door verharding te 

vervangen door open bodems en groen kan regenwater infiltreren in de bodem. Het is 

hiervoor essentieel dat de bodem een goede infiltratiecapaciteit heeft, het bodemleven zorgt 

hierbij voor poriën en een goede structuur om water te infiltreren.  

 

Daarnaast draagt een gezond bodemleven bij aan het watervasthoudend vermogen van de 

bodem. Groen in de stad is essentieel voor leefbaarheid, verkoeling en de biodiversiteit, 

maar het groen moet kunnen (blijven) groeien, ook met droogte. Bodemleven zoals 

schimmels zorgen ervoor dat planten beter water en nutriënten op kunnen nemen.  
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Tot slot is de bodem een habitat voor biodiversiteit, welke bewaard en versterkt dient te 

worden in beide het landelijk en stedelijk gebied. We weten nog lang niet welke soorten 

organismen leven in de bodem onder onze voeten, maar we weten wel dat ze een belangrijk 

onderdeel zijn van de voedselketen. Vele insecten brengen een deel van hun leven door als 

larve in de bodem. Daarnaast is veel bodemleven een voedselbron voor soorten dieren zoals 

vogels en verschillende kleine zoogdieren.  

 

 

Tabel 1 Belangrijke functies van bodemorganismen, gebaseerd op diverse onderzoeken  

Functie Meest relevante organismen 

Zelfreinigend vermogen Bacteriën en schimmels 

Ziekte en plaagwering Nematoden en de bodembiodiversiteit in het 

algemeen 

Structuurvorming (o.a. infiltratie)  Wormen, planten(wortels) en schimmels 

Kringloopregulatie nutriënten, 

koolstof 

Bacteriën, schimmels, protozoën, potwormen, 

regenwormen en nematoden 

Weerstand en herstel bodem na 

verstoring 

Bodembiodiversiteit en voedselweb stabiliteit 

Weerstand tegen wateroverlast 

en droogte  

Wormen, planten(wortels) en schimmels 

 

Wat heeft invloed op het bodemleven? 
Onderstaand is een niet-uitputtende lijst van activiteiten en landgebruiken die invloed 

hebben op het bodemleven en waar bodemleven een belangrijke rol speelt.  

• Snelle (disruptieve) veranderingen van nutriëntgehalte, zoutgehalte, pH, 

bodemvochtgehalte, grondwaterstand, organisch stofgehalte 

• Geforceerde verandering in landgebruik/ begroeiing  

• Afdichting (met steen) 

• Grondroerende werkzaamheden zoals graafwerkzaamheden (verstoring bodem 

voedselweb, verspreiden ziektes en plagen) 

• Rijden met zware machines (verdichting) 

• Intensief maaibeheer 

• (Foutief) gebruik van bestrijdingsmiddelen (op alle gronden, inclusief de (moes)tuinen) 

 

Voorbeelden van activiteiten die positief zijn voor het bodemleven: 

• Bodemleven stimuleren in de landbouw 

• Meer groen aanleggen in de stad, bij voorkeur met gebruik van inheemse soorten 

planten, meerjarige planten/bomen, stikstofbindende planten, diep wortelende 

planten. 

• Verontreinigingen voorkomen of saneren 

• Openen van verharding; zoals halfopen parkeerplaatsen.  
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• Extensief maaibeheer; Twee keer per jaar begrazing door schapen; Afvoer van 

maaisel om verrijking te voorkomen;  

• Pionier begroeiing (in onze ogen onkruid) niet uittrekken, maar afmaaien, maaisel 

laten liggen en (diepe pen-) wortels laten zitten. 

• Groene daken aanleggen (met bodem) 

• Enting van bodemleven 

• Grotere gebieden verbinden en diversiteit in omstandigheden bevorderen  

Projecten of landgebruiken welke kansen bieden voor het stimuleren van bodemleven zijn 

onder andere: 

• (Duurzame) landbouw (regeneratieve/natuur inclusieve/biologische-dynamische 

landbouw) 

• Natuurontwikkeling 

• Groen in de stad (Stadslandbouw, groene speelplaatsen) 

• Grootschalige projecten met veel grondroerende werkzaamheden (o.a. 

dijkversterkingen) en grote infrastructuurprojecten combineren met versterken 

natuurlijke systemen (eco engineering)  

• Zonneparken (ecologisch beheer onder panelen kan bodemleven stimuleren) 
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Hoofdstuk 2  

Data over bodemleven 
Helaas is er nog weinig data van bodemleven beschikbaar. Voornamelijk gedetailleerde data 

van het bodemleven op lokale schaal ontbreekt nog. Desondanks zijn er wel een aantal 

kaarten op nationale schaal beschikbaar die een indruk van het bodemleven geven. 

Bovendien zijn er al een aantal publicaties geschreven over de rol van bodemleven voor de 

samenleving (zie Bijlage 1). 

Online kaarten 

Op online kaartapplicaties zoals Atlas Natuurlijk Kapitaal en PDOK is data beschikbaar 

waarmee een algemeen beeld van het bodemleven gekregen kan worden. Hieronder zijn 

enkele voorbeelden van datasets: 

• Zelfreinigend vermogen in de toplaag van de bodem 

• Regenwormen in Nederland 

• Natuurlijke waterregulatie in de bodem 

• Ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem 

• Ecologisch kapitaal bodem, niet door diffuse bodemverontreiniging aangetast 

• RIVM-rapport ‘Een gezonde bodem onder een duurzame samenleving’ bevat op 

bladzijde 77-78 kaarten over bacteriën, micro-arthropoden, nematoden en 

potwormen in Nederland; 

• Op provinciale/lokale schaal zijn soms onderzoeken gedaan, zoals het rapport 

‘Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant’ 

• Bodem- en landgebruikskaarten kunnen ook gebruikt worden om in te schatten wat 

voor soort bodemleven er aanwezig is. 

Publicaties en onderzoek 

Er zijn verschillende publicaties over bodemleven te vinden. Een overzicht van relevante 

literatuur is te vinden in Bijlage 1. Er zijn publicaties over de rol van bodemleven voor de 

maatschappij/ecosysteemdiensten uitgelegd voor beleidsmedewerkers/burgers. Daarnaast 

wordt er relatief veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van bodemleven voor 

agricultuur.  

Echter, er zijn nog een hoop kennisleemtes in het vakgebied van de bodemecologie. Er zijn 

nog zoveel onontdekte soorten organismen in de bodem onder onze voeten. Er is dus nog 

veel dat we niet weten, waardoor we ook niet een duidelijk beeld hebben van de huidige 

staat en de veranderingen in het bodemleven. Meer onderzoek zal hier nog voor nodig zijn. 
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Hoofdstuk 3 

De rol van de Gemeente 
De gemeente kan het behouden en verbeteren van bodemleven/bodembiodiversiteit op 

verschillende manieren koppelen aan beleid. In volgende paragrafen zal een verdere 

toelichting gegeven worden.  

Daarnaast verwijzen we u graag door naar het informatieblad Vitale Bodem en het 

informatieblad Koolstofvastlegging. Hierin kunt u meer informatie vinden over de stappen 

die de gemeente kan nemen voor het bevorderen van de vitale bodem in algemene zin en 

het vastleggen van koolstof in de bodem.  

Welk doel kan de gemeente hiermee invullen? 

De gemeente kan verschillende doelen of ambities verbinden aan bodembiodiversiteit. De 

functies van het bodemleven, zoals omschreven in de inleiding en hoofdstuk 2, kunnen 

bijdragen aan het behalen van deze doelen of ambities.  

De gemeente kan bijvoorbeeld haar biodiversiteitsdoelen verbinden aan bodemleven. 

Hiermee erkent de gemeente de bodem als een belangrijke habitat voor biodiversiteit. 

Bodemleven, als basisvoorwaarde voor biodiversiteit op de bodem, maakt duurzamere 

beleidskeuzes voor biodiversiteit mogelijk. Daarnaast kan de gemeente haar 

klimaatadaptatiedoelen verbinden aan een gezond bodemleven. Een gezond bodemleven 

draagt bij aan waterinfiltratie en watervasthouding. Indien de stad meer als een spons kan 

gaan functioneren, is een gezond en rijk bodemleven een randvoorwaarde. Zowel in 

ontwerp, beheer als gebruik dient het juist behandelen van het bodemleven een plek te 

krijgen. Bijvoorbeeld door grenzen te stellen aan zwaarte van materieel en materiaal bij het 

benutten van openbaar groen voor festivals. Dit is van belang voor de opvang van extremere 

buien, toenemende droogte en hitte.  

Verder kan de gemeente ambities over duurzame landbouw koppelen aan bodemleven. In 

het landelijk gebied kan de gemeente met gericht beleid (natuur inclusieve) 

kringlooplandbouw stimuleren door in te zetten op korte ketens en een systeem van 

gestapelde betalingen voor ecosysteemdiensten, zoals benoemd in het nieuwe 

gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Welke rijksregels en beleidskaders zijn hieraan te koppelen? 

Er is geen specifieke wet die regels stelt aan behoud en bescherming van 

bodembiodiversiteit in Nederland, maar het meewegen van de biologische bodemkwaliteit 

sluit goed aan bij het concept van integraliteit in de Omgevingswet en de ambitie om 

bodembiodiversiteit te verhogen zoals beschreven in de Structuurvisie Ondergrond. Met de 

Omgevingswet hebben gemeenten de ruimte om specifiek beleid en regelgeving te 

ontwikkelen over de bodembiodiversiteit. 
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Daarnaast wordt bodembiodiversiteit benoemd in het Nationaal Programma 

Landbouwbodems, het Klimaatakkoord en de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel van LNV. 

In onderstaande tekst zal hier verder op worden ingegaan.  

Nationaal Programma Landbouwbodems 

Het nationaal programma landbouwbodems is een programma gericht om de Nederlandse 

bodems duurzaam te beheren in 2030. Onderdeel hiervan is het vergroten van de kennis van 

de bodem, waaronder het bodemleven. Daarnaast pleit het programma voor duurzaam 

bodembeheer zoals verhogen van het organisch stofgehalte, wat met name voor het 

bodemleven positief is.   

Klimaatakkoord c4 

In het klimaatakkoord wordt gesteld dat de afspraken in het klimaatakkoord ook positief 

moeten zijn voor ten minste één ander duurzaamheidsdoel, zoals biodiversiteit. Ook mogen 

de afspraken geen additionele negatieve afwenteling veroorzaken op (inspanningen ter 

realisatie van) deze publieke doelen. De partijen spreken het volgende af: 

“Vergroten vastlegging koolstof. Partijen (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, 

waterschappen, terreinbeheerders, landbouwers, grondeigenaren) leveren een gezamenlijke 

inspanning om in het beheer van natuur/landschap/openbare ruimte doelstellingen van 

onder meer biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit te combineren met een versterkte CO2-

vastlegging”. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door veenweidelandschappen om te 

vormen naar moeras(voedsel)bossen. 

Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (LNV) 

In de visie wordt duidelijk verwezen naar bodembiodiversiteit in landbouwbodems. De 

landbouw moet de bodembiodiversiteit benutten, zoals omschreven in het volgende: 

 “De kabinetsinzet is dat in 2030 de natuur in de natuurgebieden, op de landbouwgronden en 

in de wateren rijker en veelzijdiger is: de landbouw benut biodiversiteit voor bijvoorbeeld 

bestuiving, bodemvruchtbaarheid en ziekte- en plaagwering en creëert tegelijk leefgebied 

voor allerlei soorten dieren.” 

De visie is geen blauwdruk, maar ook niet vrijblijvend. Het geldt voor het rijksbeleid en het is 

de wens van het kabinet dat de visie ook andere beslissers als meetlat gaat helpen om 

afwegingen te maken. Er worden enkele punten genoemd waaraan beleidsvoornemens, 

plannen, voorstellen en dergelijke op worden getoetst, waaronder “leveren ze winst op voor 

ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het 

boerenlandschap?”. 

Welke EU-doelen zijn hieraan te koppelen? 

Er wordt al een tijd gewerkt aan een Europese bodemstrategie, waarin de 

bodembiodiversiteit mogelijk opgenomen kan worden. Als onderdeel van de EU-

biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt met dit initiatief de huidige strategie aangepast om 

bodemdegradatie tegen te gaan en de bestaande bodemrijkdommen te beschermen 

("neutraliteit qua bodemdegradatie”). 

De doelstellingen zijn: 

• De vruchtbaarheid van de bodem beschermen 

• Erosie en bodemafdekking terugdringen 

• De hoeveelheid organisch materiaal verhogen 
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• Verontreinigde locaties in kaart brengen 

• Aangetaste bodem herstellen 

• Definiëren wat een "goede ecologische toestand” van de bodem is  

Vooral het laatste punt kan invloed gaan hebben op het beleid rondom de 

bodembiodiversiteit. Naast de Europese bodemstrategie zijn er meerdere 

beleidsdocumenten en initiatieven die gerelateerd zijn aan de biodiversiteit van de bodem.  

Sustainable Development Goals (VN) 

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Ze 

worden gezien als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

Bodembiodiversiteit speelt in meerdere van deze SDG’s. een rol  

De meeste relevante is met SDG 15, welke zich richt zich op bescherming, herstel en 

duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Belangrijke aspecten hierbij zijn 

omgevingsfactoren, ecosystemen en biodiversiteit van al het leven. De ondergrondse 

biodiversiteit is hierbij naast de bovengrondse biodiversiteit relevant bij dit SDG-doel.  

Naast SGD 15 kunnen ook SGD 12 “responsible consumption and production”, 13 “climate 

action”, 6 “clean water and sanitation” en 2 “zero hunger” SGD’s gekoppeld worden aan 

bodembiodiversiteit. Bijvoorbeeld doordat bodemleven het water zuivert (SGD 6), zorgt voor 

een vruchtbare bodem voor agricultuur (SGD 12 en 2) en doordat het bodemprocessen 

faciliteert waarbij broeikasgassen worden gebufferd.  

Global Soil Partnership (FAO)  

De FAO heeft het Global Soil Partnership opgericht, om alle partijen die zich bezighouden 

met bodem bij elkaar te brengen voor samenwerking en kennisdeling. Een van de 

onderwerpen van dit Global Soil Partnership is bodembiodiversiteit, zie de website voor 

meer informatie. Daarnaast heeft de FAO in 2020 een rapport gepubliceerd met de titel 

“State of Knowledge of Soil Biodiversity”, waarin de status, uitdaging en potenties van het 

bodemleven zijn beschreven. 

IUCN 

De IUCN heeft een actie agenda opgesteld waarin instellingen/organisaties een ‘pledge’ 

kunnen opstellen om de bodembiodiversiteit in 2030 te verbeteren. Inmiddels hebben zich 

152 instellingen zich hierbij aangesloten. In een dergelijke pledge kan de bodembiodiversiteit 

ook opgenomen worden.  

LULUCF-verordening 

De Europese Unie heeft op 9 juli 2018 de Verordening inzake de opname van 

broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en 

bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (de LULUCF-Verordening) in werking laten 

treden. Hierin wordt onder andere gepleit voor het zorgen voor samenhang met de 

biodiversiteitstrategie van de Unie. Het bodemleven is namelijk een belangrijke schakel bij 

bodemprocessen waarbij broeikasgassen geproduceerd worden.  

Hoe kan de gemeente invloed uitoefenen? 

De gemeente kan bodembiodiversiteitsdoelen en ambities opstellen in haar 

Omgevingsvisies. Een visie is maar een beperkte scoop en kan niet in detail te worden 

verwoord. Wel kan duurzaam bodembeheer en bodembiodiversiteit specifiek een pijler 

vormen. De ruimtelijke ordening heeft een grote invloed op het bodemleven, denk aan 

https://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-biodiversity/en/
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natuur-inclusief bouwen, inrichting van groenperken of boomspiegels en het type en de 

mate van verharding. Ook kan de gemeente in beleidsdocumenten de koppeling maken 

tussen een robuuste groenblauwe infrastructuur en een vitale biodiverse bodem. 

Daarnaast is het ook van belang om onverstoorde bodems te sparen. Dit kan in een 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan landen. Kwetsbare bodems zoals deze bijvoorbeeld 

voorkomen in het hoogveenlandschap, kunnen worden benoemd met daarbij de 

beschermende randvoorwaarden. Door het inrichten van overgangszones tussen 

natuurgebieden en landbouwgebieden kan de kwaliteit van het bodemleven toenemen. 

Daarnaast gaat in het veranderende landbouwbeleid meer aandacht naar duurzame vormen 

van Landbouw. Denk hierbij aan kringloop landbouw, biologisch dynamische landbouw, 

voedselbossen etc.. In beleidsstukken is het ook belangrijk dat een gezond bodemleven een 

randvoorwaarde is voor Biodiversiteitsbeleid en Natuurbeleid. In Rotterdam is de Bodem ook 

benoemd in de uitvoeringsagenda Biodiversiteit. In Amsterdam is in het programma 

Amsterdam Rainproof een gezonde bodem als thema benoemd als een (deel) oplossing van 

klimaatopgaven. 

Ook vanuit bodemprofessionals is een agenda opgesteld. Deze zogenaamde TerrAgenda 

2020 – 2030 geeft richting aan een vitale bodem ambitie. Streven is om een vitale bodem in 

heel Nederland te realiseren in 2030. 

De gemeente kan daarnaast het belang van bodembiodiversiteit breder bekend maken. 

Educatief kan men aandacht vragen voor bijvoorbeeld de Bodemdierendagen, het 

vergroenen van schoolpleinen en het project Steenbreek. Het stimuleren van verrijkende 

landbouw en de aanleg van voedselbossen hebben ook een positief effect op het 

bodemleven. Minder afdichting (verstening) is een goede stap om een gezonde bodem te 

kunnen realiseren. In Amsterdam bijvoorbeeld is in 2019 het bestemmingsplan Oud West 

2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij mogen tuinen niet verder dan 50% worden 

verhard (bebouwing en betegeling).  

Ook is de beweging van onderaf steeds meer zichtbaar. Voor het stedelijk gebied is 

bijvoorbeeld bij de Stadslandbouw beweging de nadruk steeds meer op duurzamere 

manieren van land benutting komen te liggen. Hierbij zijn de permacultuur principes leidend, 

waarbij de zorg voor een gezonde bodem centraal staat. 

Tot slot kan de gemeente faciliteren en samenwerken bij wetenschappelijk onderzoek naar 

bodemleven op lokale schaal. Openen van de black-box kan leiden tot concrete 

toepassingen/oplossingen en quick-wins voor gemeenten. 

  



      

     

 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie 
 

Onderwerp Toelichting Verwijzing 

Een gezonde bodem onder 

een duurzame samenleving 

Informatie over bodembiodiversiteit + 

bevat diagrammen van de soorten 

bodemorganismen per landgebruik 

https://www.rivm.nl/publicaties/gezonde-bodem-onder-duurzame-samenleving 

Waaier Bodembeheer en 

bodembiodiversiteit 

Informatie over bodembiodiversiteit in de 

vorm van een waaier 

https://www.nmi-agro.nl/wp-

content/uploads/2019/09/Waaier_BodemlevenBodembiodiversiteit.pdf 

Advies rol ecologie bij nieuwe 

bodemregelgeving 

Informatie over het belang van 

bodembiodiversiteit in beleid 

https://www.tcbodem.nl/publicaties/bodemecologie/353-a096-2014-advies-rol-

ecologie-bij-nieuwe-bodemregelgeving 

Soil biodiversity: functions, 

threats and tools for policy 

makers 

Informatie over het belang van 

bodembiodiversiteit voor 

beleidsmedewerkers, gemaakt voor de 

Europese commissie. 

https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/biodiversity_report.pdf 

The factory of life - Why soil 

biodiversity is so important 

Informatie over het belang van 

bodembiodiversiteit voor 

beleidsmedewerkers, gemaakt voor de 

Europese commissie. 

https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_en.pdf 

State of knowledge of soil 

biodiversity - Status, challenges 

and potentialities 

 

Informatie over de huidige status en het 

belang van bodembiodiversiteit 

http://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf 

https://www.rivm.nl/publicaties/gezonde-bodem-onder-duurzame-samenleving
https://www.nmi-agro.nl/wp-content/uploads/2019/09/Waaier_BodemlevenBodembiodiversiteit.pdf
https://www.nmi-agro.nl/wp-content/uploads/2019/09/Waaier_BodemlevenBodembiodiversiteit.pdf
https://www.tcbodem.nl/publicaties/bodemecologie/353-a096-2014-advies-rol-ecologie-bij-nieuwe-bodemregelgeving
https://www.tcbodem.nl/publicaties/bodemecologie/353-a096-2014-advies-rol-ecologie-bij-nieuwe-bodemregelgeving
https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/biodiversity_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf
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Onderwerp Toelichting Verwijzing 

Een indicatorsysteem voor 

ecosysteemdiensten van de 

bodem: life support functions 

revisited. 

Informatie over het belang van 

bodembiodiversiteit 

https://edepot.wur.nl/345145 

Referenties voor de 

bodembiologische kwaliteit 

Informatie + een mothodiek voor het 

bepalen van de bodembiologische 

kwaliteit(chemisch, fysisch, biologisch)  

https://www.bodemplus.nl/@131927/referenties-biologische-bodemkwaliteit/ 

Bodembiodiversiteit op de 

kaart van Noord-Brabant. 

Inzicht in de bodembiodiversiteit van 

Brabant 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607063001.pdf 

Bodem ecosyteemdiensten en 

ruimtelijke keuzes  

RIVM briefrapport over bodem 

ecosyteemdiensten en ruimtelijke keuzes 

https://www.rivm.nl/publicaties/bodembiodiversiteit-op-kaart-van-noord-brabant 

Bodemdierendagen Informatie over de bodemdierendagen https://bodemdierendagen.nl/ 

 

State of knowledge of soil 

biodiversity - Status, challenges 

and potentialities 

 

Informatie over de huidige status en het 

belang van bodembiodiversiteit 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en/ 

Bodemleven Informatie over verschillende soorten 

bodemorganismen 

https://www.goedbodembeheer.nl/bodemleven 

 

PM: Er wordt nog gewerkt aan een bijlage met een handelingsperspectief/ voorbeeldregels. Deze bijlage volgt in een volgende versie. 

https://edepot.wur.nl/345145
https://www.bodemplus.nl/@131927/referenties-biologische-bodemkwaliteit/
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607063001.pdf
https://www.rivm.nl/publicaties/bodembiodiversiteit-op-kaart-van-noord-brabant
https://bodemdierendagen.nl/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en/
https://www.goedbodembeheer.nl/bodemleven

