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Praktisch
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Deze sessie wordt opgenomen en op 
onze website gepubliceerd

Zet je microfoon uit tijdens de 
presentatie

Opmerkingen of vragen kunnen via chat, waar 
mogelijk beantwoorden we deze in de sessie. 
Anders nemen we ze mee. Benoem duidelijk aan 
wie je de vraag stelt of onderwerp. InteractiefPresentaties

Zet camera uit bij slechte 
verbinding

Hou je telefoon klaar (mentimeter). 

Surf naar menti.com en vul de 3841824in
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Inleiding

4



Bodembeheer van de Toekomst
 Doel: gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen

van regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun
Omgevingsplannen.

 Fase 1 en 2: productiefase
 10 bouwstenen
 Informatiebladen
 Juridische frames
 Voorbeeldregels
 Leidraad/overig

 Fase 3: implementatiefase
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Gerd de Kruif

PPS Bodembeheer van de Toekomst



Bouwsteen Vitale bodem
 Ingewikkeld en veelomvattend thema
 Decentrale overheden op weg helpen / handvatten geven
 Een vitale bodem is nu actueler en belangrijker dan ooit
 Verbetering van bodemvitaliteit kan een bijdrage leveren aan allerlei 

opgaven
 Daarmee is een vitale bodem essentieel voor maatschappelijke en 

economische activiteiten in de leefomgeving
 Omgevingswet: een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, 

waar de bodem en ondergrond een belangrijk onderdeel van zijn. Vitale 
bodem is de rode draad door veel (sectorale) thema’s.
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Bouwsteen Vitale bodem

 1 algemeen informatieblad + 2 (verdiepende) informatiebladen: 
 Koolstofvastlegging
 Bodembiodiversiteit

 Deze onderwerpen staan hoog op de agenda in allerlei nationale en Europese 
programma’s

 Ook voor gemeenten is een optimale koolstofvastlegging en verbetering van de 
(bodem)biodiversiteit vaak een ambitie op zich

 Het is goed om (als gemeente) de onderlinge afhankelijkheid van deze onderwerpen te 
zien en bewust te zijn van de ‘paraplu’ die vitale/gezonde bodem daarin is
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Doel van vandaag
 Toelichting op gemaakte producten voor bouwsteen Vitale bodem

 Wat staat er in? 
 Hoe te gebruiken?
 Waar te vinden?  

 Beantwoording van uw vragen
 Gemeenten/regio's klaar om aan de slag te gaan



Programma

10:30 Welkom, toelichting programma
10:40 Informatieblad vitale bodem (toelichting + vragen)   
11:00 Informatieblad koolstofvastlegging (toelichting + vragen)
11:20 Informatieblad bodembiodiversiteit (toelichting + vragen)
11:40 Handelingsperspectief (toelichting + vragen)
11:55 Wrap up & afsluiting
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Informatieblad
Vitale bodem

Door Thijs Vlaar, gemeente Amsterdam
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Informatieblad vitale bodem
Wat is bodemvitaliteit?
 Principe ontstaan vanuit de wens bodemkwaliteit 

integraal te benaderen
 Bodemkwaliteit niet meer alleen uitdrukken in chemische 

(milieu-hygiënische) termen, maar ook in biologische en 
fysische termen

 We kunnen niet meer alleen uit de voeten met het 
huidige ‘klassieke’ benadering van bodemkwaliteit en het 
daarbij horende beoordelingskader en wet- en 
regelgeving

 Want de bodem is een complex systeem met veel 
verschillende functies met onderlinge afhankelijkheid
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Informatieblad vitale bodem
Wat definieert een vitale bodem?
 Niet één recept van eigenschappen voor een ideale bodem
 Definitie afhankelijk van locatie en gebruiksdoel
 Daarom kan een vitale bodem het beste omschreven worden als: een bodem die op een 

duurzame wijze de functies vervult voor het gebruiksdoel
 Het vitaliteitsoptimum is afhankelijk van verschillende (limiterende) bodemeigenschappen en 

omgevingsfactoren
 Bij het toeschrijven van functies aan een bodem dient hier rekening mee gehouden te worden
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Informatieblad vitale bodem
Gebruiksdoel en bodemfunctie
 Een vitale bodem vervult dus de functies voor een bepaald gebruiksdoel
 Niet alle functies zijn relevant voor alle gebruiksdoelen
 Het programma Verrijkende Landbouw stelt zes bodemfuncties voor:

 Waterhuishouding en zuivering
 Koolstofvastlegging
 (Bodem)biodiversiteit
 Mineralenkringlopen
 Voedsel/biomassa productie
 Landschap

 Verschillende variaties zijn mogelijk Maatwerk
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Informatieblad vitale bodem
Beoordelingssysteem vitale bodem (SHI)
 Voor agrarisch gebruik is een beoordelingssysteem niet nieuw (Soil Health Index)
 Uitdaging is een SHI te ontwerpen voor stedelijk gebied

 Op basis van maatwerkdefinitie: gebruiksdoel  bodemfuncties  eigenschappen  parameters
 Combinatie chemische, biologische en fysische parameters
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Informatieblad vitale bodem
Rol van de gemeente - Waarom moet een gemeente ambities hebben op dit vlak?
 Omgevingswet
 Tal van landelijke en Europese doelen, ambities, regels, beleidskaders en programma’s:

 Klimaatakkoord
 EU Soil Directive
 EU Soil Observatory (EUSO)
 Green Deal
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Informatieblad vitale bodem
Hoe kan de rol worden ingevuld? Welke invloed heeft een gemeente?
 Stap 1: definitie vitale bodem en uitgangspunten vaststellen = de basis

 Faciliteren van kennis en begrip van het thema binnen de eigen organisatie
 Initiatief nemen voor (keten)samenwerking of aansluiten bij bestaande samenwerkingsinitiatieven.
 Een gebruikgestuurde definitie ‘gezonde/vitale bodem en ondergrond’ uitwerken, zowel kwalitatief als 

kwantitatief, op gemeentelijk niveau.
 Relevante bodemdata ontsluiten en een database opbouwen die inzicht geeft in de bodemvitaliteit
 Plan van aanpak opstellen om als gemeente meer regie te pakken op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau.

 Stap 2: ontwikkelen en hanteren van een beoordelingskader
 Stap 3: met de gelegde basis aan knoppen gaan draaien

 Juridische status van de gemeentelijke definitie en eventueel nieuw beoordelingskader bepalen
 Handboek beheermaatregelen opstellen met alternatieve met duurzame vormen van bodembeheer 

en gebruik
 Op projectniveau sturen op bodemvitaliteit (planvormingsprocessen en/of vergunningverlening)
 Probleemgebieden identificeren waar gebruiksdoelen niet gehaald worden
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Vragen?
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Informatieblad
Koolstofvastlegging

Door Erik Verhallen, RWS WVL
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Informatieblad Koolstofvastlegging
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Gaat in op de 
- Koolstofkringloop
- Voordelen van koolstofvastlegging
- Bodemkoolstofvoorraad
- Rol gemeente
- Overkoepelend beleid



Informatieblad Koolstofvastlegging
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De bodem heeft het vermogen om koolstofdioxide (CO2) 
uit de atmosfeer vast te leggen als organisch koolstof. 

Als landschappen begroeid en de bodem gehydrateerd 
gehouden wordt, dan kunnen planten groeien en koolstof 
vastleggen.



Korte en lange cyclus

22

Processen 
Korte cyclus onder meer:
- Fotosynthese
- Vorming organisch afval

Langzame cyclus 
- Koolstof opgeslagen in sedimentgesteenten
bv kalksteen, wat via verwering vrij kan komen.
- Organisch stof vastgelegd in aardlagen (onder 
meer olie)



Voordelen koolstofvastlegging
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Organische stof:
• stimuleert het bodemleven;
• draagt bij aan de opbouw van een stabiele bodemstructuur; 
• verbetert de waterhuishouding van de bodem.

De open structuur met organische stof zorgt ervoor dat plantenwortels de ruimte hebben om te groeien en 
tegelijkertijd over voldoende water beschikken vanwege het grotere watervasthoudende vermogen van 
organische stof.

Inzetten op koolstofvastlegging is inzetten op klimaatmitigatie.



Koolstofvoorraad
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Kaarten in de Altas Natuurlijk Kapitaal
- Globaal overzicht
- Potentieel

Minimumwaarde 
2-2,5% OS = 1-1,3% C = 40-50 ton C/ha
Koppelen aan bodemtype: 4% bij zwaardere 
kleigronden.

Maximaal haalbare koolstofvastlegging in de
landbouw ca 1Mton CO2 per jaar.

Grootste potentie: minder intensieve grondbewerking en verbeterde afwisseling van gewassen.



Globale conclusie koolstof-emissie en -vastlegging
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• Bossen en waterrijke gebieden (wetlands) “sinks” zijn, ze verwijderen koolstof uit de atmosfeer; 

• Met name veengebieden potentieel broeikasgassen kunnen uitstoten bij een niet optimale waterhuishouding; 

• Akkerlanden zorgen voor het merendeel van de emissies van koolstof uit de bodem; 

• Verharding (door bebouwing) zorgt voor emissies.



Invulling 6 bodemfuncties
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Gebiedsgericht beheer van met elkaar samenhangende
functies:

1. Primaire productie (voedsel en biomassa) 
2. Waterzuivering/regulatie/buffering 
3. Biodiversiteit of habitat 
4. Nutriëntenkringloop 
5. Klimaat (koolstofopslag) 
6. Landschap

Om elke functie goed in te vullen moet er een analyse van een 
begrensd gebied uitgevoerd worden, welke uiteindelijk minimum grenswaarden geven.

Voor een langjarig gebiedsprogramma moet niet 1 probleem worden aangepakt, maar alle functies meegenomen
worden. Meer info op www.verrijkendelandbouw.nl

http://www.verrijkendelandbouw.nl/


Rol gemeente
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Invulling eigen ambitie klimaatdoelstelling als CO2 neutrale gemeente.

Zowel bij vastlegging als –emissies.
Naast emissiebeperking op fossiele uitstoot ook aandacht voor emissies uit landgebruik.
- Grondwaterpeilbeheer veenoxidatie voorkomen

En voorwaarden aan het gebruik van grond op haar areaal aan koolstofvastlegging.
- Stimuleren kringlooplandbouw door in te zetten op korte ketens

Koppeling met hemelwaterverordening leggen door een voorkeur voor lozen van hemelwater in de bodem
neer te zetten. 
Eisen opnemen in bouwverordening t.a.v. % verhard oppervlak.

Voorlichting met concrete voorbeelden



Beleidskaders
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EU Bodemstrategie
LULUCF- verordening
Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
SDG 15
Nationaal programma landbouwbodems



Vragen?
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Informatieblad
Bodembiodiversiteit

Door Lotte Mathu, Witteveen+Bos
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Informatieblad Bodembiodiversiteit

 Vitale bodem = goede fysische, chemische en biologische kwaliteit
 Ecosysteemdiensten van bodemleven
 Achteruitgang van biodiversiteit

 Inhoud informatieblad
 Wat is bodembiodiversiteit?
 Functies van het bodemleven
 Data over bodemleven
 De rol van de gemeente

 80% versie staat binnenkort op de website
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https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-vitale-bodem/


Informatieblad Bodembiodiversiteit

Wat is bodembiodiversiteit?

 Verscheidenheid aan leven ondergronds

 Bodemvoedselweb en ecosysteem

 Waar vind je bodemleven? 
 In het landelijk gebied
 In de stad
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Informatieblad Bodembiodiversiteit

Functies van bodemleven

 Verschillende diensten op verschillende locaties
 Omstandigheden
 Functie/ gebruik bodem

 Ecosysteemdiensten
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Landbouw Klimaatadaptatie (in de stad) Biodiversiteit



Informatieblad Bodembiodiversiteit

Data van het bodemleven

 Weinig bekent over bodemleven
 Nationale/ regionale kaarten
 Geen (openbare) lokale data
 Kennisontwikkeling en kennisdeling nodig
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Kaart regenwormabudantie



Informatieblad Bodembiodiversiteit
 Ambities van gemeente

 Biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame landbouw

 Nationale ambities en doelen
 Omgevingswet
 Nationaal programma landbouwbodems, Klimaatakkoord, Visie Landbouw, Natuur en Voedsel, 

TerrAgenda

 Europese ambities en doelen
 Europese bodemstrategie
 Sustainable development goals (SDG’s)
 Global Soil Partnership
 IUCN ‘pledge’
 LULUCF- verordeningen
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Informatieblad Bodembiodiversiteit

De rol van de gemeente

 Hoe kan de gemeente invloed uitoefenen?
 Omgevingsvisie

 Ambities en doelen: Biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame landbouw

 Omgevingsplan
 Regels over bijvoorbeeld: kwetsbare bodems sparen (veengebieden), natuurinclusief bouwen, 

minder afdichting (verharding), meer groen, inheemse beplanting (groenstroken, boomspiegels), 
voorkomen verstoring bodem, minder bestrijdingsmiddelen

 Educatie en voorlichting
 Onderzoek stimuleren/faciliteren
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Vragen?
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Handelingsperspectief
Door Corinne Koot, Witteveen+Bos
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Handelingsperspectief

39

 Er is geen wettelijke drive/verplichting voor vitale bodem
 Op basis van eigen ambities zijn er mogelijkheden
 Wél aanknopingspunten in diverse nationale en Europese richtlijnen en visies:

 NOVI
 EU bodemstrategie
 Gemeenschappelijk landbouw beleid
 Etc.

 Geen hele ‘harde’ voorbeeldregels
 Wel inspiratie, denkrichtingen, suggesties

 Handelingsperspectief: resumé van de 3 gepresenteerde informatiebladen
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Handelingsperspectief
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Omgevingsvisie Omgevings-
programma Omgevingsplan Website, 

folder, cursus

- Visie en ambitie 
vitale bodem

- Duurzaamheids-
ambities 

- Plan van aanpak - Toedelen van 
functies

- Klimaatadaptatie
- Graven in de 

bodem
- Biodiversiteit
- Open bodem

- Voorlichting, 
communicatie

- Handboek 
beheermaatregelen



Oproep
 Wie wil reflecteren op het handelingsperspectief en/of denkt u goede voorbeelden of 

toevoegingen te hebben? 

 Meld u dan (in de chat of via de mail: bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl) 
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Vragen?
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Wrap up
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Doorkijk – vervolg 2022
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• Producten (fase 1 en 2): evaluatie en afronding
• Vervolg fase 3 - Regionale verdieping

• Aan de slag met regio’s die al begonnen zijn 
• Ondersteuning en verdieping bij concrete vraagstukken

• Meer info en een enquête volgen via website en nieuwsbrief

• Heeft u al concrete stappen gezet om dit onderwerp in het omgevingsplan te regelen? En heeft u 
verdiepende vragen en/of wilt u ervaringen delen? Meld u dan!

Mei 2020 Nov 2020 Feb 2021 Dec 2021 Juli 2022

Fase 1: opstart
Fase 2: productie

Fase 3: implementatie Regionale verdieping

Evaluatie en afronding



Meer info?
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www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Andere webinars: 
 Ondergrondse functies: 7 December, 10.30 – 12.00 
 Aanvullingsbesluit: 7 December, 13.00 – 16.00 
Meld je aan via bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
mailto:bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl
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