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Samenvatting  
Zowel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (kamerbrief van mei 2018), als private partijen 
(in het Nationaal Programma Landbouwbodems) hebben als streefdoel aangegeven dat alle landbouwbodems 
in Nederland in 2030 duurzaam worden beheerd. In de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Duurzaam 
bodembeheer 2013-2016, en de huidige PPS Beter Bodembeheer 2017-2020 (TKI-AF 16064, 
www.beterbodembeheer.nl), wordt kennis ontwikkeld over duurzaam bodembeheer in de open teelten in 
publiek en private samenwerking. Deze PPS speelt een centrale rol voor de publieke en private inspanningen 
op de kennisontwikkeling ten behoeve van het streefdoel. Voortzetting van een PPS gericht op duurzaam 
beheerde bodems in de open teelten, is dringend gewenst om de opgedane kennis verder te ontwikkelen en te 
integreren tot handelingsperspectief voor duurzaam beheer van de bodem voor boeren en hun erfbetreders. 
Deze PPS speelt ook een centrale rol in de verbinding met ander nationaal en internationaal bodemonderzoek. 
Actieve samenwerking met andere PPS-en andere programma’s, Europese kennisontwikkeling (EJP SOIL) en 
regionale initiatieven op gebied van bodembeheer is voorzien.  
Er is bewust gekozen voor een beperkte looptijd van twee jaar voor deze PPS. Enerzijds vanwege de integrale 
analyse over 8 jaar bodemonderzoek die in 2020 gestart is en waarvan de resultaten in de komende twee jaar 
leiden tot een beter inzicht van de kennishiaten en te nemen acties voor duurzaam beheerde bodems. 
Anderzijds vanwege lopende afspraken over de bijdrage van BO-Akkerbouw en de afronding van de twee jaar 
geleden gestarte vierjarige projecten.  
Deze PPS is zowel gericht op 2030 om te komen tot een duurzaam bodembeheer dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van weerbare productiesystemen, maar ook op de korte termijn om concrete antwoorden op 
vragen van boeren te geven hoe de bodem vandaag en morgen te beheren. Hierbij willen we de integrale 
aanpak vanuit de afgelopen jaren verder voortzetten en uitbouwen door 1) te werken met een systeemaanpak 
vanuit het bouwplan en de integrale bodemkwaliteit; 2) kennis en inzicht op te doen over het integraal 
functioneren van landbouwbodems; 3) een zo volledig mogelijk beeld te geven van de (integrale) effecten van 
maatregelen op dit functioneren en de bodemkwaliteit; 4) zicht te krijgen op de toepasbaarheid van 
maatregelen en kosten en baten van een transitie naar duurzaam beheerde bodems op korte en lange termijn; 
5) hiermee te laten zien welke vormen van duurzaam bodembeheer mogelijk zijn in specifieke situaties; 6) 
antwoorden te geven op de vragen van de boer door nieuwe adviezen en bouwstenen te ontwikkelen voor 
tools voor een duurzaam bodembeheer.  
__________________________________________________________________________________ 
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Projectvoorstel 
 
1. Doel en beoogde resultaten  

1.1 Doel van de PPS 
Het doel van de PPS Beter Bodembeheer, integraal naar de praktijk is om de kennisontwikkeling rond integraal 
bodembeheer vanuit de voorgaande PPS-en Duurzaam bodembeheer 2013-2016, en de huidige PPS Beter 
Bodembeheer 2017-2020 (www.beterbodembeheer.nl) te integreren, te vertalen naar praktische 
boodschappen en adviezen voor de praktijk en inzicht te geven in overblijvende kennishiaten voor de open 
teelten. Daarnaast is het doel om de kennis te verdiepen op enkele specifieke onderwerpen: 1) bodembiologie 
en bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen, 2) organische stof en bemesting en 3) het meten en 
waarderen van integrale bodemkwaliteit en advies. Gezien dit integrerende karakter is gekozen voor een 
onderzoeksperiode van twee jaar. In deze PPS ligt daarbij de focus op de akkerbouw. Afgeleid daarvan is de 
ontwikkelde kennis ook toepasbaar voor de vollegrondsgroententeelt, bloembollen en eenjarige 
voedergewassen, waaronder mais.  

1.2 Benodigde kennis en innovatie 
De PPS ‘Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk’ draagt bij aan het realiseren van het doel van MMIP 
A2 door de ontwikkeling van integrale bodemmaatregelen voor duurzaam beheer van landbouwbodems in de 
open teelten. De volgende kennis en innovatie is nodig om de doelen van de MMIP te bereiken: 
1. Kennis over de integrale effecten/prestaties/toepasbaarheid van bodemmaatregelen onder specifieke 

condities (grondsoort, regio, bouwplan) op verschillende bodemfuncties in Nederland om keuzes te 
kunnen maken in de toepassing (van combinaties) van bodemmaatregelen en te komen tot 
bodemverbeterende teeltsystemen. Hiermee kunnen bepaalde bodemfuncties verbeterd worden zowel 
vanuit functionele doelen (op bedrijfsniveau door de ondernemer) als vanuit maatschappelijke doelen (op 
regionaal/nationaal niveau vanuit maatschappij/overheid).  

2. Betaalbare integrale meting en beoordeling van bodemkwaliteit en bodembeheer met maatwerkadvies 
voor verbetering van bodemkwaliteit; ontwikkeling van goede indicatoren voor bodembiologie en 
organische stof (en de interpretatie ervan via bijv. streefwaarden) en in algemeen ontwikkeling van nieuwe 
snelle en goedkope indicatoren die inzicht geven in bodemkwaliteit en effecten van bodembeheer, die 
bijdragen aan verbetering van de BLN (Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland).  

3. Bouwstenen (rekenregels) zodat marktpartijen praktische tools kunnen ontwikkelen die boeren 
ondersteunen in het strategische, tactische en operationele bodembeheer.  

4. Organische stofbeheer en bemestingsstrategiën die bijdragen aan verbeterde bodemkwaliteit, 
vermindering van verliezen (naar watersysteem en lucht) en meer koolstofvastlegging in de bodem en 
waarbij gebruik gemaakt wordt van (lokale/regionale) circulaire meststoffen. 

5. Kennis over de processen rond koolstof- en stikstofafbraak in organische stof, de effecten daarvan op 
bodemkwaliteit en bodemfuncties en hoe deze te beïnvloeden zijn via maatregelen.  

6. Kennis over bodembiologische processen inclusief bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen, hun 
effecten en hoe deze processen te beïnvloeden zijn met maatregelen.  

1.3 State of the art 

Belang van bodembeheer voor beleid en bedrijfsleven 
Een duurzaam beheer van landbouwbodems is van groot belang (Rli, 2020). In veel beleidsopgaven is de 
bodemkwaliteit en een goed bodembeheer essentieel voor het slagen van het beleid. Voorbeelden van recent 
beleid in Nederland waarin bodembeheer een belangrijke rol heeft zijn 1) het Nationaal Programma 
Landbouwbodems, 2) visie rond kringlooplandbouw LNV, 3) Nederlands klimaatakkoord, 4) 6e actieprogramma 
nitraat met herijking mestbeleid en 5) de Kaderrichtlijn water. Ook internationaal speelt dit o.a. met het 
klimaatakkoord van Parijs en de Farm to Fork Strategy van de EU en specifiek daarin de Mission Board Soil en 
Food. Voor het bedrijfsleven is bodembeheer ook van groot belang voor een robuust toekomstgericht 
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teeltsysteem met grote weerbaarheid tegen ziekte en plagen en een goed opbrengstpotentieel en 
verdienmodel. Zie bijlage 1 voor verdere toelichting. 

State of the art 
In bijlage 1 staat de state of the art uitgebreider beschreven. Hier is alleen een korte samenvatting opgenomen. 
Tevens is in bijlage 5 een overzicht van de afstemming en samenwerking met 30 aanpalende projecten, PPS-en 
en programma’s opgenomen. 
In de afgelopen jaren is al veel gewerkt aan integraal bodembeheer. Het is echter lastig om het integrale plaatje 
rond bodembeheer duidelijk te krijgen en de resultaten uit diverse projecten te vertalen naar concrete 
adviezen en boodschappen voor de boer. Dit heeft, naast de diversiteit in bodemtypen, ook te maken met 
conflicterende doelen en belangen. Daarom is in 2020 binnen de lopende PPS Beter Bodembeheer een project 
gestart dat de effecten van maatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit in beeld brengt. Hierbij wordt 
intensief gebruik gemaakt van de resultaten van de systeemexperimenten bodem. Dit werk zal in deze PPS 
verder worden voortgezet. Op basis van de resultaten worden met de partners adviezen en boodschappen 
geformuleerd waarin verschillende doelen en belangen worden meegewogen. Dit omvat minimaal de functies 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en klimaat. Op een aantal onderdelen zijn 
echter nog witte vlekken in de effecten. Deze worden in de komende jaren waar mogelijk ingevuld om ook 
weer bij te dragen aan het integrale overzicht van effecten van maatregelen en waar dit niet mogelijk is in een 
op te stellen kennis- en innovatieagenda opgenomen.  
Naast het versterken van de integrale blik is het interpreteren van gemeten bodemparameters van belang. In 
2019 is de indicatorset BLN (Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland) gepubliceerd. Deze 
indicatorset is een eerste aanzet voor het meten van integrale bodemkwaliteit in Nederland. De set dient 
echter verder ontwikkeld te worden om te komen tot goedkopere en snellere indicatoren voor bodemkwaliteit. 
Daarnaast is in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van streefwaarden voor de bodemkwaliteit en 
de vertaling naar een specifiek bedrijfs- of perceelsadvies (o.a. met Bodemkwaliteitsplan, de Open Bodemindex 
en in diverse regionale projecten). Ook deze aanpak dient verder ontwikkeld te worden, in het bijzonder voor 
de doelen biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaat. Specifiek op gebied van bodembiologie en de kwaliteit van 
organische stof ontbreken nog goede indicatoren die boeren handvatten bieden om hun bodem duurzamer te 
beheren. In de afgelopen jaren is het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen opgezet en zijn bij agrarische labs en 
onderzoeksinstellingen duizenden metingen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de variatie in 
omstandigheden in Nederland. Dit netwerk en deze data kunnen in de komende jaren van grote waarde zijn 
om de verdere ontwikkeling van kennis en meetmethoden te stimuleren. 
Tot slot is verdere kennisontwikkeling nodig met name op gebied van bodembiologie en -weerbaarheid en 
organische stof, met name in de interactie met stikstof en fosfaat. Het is van belang de kennis die in de 
afgelopen jaren is opgedaan om o.a. bodemweerbaarheid en kwaliteit van organische stof te beïnvloeden 
verder te ontwikkelen naar adviezen en boodschappen voor de praktijk.  
Grondbewerking, bodemverdichting, groenbemesters en gewasdiversiteit worden in de integrale analyse wel 
meegenomen maar verdiepend onderzoek op deze onderwerpen vindt plaats in andere PPS-en en projecten.  

1.4 Concrete beoogde resultaten van de PPS voor partners en gebruikers 
Concrete resultaten van de PPS Beter Bodembeheer zijn (tussen haakjes wordt de verbinding gegeven met de 
punten uit de benodigde innovatie en kennisontwikkeling die in paragraaf 1.2 is beschreven): 
a. Een overzicht van effecten van maatregelen op bodemkwaliteit en bodemfuncties voor de praktijk en het 

beleid vanuit functionele (bedrijf) en maatschappelijke doelen. (1) 
b. Methodiek om vanuit een set van doelstellingen (bodemfuncties) op gebied van bodembeheer een bedrijf 

aan te passen of een bedrijfssysteem te ontwikkelen met keuze voor specifieke strategieën en 
maatregelen om deze combinatie van bodemfuncties zo goed mogelijk te vervullen. (1) 

c. Verbeterde kennis over bodemverbeterende teeltsystemen en over hoe bodemmaatregelen toe te passen 
voor verschillende grondsoorten, bouwplannen en regio’s in Nederland zodat de bodemkwaliteit en 
bodemfuncties integraal verbeterd worden. Bodemmaatregelen in onderzoek omvatten gereduceerde 
grondbewerking, organische stofbeheer, groenbemesters, aanpassingen in bouwplan, 
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gewasrestenmanagement, bemesting en overige maatregelen die ziektewering stimuleren. De kennis over 
deze maatregelen is beschikbaar voor toepassing door boeren en erfbetreders en kan ook gebruikt worden 
in de ontwikkeling van tools ter ondersteuning van de boer en adviseur. (1,3,4,5,6) 

d. Een gedragen kennis- en innovatieagenda op gebied van duurzaam bodembeheer in de open teelten met 
overzicht van de benodigde vervolgstappen om tot verdere verduurzaming van het bodembeheer te 
komen. Hiermee wordt de noodzaak en richting van vervolgonderzoek helder voor alle partners in de PPS. 
Tevens voedt deze kennisagenda de Europese agenda van EJP SOIL. (1-6) 

e. Verbeterde kennis over de relatie tussen organische stof, stikstof, fosfaat inclusief rol van bodemleven en 
beschikbaarheid en verliezen van stikstof en fosfaat en opbrengstpotentieel gewassen. Deze kennis is 
toepasbaar voor boeren en erfbetreders. De kennis kan ook gebruikt worden in de ontwikkeling of 
verbetering van tools ter ondersteuning van de boer en adviseur onder andere op gebied van organische 
stof (organische stofbalans en organische stofmestkeuze tools). (3,4,5) 

f. Verbeterde indicatorset Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) met aanvullende 
bodembiologische en organische stofindicatoren, verbeterde meetmethoden, ontwikkeling alternatieve 
meetmethoden voor dure/tijdrovende metingen (o.a. met sensortechnieken en/of pedotransferfuncties 
en/of modelberekeningen en/of nieuwe detectie- en meettechnieken) en nieuwe/verbeterde referentie- 
en streefwaarden voor deze indicatoren. Hiermee wordt de integrale meting en interpretatie van 
bodemkwaliteit verbeterd en ook efficiënter gemaakt voor verschillende partners die inzicht willen hebben 
in de bodemkwaliteit van landbouwgronden. (2)  

g. Doorontwikkelde methodiek waarmee vanuit doelen en waardering van integrale bodemkwaliteit tot een 
perceelsspecifiek advies met maatregelen gekomen kan worden (o.a. voor doorontwikkeling 
Bodemkwaliteitsplan). (1,2) 

h. Verbeterde kennis over bodemweerbaarheidsbevorderende maatregelen met protocol voor Pythium-
biotoets als indicator voor algemene ziektewerking. (6) 

i. Concrete toepasbare communicatieboodschappen en adviezen voor een integraal en duurzaam 
bodembeheer voor akkerbouwers en anderen op basis van bovenstaande resultaten, waaronder bodem- 
en bemestingsadviezen voor het Handboek Bodem en Bemesting. (1-6) 

 

2. Bijdrage aan de missie/sleuteltechnologie en prioriteiten 

2.1 Aansluiting op Prioriteit 4 MMIP A2 
De PPS Beter Bodembeheer draagt vooral bij aan het realiseren van Prioriteit 4, Missie Kringloop Landbouw, 
MMIP A2: Gezonde, weerbare bodem, planten en teeltsystemen, bestand tegen zowel abiotische 
(klimaatbestendig) als biotische stress. Het algemene doel van de PPS is om een integrale set 
bodemmaatregelen te ontwikkelen voor duurzaam beheer van landbouwbodems in de open teelten die de 5 
bodemfuncties van LANDMARK: productiviteit, waterregulatie en -zuivering, koolstofvastlegging, habitat voor 
biodiversiteit en recycling van nutriënten versterken (www.landmark2020.eu). Dit doel sluit naadloos aan bij 
deze prioriteit.  

2.2 Aansluiting op doel MMIP A2 
De PPS Beter Bodembeheer draagt bij aan het realiseren van het doel van MMIP A2, ‘de ontwikkeling van 
weerbare teeltsystemen op een gezonde bodem…’ door het ontwikkelen van integrale kennis en concrete 
toepasbare bodemmaatregelen zodat bodems robuust en weerbaar zijn ten aanzien van organische stof, 
bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, bodemleven, efficiënt gebruik van nutriënten (beperken 
verliezen), beperken van (ondergrond)verdichting en een goede waterbuffering. Ook worden nieuwe 
bemestingsstrategieën ontwikkeld mede gericht op gebruik van circulaire meststoffen uit lokale/regionale 
kringlopen en koolstofopslag. De te ontwikkelen maatregelen passen in de ontwikkeling van weerbare en 
robuuste plantaardige productiesystemen aangepast op lokale omstandigheden. Daarnaast geeft het 
onderzoek in de PPS inzicht in de integrale prestaties van bodemmaatregelen en daarmee inzicht en 
oplossingen in de eventuele afwentelingen van bodemmaatregelen tussen diverse bodemfuncties. De PPS 

http://www.landmark2020.eu/
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Beter Bodembeheer werkt in een integrale systeemaanpak aan innovaties in ontwikkelingstrajecten met 
grotendeels toegepast onderzoek (TRL4-6). Hiermee worden concrete bijdragen geleverd aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken op gebied van o.a. klimaat, kringlooplandbouw, waterkwaliteit en biodiversiteit 
met oplossingen die ook perspectief bieden aan boeren qua rendement en continuering van hun bedrijf.  

2.3 Bijdrage aan andere prioriteiten 
Door het integrale karakter van de PPS met aandacht voor meerdere bodemfuncties draagt de PPS ook deels 
bij aan andere prioriteiten van de MMIP’s: 
• Prioriteit 2, MMIP A1: Duurzame benutting van herwonnen nutriënten in de landbouw: De 

systeemexperimenten worden deels gericht op toepassing van regionale reststromen in de systemen 
waarbij effecten op bodemkwaliteit en functies gemonitord worden.  

• Prioriteit 3, MMIP A2: Gezonde, weerbare bodem, planten en teeltsystemen, bestand tegen zowel 
abiotische (klimaatbestendig) als biotische stress: bodemmaatregelen worden getest die zorgen voor meer 
weerbaarheid tegen biotische en abiotische stress. 

• Prioriteit 12, MMIP B2: Ontwikkeling van kennis en kennisverspreiding om lachgasemissie te verminderen 
bij bemesting en graslandbeheer: in samenwerking met Slim Landgebruik wordt de lachgasemissie van 
maatregelen in de systeemexperimenten gemonitord en wordt gekeken hoe deze verminderd kan worden. 

• Prioriteit 18, MMIP C2: Gevolgen van klimaatverandering op verschillende bedrijfs-/teeltsystemen, 
adaptatiemogelijkheden en effectiviteit van maatregelen: maatregelen in de systeemexperimenten 
worden ook gemonitord op de bijdrage aan klimaatadaptatie. 

• Prioriteit 19 MMIP C2: Zuinig watergebruik en omgaan met verzilting in de plantaardige productie: 
maatregelen in de systeemexperimenten worden ook gemonitord op watergebruik. 

• Prioriteit 24 MMIP D1: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel: er wordt een koppeling gemaakt tussen 
investeren in duurzaam bodembeheer en het minimaal op peil houden van het verdienvermogen van 
ondernemers. 

2.4 Bijdrage aan de missies/sleuteltechnologieën  
De PPS Beter Bodembeheer sluit ook aan op Prioriteit 42 van S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food: 
From Sensing to decision support and digital twins: Nieuwe meettechnieken en sensoren worden getest om 
goedkoop, snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem en de effecten van 
maatregelen. Op basis van de metingen worden bouwstenen voor Decision Support Systems ontwikkeld om 
boeren te ondersteunen in hun management. Dit wordt ingepast in de methodiek van het 
Bodemkwaliteitsplan. 

2.5 Belang van de PPS  
Gezien de verscheidene grote maatschappelijke opgaves waar bodembeheer in de landbouw een belangrijke 
rol vervult (zie bijlage 1) is verdere kennisontwikkeling en innovatie in het bodembeheer van groot belang om 
de benodigde veranderingen te bewerkstelligen. De kennis uit de PPS heeft een belang voor en wordt gebruikt   
in het Nationaal Programma Landbouwbodems en voor andere maatschappelijke opgaves. Voor de boer is 
behoud van bodemvruchtbaarheid en productievermogen van groot belang. Daarbij is de vraag is hoe een 
bijdrage aan de maatschappelijke opgaven te verbinden is met tenminste een behoud van verdienvermogen. 
De huidige PPS Beter Bodembeheer (2017-2020) vormt een spil in het bodemonderzoek in Nederland tussen de 
fundamentele kennisontwikkeling bij de universiteiten en NIOO en internationale kennisontwikkeling zoals in 
EJP SOIL, LANDMARK, SOILCARE enerzijds en de kennisverspreiding in diverse projecten anderzijds. In de PPS 
wordt de fundamentele en internationale kennis toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse praktijksituaties. Er 
zijn diverse andere PPS-en en programma’s waarmee afgestemd en samengewerkt wordt (zie bijlage 5).  
Met de ontwikkelde kennis kunnen marktpartijen tools ontwikkelen die telers met adviseurs kunnen toepassen 
om beter in te spelen op de lokale situatie en hun bodembeheer te verduurzamen. Om de maatregelen die in 
de PPS ontwikkeld worden ook toegepast te krijgen is het ook nodig dat barrières in wet- en regelgeving 
weggenomen worden, toepassing van goede bodemmaatregelen gestimuleerd wordt (bijv. via GLB) en zo nodig 
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niet duurzame bodemmaatregelen verboden worden. Ruimte voor maatwerk is daarbij gewenst zodat boeren 
hun bodembeheer passend bij de lokale situatie te kunnen invullen.  
 

3. Impact 

3.1 Technologische, economische, sociale en ecologische impact van het voorstel, voorziene gevolgen van 
het project 

De beoogde impact van de PPS Beter Bodembeheer is dat alle landbouwbodems in Nederland duurzaam 
beheerd worden in 2030. Veel boeren zijn hier al jaren mee bezig maar met de extra maatschappelijke opgaven 
rond klimaat, water en biodiversiteit is hier extra aandacht voor nodig. Dit betekent dat gewerkt wordt naar 
een bodembeheer dat bijdraagt aan een goede landbouwproductie en inkomen voor de boer gecombineerd 
met een grote bijdrage aan d genoemde maatschappelijke opgaves. Agro-ecologische principes zijn hierin 
leidend waarbij technologie wordt ingezet als middel om de combinatie van doelen te bereiken. Dit leidt tot 
het bereiken van de MMIP A2 (gezonde, weerbare bodem, planten en teeltsystemen, gebaseerd op agro-
ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater). De PPS werkt aan uniforme en 
eenduidige kennisontwikkeling en -verspreiding voor zowel de korte als de middellange termijn. Dit versterkt 
het handelingsperspectief van ondernemers zowel voor vandaag en morgen als voor 2030. Met het brede 
consortium in de PPS kunnen we dit realiseren. Met de opgedane kennis kan zowel de gangbare als biologische 
landbouw versterkt worden. Door de sterke koppeling tussen kennisontwikkeling en -implementatie behoud 
Nederland haar koppositie in Europa op gebied van bodembeheer in de landbouw. 

3.2 Vergroting van lerend vermogen van de samenleving 
Deze PPS kent een publiek en private aansturing en is zowel voor beleid als praktijk van belang. De PPS draagt 
bij aan vergroting van het lerend vermogen van boeren, erfbetreders en betrokken beleidsmakers. In de PPS 
Beter Bodembeheer ontwikkelen we onder andere handvatten en methodieken waarmee boeren en anderen 
vanuit een systeemperspectief kunnen kijken naar hun bodembeheer en de landbouwproductie. Vanuit een set 
te selecteren doelen kan hiermee het eigen bedrijf/landbouwsysteem verbeterd worden door de keuze van de 
best passende strategieën en maatregelen bij de doelen. 

3.3 Aandacht voor verspreiding en ontsluiting van kennis voor derden 
In de PPS Beter Bodembeheer is veel aandacht voor de verspreiding en ontsluiting van praktische toepasbare 
kennis voor boeren door het gezamenlijk met partners formuleren van adviezen en boodschappen op basis van 
de ontwikkelde kennis in de afgelopen jaren. De betrokkenheid van de partners zorgt voor een goede 
aansluiting op de praktijk. Verder zullen via de website www.beterbodembeheer.nl, nieuwsbrieven, 
vakbladartikelen, open dagen, video’s online magazine en andere middelen de resultaten met de partners 
ontsloten worden. 

3.4 Rol van het hoger en middelbaar agrarisch onderwijs 
De PPS Beter Bodembeheer werkt samen in het SIA-project Duurzaam Bodembeheer met de bodemlectoren 
uit het HBO en MBO. Daarnaast zijn de bodemlectoren betrokken bij de werkpakketbesprekingen van de PPS 
en worden studenten van HBO’s en MBO’s begeleid bij stages en afstudeeropdrachten. De resultaten worden 
ook gebruikt voor de opleiding voor gecertificeerde onafhankelijke bodemadviseurs.  

3.5 Verbindingen met netwerken, proeftuinen, samenwerkingsverbanden of studiekringen met boeren en 
tuinders 

De PPS Beter Bodembeheer heeft veel verbindingen met andere projecten rond kennisontwikkeling en 
toepassing in het agrarisch bodembeheer (zie bijlage 5). Via de partners uit bedrijfsleven en overige 
kennisinstellingen is een groot netwerk van contacten in onderzoek en praktijk beschikbaar. Partners dragen 
ook bij in de kennisdeling naar klanten, in studiegroepen, regionale kennisverspreidingsprojecten zoals 
BodemUp en BodemAPK en met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en ook de bedrijvennetwerken in 
Slim Landgebruik. De kennis uit de PPS is zeer bruikbaar voor verdere verspreiding in deze projecten. Daarnaast 

http://www.beterbodembeheer.nl/
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worden met de systeemexperimenten op de onderzoekslocaties van WUR verschillende communicatie-
activiteiten georganiseerd zoals excursies en open dagen.  

3.6 Toegang tot internationale kennis 
Door de koppeling van de PPS aan EJP SOIL draagt de kennis uit de PPS bij aan de ontwikkeling van de Europese 
kennisagenda en komt internationale kennis rond duurzaam bodembeheer beter beschikbaar voor toepassing 
in Nederland en komen er extra middelen voor onderzoek beschikbaar. Met NIOO en de leerstoelgroepen van 
Wageningen University en NIOO wordt samengewerkt om kennis toe te passen onder Nederlandse condities. 
 

4. Aanpak van het project 
In de PPS Beter Bodembeheer komen de doelen van de ondernemer (functionele doelen) en de maatschappij 
(maatschappelijke doelen) op bodembeheer samen (figuur 1). Vanuit een integraal overzicht van effecten van 
maatregelen op de bodemfuncties komt naar voren hoe doelen bereikt kunnen worden en waar nog onderzoek 
nodig is. Dit geheel wordt in de PPS uitgevoerd in een drietal werkpakketten die een sterke interactie met 
elkaar hebben (figuur 1). Per onderdeel wordt met de vette cijfers de link met de benodigde innovatie en 
kennisontwikkeling in paragraaf 1.2 en de beoogde resultaten in paragraaf 1.4 gegeven. 

 
Figuur 1. Opzet PPS Beter Bodembeheer 

4.1 WP1 Integraal duurzaam bodembeheer 
In dit werkpakket wordt gewerkt aan het ontwikkelen van strategieën voor een duurzaam bodembeheer zowel 
door analyse van bestaande kennis over effecten van maatregelen op bodemdiensten en bodemkwaliteit 
(WP1A) als door het testen en ontwikkelen van maatregelen in systeemexperimenten (WP1B):  
WP1A Integrale effecten bodemmaatregelen en toepasbaarheid geeft een overzicht van de kennis rond 
effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit op basis van de kennis uit WP1B en 
WP2, voorgaande PPS-en en literatuur. Onderscheid wordt hierbij gemaakt in maatschappelijke en functionele 
doelen. Ook wordt hierbij gekeken naar de toepasbaarheid en kosten en baten en andere economische 
aspecten, zoals de effecten op stabiliteit/voorspelbaarheid van oogsten door maatregelen. Een stappenplan 
wordt ontwikkeld om maatregelen en systemen te selecteren die passen bij een bepaalde set van gewenste 
bodemfuncties en/of bodemkwaliteit. Kennislacunes worden in een kennis- en innovatieagenda samengevat. 
Deze kennis- en innovatieagenda voedt de kennis- en innovatieagenda van EJP SOIL en vormt een basis voor 
een eventueel vervolg van het programma. (1, a,b,c,d,i) 
WP1B Systeemexperimenten bodem en Bedrijvennetwerk Bodemmetingen test bodemmaatregelen in 
systeemexperimenten en geeft hiermee op het niveau van het bedrijfssysteem inzicht in de effecten van 
handelingen en teeltmaatregelen op de verschillende bodemfuncties als input voor WP1A. Daarnaast worden 
het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen, een netwerk van 16 akkerbouwbedrijven, en de systeemexperimenten 
gebruikt om nieuwe bodemmetingen te testen en te kijken hoe integrale bodemkwaliteit gemeten en 
gewaardeerd kan worden en dienen als praktijkvoorbeeld in de communicatie met telers en andere 
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stakeholders uit de regio in werkpakket 3. Het bedrijvennetwerk biedt hiervoor een verscheidenheid aan 
Nederlandse omstandigheden. (1,2,4,5,6, a-i) 

4.2 WP2 Verdiepend onderzoek 
Het verdiepend onderzoek in werkpakket 2 levert kennis op voor toepassing in de systeemexperimenten en 
voor het overzicht van maatregelen (WP1) en ook directe kennis voor telers en andere stakeholders voor 
toepassing in de dagelijkse praktijk (WP3). Het werkpakket is opgedeeld in drie sub-pakketten: 
WP2A Bodembiologie en bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen onderzoekt de relatie tussen 
bodembiologie en een goede bodemkwaliteit, resulterend in bodembiologische referentiewaarden op 
perceelsniveau. Daarnaast worden maatregelen geïdentificeerd die de bodemweerbaarheid tegen 
bodemziekten en -plagen verhogen. (2,6, d,f,h,i) 
WP2B Organische stof en bemesting heeft als doel om bijdragen te leveren aan concrete handvatten voor de 
landbouwpraktijk (kengetallen, rekenregels en adviezen) voor het organische stofmanagement en bemesting in 
relatie tot gewasproductie, bodemkwaliteit en klimaatadaptatie en -mitigatie. (2,3,4,5, d,e,f,i) 
WP2C Meten, waarderen van integrale bodemkwaliteit en advies werkt aan kennisontwikkeling op het gebied 
van integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit en vertaling van beoordeling naar advies. Hierbij gaat 
het onder andere om doorontwikkeling van de meetset Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in 
Nederland (BLN), de waarderingssystematiek van de OBI, het verbreden van maatregel-effect relaties rond 
integrale bodemkwaliteit voor alle percelen in Nederland, het Bodemkwaliteitsplan waarin de integraliteit van 
bodembeheer een centrale rol heeft, en het beschikbaar maken van de kennis als bouwstenen voor 
bodemtools zoals deze gebruikt worden door partners en andere bedrijven. (2,3, d,f,g,i) 
Aan de onderwerpen grondbewerking, bodemverdichting, groenbemesters en gewasdiversiteit wordt geen 
verdiepende aandacht besteed in deze PPS omdat deze al in andere PPS-en en projecten onderzocht worden. 
Deze onderwerpen worden wel meegenomen in WP1.  

4.3 WP3 Coördinatie, communicatie en kennisverspreiding  
Vanuit werkpakket 3 vindt de coördinatie en het faciliteren van de communicatie en kennisverspreiding plaats. 
Communicatie en kennisverspreiding heeft extra focus gelegd met het gezamenlijk met partners formuleren 
van communicatieboodschappen en adviezen. Op deze wijze verwachten we dat de kennis beter toegepast kan 
worden in praktijk en onderwijs. De boodschappen en adviezen worden met diverse activiteiten in dit 
werkpakket verder verspreid. Algemene communicatie en faciliteren van communicatie en kennisverspreiding 
vindt vanuit WP3 plaats. De overige communicatie vindt vanuit de andere WP’s plaats. (1-6, i) 
 

5. Organisatie  

5.1 Consortium 
De PPS Beter Bodembeheer is een tripartite PPS met een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheid en diverse onderzoeksorganisaties en werkt al meer dan 8 jaar succesvol samen in voorgaande PPS-
en. De 28 partners integreren kennis en ervaringen uit plantaardige ketens van bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en beleid. 
Deelnemers zijn: 
Bedrijfsleven 
1. BO-Akkerbouw en leden (LTO Nederland, Agrifirm, CZAV, Van Iperen, Cosun Beet Company, AVEBE, NAO, 

NAV). BO-Akkerbouw is penvoerder van de PPS en belangrijkste financier vanuit het bedrijfsleven. Leden 
van BO-Akkerbouw brengen kennis en ervaring in op diverse grondsoorten en regio’s. Bedrijven nemen 
deel in de uitvoering van het onderzoek en leveren evt. ook materialen. Vraagsturing naar onderzoek en 
communicatie. Op individuele basis zullen bedrijven ook op eigen bedrijf onderzoek uitvoeren. Leden 
dragen ook bij aan de communicatie van de resultaten uit de PPS. Vanuit leden van LTO Nederland 
en NAV zijn ook akkerbouwers en andere primaire producenten direct bij de PPS betrokken. 

2. Biologische sector via Biohuis. Meedenken vanuit en kennisdoorstroom naar biologische bedrijven. 
3. Bodemcoalitie: Rabobank, a.s.r., Vitens. Consortiumleden en medefinanciers voor de ontwikkeling van 

kennis rond meten en beoordelen van bodemkwaliteit (WP2C), valorisatie van kennis via praktijktoetsen 
met boerenbedrijven, communicatie van resultaten.  
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4. Brancheverenigingen composteerbedrijven: Vereniging Afvalbedrijven en BVOR. Consortiumleden en 
medefinanciers. Inbreng van kennis rond maken en gebruiken van compost. Communicatie van resultaten.  

5. Van Tafel naar Kavel. Adviseurs, inbreng praktijkervaring, uitvoerders Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. 
6. Agrocares. Leverancier bodemadviezen, bijdrage in ontwikkeling van api, uitrol bodemkwaliteitsplan. 
7. Kairos | Regenerative Agri&Food Systems B.V.  Machineleverancier voor direct zaai, bijdrage ontwikkeling 

systeemproeven, praktijkervaring. 
8. CAV Agrotheek. Toeleverancier, inbreng praktijkkennis in bollen en akkerbouw, communicatie resultaten. 
Overheid 
9. Ministerie van LNV participeert actief in deze PPS als Consortiumlid en via TKI Agri&food als medefinancier. 

Vraagsturing van maatschappelijke opgaven mede vanuit Nationaal Programma Landbouwbodems.  
Onderzoek 
10. Wageningen University & Research: Programma coördinatie, uitvoering onderzoek, expertise-inbreng, 

verbinding met andere onderzoeksprogramma’s, kennisdoorstroom naar doelgroepen. 
11. Centre for Soil Ecology (samenwerking NIOO en WUR). Uitvoering onderzoek op gebied van 

bodembiologie, expertise-inbreng, verbinding met andere (fundamentele) onderzoeksprogramma’s.  
12. Louis Bolk Instituut: uitvoering onderzoek gebied van organische stof en bemesting en integraal 

bodembeheer, expertise-inbreng, verbinding met andere onderzoeksprogramma’s en kennisdoorstroom. 
13. NMI: uitvoering onderzoek op gebied van organische stof en bemesting en meten en beoordelen van 

bodemkwaliteit, expertise-inbreng, verbinding met andere onderzoeksprogramma’s met name. 
14. SPNA: uitvoering onderzoek naar fosfaatdynamiek met systeemproef Planty Organic, expertise-inbreng, 

verbinding onderzoek en kennisdoorstroom naar akkerbouw in Noord-Nederland.  
15. Delphy: uitvoering onderzoek naar nieuwe meetmethoden organische stof, expertise-inbreng, verbinding 

met andere onderzoeksprogramma’s en kennisdoorstroom naar boeren in Nederland 

5.2 Aansturing 

Aansturing van PPS via stuurgroep 
Op PPS-niveau vindt de aansturing plaats via de stuurgroep van de PPS bestaande uit vertegenwoordigers van 
LNV, BO-Akkerbouw en leden, de biologische sector en de programmacoördinatoren. De stuurgroep overlegt 
ca. 4-6 keer per jaar. De stuurgroep stelt jaarlijks het werkplan vast inclusief de communicatiestrategie, 
bewaakt de voortgang op hoofdlijnen en evalueert de resultaten en de producten. De stuurgroep zorgt voor de 
verbindingen en samenhang met beleid, praktijk en andere projecten en programma’s rond bodembeheer. Aan 
het eind van het eerste jaar is een go-no-go waarbij geëvalueerd wordt of voldoende voortgang is in het 
formuleren van praktische adviezen voor de praktijk met voldoende participatie daarbij van het bedrijfsleven.  

Werkpakketten 
Per werkpakket zijn één of twee werkpakkettrekkers aangesteld. De werkpakkettrekkers zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen van het werkplan van het werkpakket en voor het bewaken van de voortgang en realisatie 
van de producten en communicatie. Ook is de werkpakkettrekker verantwoordelijk voor de samenhang met 
andere werkpakketten en aanpalende projecten en programma’s. De werkpakkettrekkers betrekken enkele 
partners intensief bij het werkpakket om te zorgen voor een goede aansluiting van de activiteiten in het 
werkpakket op de praktijk. Daarnaast wordt per werkpakket een werkpakketteam gevormd vanuit de 
geïnteresseerde partners. Het werkpakketteam adviseert de werkpakkettrekkers en de stuurgroep over het 
werkplan van het werkpakket. Daarnaast worden in het werkpakketteam (tussen)resultaten, de formulering 
van praktische boodschappen en adviezen voor de praktijk en de wijze van communicatie besproken. Leden 
van het werkpakketteam zijn ook verantwoordelijk voor het uitdragen van resultaten in hun werkzaamheden.  

Projecten 
Werkpakketten worden in een aantal gevallen onderverdeeld in projecten. Elk project heeft een projectleider 
die verantwoordelijk is voor projectplannen en jaarlijkse werkplannen. Bij elk project wordt een projectteam 
gevormd van onderzoekers en ook enkele vertegenwoordigers van partners. In het projectteam worden 
werkplannen opgesteld, de uitvoering gevolgd en resultaten besproken in overleg met de werkpakkettrekker. 
Ook wordt de communicatie van resultaten gedaan in afstemming met het werkpakket, de partners en WP3.  
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5.3 Afstemming, samenwerking en samenhang met andere programma’s en projecten 
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen met 30 aanpalende projecten en programma’s waar afstemming en 
samenwerking wenselijk is. Belangrijke samenwerking en afstemming is er met: 
1. Europese projecten, in het bijzonder EJP SOIL. De PPS levert Nederlandse kennis over bodembeheer voor 

EJP SOIL en EJP SOIL maakt Europese kennis rond bodembeheer beschikbaar voor de PPS. De PPS levert 
cofinanciering voor EJP SOIL volgens de richtlijn zoals omschreven in de Grant Agreement van EJP SOIL. 

2. Programma’s gefinancierd door LNV zoals Slim Landgebruik rond koolstofopslag met uitwisseling van 
kennis, en metingen voor o.a. ontwikkeling van de BLN en communicatie van resultaten. 

3. Andere PPS-en zoals PPS Ruwvoer en Bodem en de PPS Akkerbouw op Zand. Uitwisseling van kennis en 
resultaten en communicatie.  

4. Private ontwikkeltrajecten op gebied van bodem zoals de Open Bodemindex van de Bodemcoalitie. 
5. Kennisverspreidingsprojecten en programma’s zoals Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Bodem Up en 

BodemAPK. Deze projecten communiceren mede de resultaten uit de PPS naar de praktijk.  
6. Hoger en middelbaar onderwijs met de bodemlectoren, o.a. via SIA-project duurzaam bodembeheer. 

Resultaten uit de PPS zijn beschikbaar voor het onderwijs. Daarnaast inbreng via onderwijs van kennis en 
ervaring uit praktijk in de PPS. 

5.4 Afstemming Topsector Agri&Food  
Topsector Agri&Food ziet toe op het programma; jaarlijks wordt formeel gerapporteerd aan de Topsector 
(inhoudelijk en financieel), en eventuele bijzonderheden worden tussentijds afgestemd. Jaarlijkse 
voortgangsbewaking sluit aan bij de afspraken omtrent governance en de richtlijnen van het TKI-bureau. 

5.5 Waarborging wetenschappelijke kwaliteit 
Wetenschappelijke kwaliteit wordt geborgd via wetenschappelijke gangbare werkvormen (zoals peer review) 
en door te werken met gerenommeerde kennisinstellingen met een bewezen trackrecord. 
 

6. Kennisvalorisatie en -disseminatie 

6.1 Doelgroepen 
De doelgroepen van de PPS voor communicatie en kennisverspreiding zijn, in volgorde van belangrijkrijkheid: 
1. Akkerbouwers, andere plantentelers en hun erfbetreders (adviseurs, toeleveranciers, loonwerkers, 

afnemers). De akkerbouwers en plantentelers worden vooral indirect bedient via hun erfbetreders maar 
ook via o.a. vakbladen, regionale kennisverspreidingsprojecten en onderwijs. 

2. Onderwijs in samenwerking met de bodemlectoren van de HAS (SIA-project Duurzaam Bodembeheer). 
3. Beleidsmedewerkers van overheden, belangenorganisaties, waterschappen en overige landbeheerders in 

relatie tot alle aspecten van duurzaam bodembeheer. 
4. Onderzoekers (nationaal en internationaal, o.a. via EJP SOIL). 

6.2 Doelen van kennisvalorisatie en -disseminatie 
De verspreiding van de ontwikkelde kennis in de PPS is toegespitst op de vragen vanuit de doelgroepen en 
loopt via diverse kanalen. Belangrijk is dat de kennis wordt toegepast, dat moet laagdrempelig, eenvoudig, 
gemakkelijk, goedkoop kunnen. Om tot gedragsverandering van agrarische ondernemers in het bodembeheer 
te komen is het ook van belang de bewustwording te verbeteren door uitleg te geven over nut en noodzaak 
van het werken aan het verbeteren van bodemkwaliteit, inclusief de mogelijke oplossingen en de benodigde 
integrale aanpak.  

6.3 Aanpak 
Partners hebben een belangrijke rol in de kennisverspreiding: zowel het aangeven van prioriteiten als het mee 
helpen in ontwikkelen van de communicatieboodschappen en verpakking in communicatieproducten. Hiervoor 
werken we ook aan een versterking van betrokkenheid en eigenaarschap van de PPS bij de partners. Daarnaast 
kunnen het Nationaal Programma Landbouwbodems, kennisverspreidingsprojecten als Bodem Up en 
BodemAPK en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de kennis verspreiden naar telers. Intensieve afstemming 
met deze projecten is voorzien. Ook het onderwijs is een belangrijke route waarmee wordt afgestemd en 
samengewerkt. De communicatieaanpak uit de huidige PPS wordt voortgezet maar na evaluatie met de 



Projectvoorstel PPS Beter Bodembeheer, integraal naar de praktijk 12 

partners dit najaar aangescherpt. Vervolgens wordt jaarlijks een communicatieplan opgesteld. Tevens wordt 
aangesloten op de nationale kennis disseminatie events van EJP SOIL en via National Hub van het EJP SOIL. 

6.4 Activiteiten 
De volgende activiteiten worden ondernomen voor kennisvalorisatie en -disseminatie: 
1. Website www.beterbodembeheer.nl met beschrijving van programma, nieuwsberichten, alle producten, 

agenda en vraagbaak. Doel: informeren over PPS en resultaten, beschikbaar maken van alle resultaten, 
mogelijkheid tot vragen en commentaar. 

2. Website www.handboekbodemenbemesting.nl met bemestingsadviezen voor akkerbouw en 
groententeelt. Doel: ontsluiten bemestingsadviezen.  

3. Nieuwsbrief en social media (Twitter, LinkedIn). Doel: direct geïnteresseerden informeren over de 
voortgang van PPS. 

4. Factsheets/brochures met adviezen en boodschappen vanuit de ontwikkelde kennis voor akkerbouwers, 
erfbetreders en beleid. 

5. Artikelen in vakbladen. Doel: kennisdelen met de sector. 
6. Themadagen voor akkerbouwers, overige plantentelers en erfbetreders, (bijdrage aan) open dagen op 

proeflocaties. Doel: kennisoverdracht gericht op implementatie van kennis in de praktijk. Hieronder valt 
ook de jaarlijkse Themamiddag Bemesting Akkerbouw van de CBAV. 

7. Online Magazine Beterbodembeheermagazine: jaarlijkse editie met resultaten voor een breed publiek. 
8. Excursies met name naar de systeemexperimenten van de PPS. Doel: informeren van alle doelgroepen en 

discussiëren over resultaten met deze doelgroepen. 
9. Presentaties/lezingen voor diverse doelgroepen over resultaten van PPS, zowel voor studiegroepen, 

deelnemers kennisverspreidingsprojecten, onderwijs, beleid etc.) 
10. Wetenschappelijke artikelen in peer reviewed journals. Doel: internationale kennisdeling.  
De activiteiten worden jaarlijks gespecificeerd in een communicatieplan. 
 

7. Financiering en begroting 
In tabel 1 is een samenvatting van de kosten en financiering gegeven. De WR-capaciteit in de financiering kan 
ook ingezet worden voor cofinanciering van projecten in EJP SOIL. 
 
Tabel 1. Samenvatting kosten en financiering. 

SAMENVATTING KOSTEN EN FINANCIERING Bedragen in k€ (excl. BTW) 
2021 2022 2023 2024 Totaal 

Kosten      
Kosten kennisinstellingen (totaal tabel 2a) 2255 2271 0 0 4526 
Kosten overige projectpartners (totaal tabel 2b) 970 964 0 0 1934 
TOTAAL KOSTEN 3225 3235 0 0 6460 
Financiering      
In kind bijdrage private partners (totaal tabel 3a) 755 755 0 0 1510 
In kind bijdrage ov. partners (totaal tabel 3b) 0 0 0 0 0 
Cash bijdrage private partners (totaal tabel 4a) 845 845 0 0 1690 
Cash bijdrage ov. partners (totaal tabel 4b)  30 30 0 0 60 
Financiering van derden (geef aan van wie)      

TOTAAL CO-FINANCIERING 1630 1630 0 0 3260 
Gevraagde publieke inbreng: WR-capaciteit 1600 1600 0 0 3200 
Gevraagde publieke financiering: PPS-toeslag 0 0 0 0 0 
TOTAAL GEVRAAGDE FINANCIERING 3230 3230 0 0 6460 

 

  

http://www.beterbodembeheer.nl/
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/
http://www.beterbodembeheermagazine.nl/
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Bijlage 1: State of the art en deliverables 

Belang voor onderzoek aan bodem vanuit beleid en bedrijfsleven 
Landbouwbodems zijn maatschappelijk van groot belang voor productie van voedsel maar dragen ook bij aan 
de productie van (drink)water en zijn belangrijk in het reduceren van broeikasgasemissies, het verbeteren van 
biodiversiteit en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering (Rli, 2020). Een duurzaam beheer 
met aandacht voor de maatschappelijke waarde van landbouwbodems is daarom belangrijk. Bodems zijn vaak 
privaat bezit en het beleid rond bodems is versnipperd. In de laatste jaren is de aandacht voor beheer van 
landbouw bodems toegenomen:  

• In 2018 heeft het ministerie van LNV de Bodemstrategie gepresenteerd dat is uitgemond in het Nationaal 
programma landbouwbodems. Doel van het programma is dat in 2030 alle bodems in Nederland duurzaam 
beheerd zijn (Tweede Kamer, 2018a en 2019a).  

• Ook in 2018 heeft het ministerie van LNV de visie landbouw natuur en voedsel waardevol en verbonden, 
de visie rond kringlooplandbouw gepresenteerd met in 2019 een actieprogramma. Hierin wordt gesteld 
dat een goed bodemgebruik de basis is van kringlooplandbouw (Ministerie van LNV, 2018 en 2019).  

• Op het gebied van klimaat zijn in het Nederlandse klimaatakkoord NL en het wereldwijze klimaatakkoord in 
Parijs afspraken gemaakt over het vastleggen van koolstof in de bodem: vanaf 2030 leggen bodems per 
jaar 0,5 Mton CO2 in de bodem vast. Daarnaast wordt tot 2030 ingezet op het verhogen van het 
percentage koolstof met 4 ‰ per jaar. Emissies uit grasland en landbouwgrond mogen in de periode 2021-
2030 niet meer bedragen dan in de referentieperiode (Tweede Kamer, 2019b;) 

• In de Kaderrichtlijn Water (KRW), de nitraatrichtlijn en de grondwaterrichtlijn wordt gesteld dat bodems 
zorgen voor gezond en veilig water Europees Parlement en Raad, 1991, 2000 en 2006. De nitraatrichtlijn is 
in Nederland uitgewerkt in 4-jarige actieprogramma’s nitraatrichtlijn waar met regels op het gebied van 
o.a. toediening organische mest, toepassing van vanggewassen en scheuren van grasland ook een directe 
relatie is met het beheer van de bodem (Ministerie van LNV & Ministerie van I&M, 2017). 

• In de Farm to Fork strategy, onderdeel van de Greendeal van de EU, streeft de Europese commissie naar 
een robuust voedselsysteem met veerkracht. Vervuiling en emissies van bodem heeft grote aandacht 
evenals het behoud van bodemvruchtbaarheid (Europese Commissie, 2020). Hiervoor is een Mission Board 
Soil en Food opgericht.  

• Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/). Meerdere doelen richten zich op voedselproductie en 
bodembeheer.  

Ook vanuit de private hoek wordt beleid ontwikkeld waar bodem een belangrijke rol heeft.  

• LTO stelt dat door optimaal gebruik te maken van de kansen die de bodem biedt, maken we het 
landbouwsysteem robuuster (lto.nl). Wat LTO Nederland betreft stuurt bodembeleid – binnen gestelde 
milieudoelen – op het sluiten van kringlopen (zo laag als mogelijk en zo hoog als noodzakelijk). Daarbij 
hoort ook het zoveel mogelijk benutten van dierlijke mest en groene grondstoffen. Duurzaam 
bodembeheer en bodemvruchtbaarheid zijn de basis voor het bedrijfsrendement en gewasopbrengst voor 
iedere boer en tuinder. 

• De akkerbouwsector heeft in 2019 een Actieplan plantgezondheid opgesteld waarin ze werkt aan lagere 
milieu-impact, een vitalere bodem en meer biodiversiteit. Het actieplan stelt dat investeren in een 
gezonde bodem helpt voor plantgezondheid en een gezonde akkerbouwsector (BO-Akkerbouw, 2018). 
Daarnaast loopt de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen terug mede door dreigende 
verboden van middelen (glyfosaat, candidates for substitution). Verhogen van de weerbaarheid van de 
bodem wordt als oplossing gezien om het middelengebruik te kunnen beperken bij behoud van opbrengst. 

• Bedrijfsleven, NGO’s en overheden hebben samen het Deltaplan Biodiversiteit opgesteld om 
biodiversiteitsherstel te stimuleren en prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit eenduidig 
meetbaar en waardeerbaar te maken. In het deltaplan wordt gesteld dat een levende en gevarieerde 
bodem de basis vormt voor een gezonde en toekomstbestendige voedselproductie 
(samenvoorbiodiversteit.nl). 
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De PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk draagt bij aan het realiseren van bovenstaand beleid 
door kennis te ontwikkelen en te integreren in eenduidige boodschappen en adviezen waarmee boeren aan de 
slag kunnen.  

 

State of the Art  

Inleiding 
De PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk bouwt voor op de PPS Beter Bodembeheer 2017-
2020 en de PPS Duurzame Bodem (2013-2016). Deze PPS-en waren gericht op het vergroten van de kennis van 
bodem en bodemprocessen door een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische bodemaspecten. 
Dit met als doel de productie om en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de 
ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en 
waterbeheer te versterken. Hieronder wordt aangegeven hoe de resultaten uit de voortgaande PPS-en en 
aanpalende PPS-en, programma’s en projecten gebruikt zijn om tot dit PPS-voorstel te komen. In de nieuwe 
PPS wordt vooral gefocust op de integrale bodemkwaliteit en bodemfuncties met daarnaast verdieping op de 
onderwerpen bodembiologie en bodemweerbaarheid, organische stof en bemesting en het meten en 
beoordelen van bodemkwaliteit. Dit betekent dat op andere onderwerpen zoals klimaatadaptatie en water, 
groenbemesters, gewasdiversiteit en bodem-plant interacties geen verdiepend werk wordt gedaan in deze PPS, 
vooral omdat dit in de afgelopen jaren al en/of in separate PPS-en is opgepakt. Wel wordt de kennis op dit 
gebied uit aanpalende PPS-en, projecten en programma’s meegenomen in de integrale analyse (zie lijst voor 
aanpalende projecten in bijlage 5).  

 

Integrale bodemkwaliteit 
De integrale benadering van bodembeheer heeft in de voorgaande PPS-en ook centraal gestaan. Het blijkt 
lastig om de kennis vanuit de diverse domeinen van bodembeheer samen te brengen en vandaaruit integrale 
adviezen op te stellen voor bodembeheer in de open teelten in Nederland. In 2020 is daarom een project 
gestart binnen de lopende PPS Beter Bodembeheer om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van 
onderzochte bodemmaatregelen op de bodemkwaliteit en de bodemfuncties en wat de toepasbaarheid is van 
de maatregelen. Voor de bodemfuncties wordt aangesloten op de 5 bodemfuncties benoemd in het 
LANDMARK-project (landmark2020.eu): productiviteit, waterregulatie en -zuivering, koolstofvastlegging, 
habitat voor biodiversiteit en recycling van nutriënten. Tevens wordt uit het LANDMARK het onderscheid 
tussen functionele doelen (spelend op bedrijfsniveau) en maatschappelijke doelen (regionaal en landelijk) 
overgenomen. De analyse in de lopende PPS die vooral gebaseerd is op de resultaten uit de 
systeemexperimenten in de PPS en wordt in 2020 vooral met focus op de effecten van maatregelen 
grondbewerking en organische stof op bodemfuncties en toepasbaarheid uitgevoerd. Eerste rapportage volgt 
aan het eind van 2020. Een vervolg in de nieuwe PPS is nodig om de analyse te verbreden met andere 
maatregelen en ook te kijken naar effecten op bodemkwaliteit, nieuwe resultaten uit verdiepend onderzoek te 
verwerken in de analyse, meer aandacht te hebben voor de economische effecten, met name rond return on 
investment van bodemmaatregelen en verder te werken aan de interpretatie van resultaten en de vertaalslag 
naar boodschappen en advies met partners. Hiermee kan optimaal gebruik gemaakt worden van de 
beschikbare kennis uit de eerdere PPS-en om deze te vertalen naar concrete handvatten voor ondernemers. Dit 
is daarom ook een van de kernactiviteiten voor de nieuwe PPS. Methodologisch zijn er vragen over welke 
indicatoren het beste gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van effecten op functies en bodemkwaliteit. 
Hiervoor is aanpalend aan het lopende programma de indicatorset Bodemindicatoren voor Landbouwgronden 
in Nederland ontwikkeld (BLN, Hanegraaf et al., 2019). Daarnaast zijn vragen over hoe boeren vanuit hun 
doelen en context (bedrijf, grondsoort, klimaat) kunnen komen tot een selectie van de meest relevante 
bodemmaatregelen om deze doelen te bereiken. Ook zijn er vragen hoe eventuele trade-offs tussen functies 
verminderd kunnen worden. Uit de inventarisaties volgen witte vlekken. Deze worden genoteerd en hieruit 
wordt een kennisagenda opgesteld voor vervolgonderzoek. 
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Systeemexperimenten bodem en Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 

Systeemexperimenten 
In de lopende PPS zijn 4 systeemexperimenten rond bodem opgenomen: Bodemkwaliteit op zand, BASIS, 
Bodemkwaliteit Veenkoloniën en de Bodemgezondheidsproef. In de systeemexperimenten worden diverse 
bodemmaatregelen getest waarbij gekeken wordt naar de effecten op bodemkwaliteit, productiviteit en een 
aantal andere bodemfuncties. Door de lange looptijd van de experimenten wordt goed duidelijk wat de 
effectiviteit van maatregelen is. Echter nog niet op alle bodemfuncties en onderdelen van bodemkwaliteit is 
voldoende gemeten om een compleet beeld te geven van de effecten van maatregelen op bodemkwaliteit en 
bodemfuncties. Deze witte vlekken gaan we in de komende twee jaren waar mogelijk invullen.  

Bodemkwaliteit op zand. Het systeemonderzoek Bodemkwaliteit op Zand in Vredepeel is gestart in 1989. Over 
de jaren is de proef onderdeel geweest van verschillende projecten en heeft het daarmee ook steeds een iets 
verschillende focus en opzet gehad. De proef in zijn huidige vorm ligt er sinds 2011 met zowel een gangbaar 
deel als een biologisch deel. Aandacht wordt besteed aan vergelijken van ploegen met niet-kerende 
grondbewerking en organische stofbeheer met vergelijkingen van wel en geen compost en in het gangbare 
systeem een vergelijking tussen wel en geen aanvoer van (organische stof uit) dierlijke mest. De resultaten tot 
en met 2016 zijn uitgebreid beschreven in de Haan et al. (2018a, 2018b). Belangrijke vragen zijn de effecten 
van de maatregelen op de opbrengst, nitraatuitspoeling, bodemkwaliteit algemeen en broeikasgasemissies. De 
organische stofaanvoer heeft duidelijk effect op de opbrengst en nitraatuitspoeling. De grondbewerking heeft 
geen duidelijke effecten op opbrengst en bodemkwaliteit maar onverwacht wel op de uitspoeling. Momenteel 
lopen er broeikasgasemissiemetingen vanuit Slim Landgebruik in de proef. Er bestaat nog onduidelijkheid over 
de precieze verschillen in stikstofdynamiek tussen de twee grondbewerkingen. Daarnaast zijn er nog vragen 
over de effecten van de langjarige maatregelen op het bodemleven. 

Bodemkwaliteit Veenkoloniën. Het systeemonderzoek Bodemkwaliteit Veenkoloniën in Valthermond is 
gestart in 2013. In een intensieve veenkoloniale vruchtwisseling met 1:2 aardappel worden diverse 
maatregelen op gebied van grondbewerking, organische stof, aaltjesbeheersing en bemesting getest. De 
resultaten van de eerste rotatieperiode tot en met 2017 zijn gepubliceerd (de Haan et al., 2020). De twee 
belangrijkste conclusies uit het onderzoek tot nu toe zijn dat het vervangen van gerst door Tagetes als enige 
maatregel een positief effect heeft op zowel de opbrengst van de zetmeelaardappels als op het totaalsaldo, en 
dat niet kerende grondbewerking een positief effect lijkt te hebben op de opbrengst in vergelijk met spitten. In 
2021 wordt de tweede rotatieperiode afgesloten en kunnen conclusies over 8 jaar toepassing van de 
maatregelen gemaakt worden. Komende jaren wordt er extra aandacht besteed aan de nog openstaande 
vragen rondom de effecten van grondbewerking en organische stofaanvoer op bodemkwaliteit door het doen 
van extra metingen en nadere analyse van de beschikbare data.  

BASIS. Het systeemonderzoek BASIS in Lelystad is gestart in 2009 met zowel een gangbaar als biologisch deel. 
De focus in de proef ligt op grondbewerking, met twee vormen van gereduceerde grondbewerking (niet-kerend 
met en zonder woelen) ten opzichte van de standaard kerende grondbewerking met ploegen. Daarnaast liggen 
er gangbaar plots met diverse doseringen compost en biologisch plots met diverse doseringen 
maaimeststoffen. Resultaten uit het onderzoek op BASIS op verschillend gebied is te vinden in Crittenden 
(2015), Hoek et al. (2019) en de Wolf et al. (2019). Tot nu toe is er vooral veel gekeken naar de effecten van 
deze behandelingen op opbrengst, en minder naar de effecten op de verschillende aspecten van 
bodemkwaliteit. Dit zal in de komende jaren dan ook meer aandacht krijgen. 

Bodemgezondheidsproef. Het systeemonderzoek Bodemgezondheid in Vredepeel is gestart in 2006. In de 
proef worden verschillende maatregelen toegepast om de bodemgezondheid te beïnvloeden, zowel in een 
biologisch als in een gangbaar systeem. De maatregelen omvatten toepassing van compost, chitine, tagetes, 
gras-klaver, biofumigatie, biologische grondontsmetting en een braak als controle. Sinds 2006 zijn de 
maatregelen 3 keer aangelegd (2006, 2009, 2017). De belangrijkste resultaten die uit dit onderzoek naar voren 
komen zijn dat de combinatie van bodemmanagement (gangbaar of biologisch), groenbemesterkeuze en 
bodemgezondheidsmaatregelen de microbiologische gemeenschap in de bodem significant veranderen. Een 
deel van de proefresultaten is met de opzet beschreven in Martinez-Garcia et al. (2018). Er lijkt een verschil in 
bodemweerbaarheid te ontstaan tussen het gangbare en biologische systeem, het precieze mechanisme 
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hierachter is nog onduidelijk. Ook zijn er vragen omtrent de effecten van verschillende organische stof bronnen 
op bodemgezondheid. Hier zal de komende jaren dan ook meer aandacht aan besteed worden. 

Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 
Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is opgestart in 2019. Het netwerk bestaat uit 16 akkerbouwbedrijven 
verspreid over alle belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland. Alle typische bouwplannen en grondsoorten in 
de akkerbouw zijn in dit netwerk vertegenwoordigd. Van deze bedrijven worden jaarlijks teelt- en 
bedrijfsgegevens verzameld. Ook worden er jaarlijks een set standaardmetingen gedaan aan bodemkwaliteit. 
Verdere metingen zijn afhankelijk van onderzoeksvragen vanuit diverse projecten uit de PPS en evt. daarbuiten. 
In 2019 is op alle bedrijven de volledige indicatorset van de BLN (Hanegraaf et al., 2019) gemeten met een 
aantal aanvullende waarnemingen en metingen. De resultaten uit deze meting worden in 2020 geanalyseerd. 
Het netwerk draagt bij aan een goed beeld van de breedheid van situaties van de Nederlandse akkerbouw en 
ook aan het testen en toetsen van adviezen en boodschappen vanuit de PPS. 

 

Bodembiologie en bodemweerbaarheid 

Bodembiologie 
Op het gebied van bodembiologie wordt vooral gewerkt aan het selecteren en testen van bodembiologische 
indicatoren om zo tot bruikbare indicatoren met referentiewaarden voor een aantal grondsoorten en regio’s te 
komen die zeggingskracht hebben rond de biologische bodemkwaliteit en het beheer van de grond. De 
biodiversiteit en aantallen bodemdieren zijn gigantisch. Om de keuze in het lopende project rond 
bodembiologische indicatoren terug te brengen tot de functioneel belangrijkste en praktisch meest toepasbare 
parameters, is gebruik gemaakt van bestaande expertise zoals de Bodembiologische Indicator (Bobi) in het 
landelijk meetnet bodemkwaliteit, waarvoor referenties voor biologische bodemkwaliteit beschikbaar zijn 
(RBB, RIVM, Rutgers et al., 2007). Deze data zijn meestal afkomstig van slechts 2 monstertijdstippen en grond 
afkomstig van volledige bedrijven i.p.v. percelen. Er is nog weinig ervaring opgedaan met het gebruik van de 
RBB-waarden op perceelsniveau. Recent is de nationale en internationale literatuur en aanpak m.b.t. 
chemische, fysische en biologische indicatoren voor bodemkwaliteit helemaal doorgenomen en is een subset 
van indicatoren beschreven (Van den Elsen et al., 2019) en zijn de “Bodemindicatoren voor Landbouwgronden 
in Nederland” (BLN, versie 1.0, Hanegraaf et al., 2019) geselecteerd. Deze zijn in de lopende PPS beproefd in de 
systeemexperimenten en het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. Momenteel worden de bodembiologische 
data uit deze eerst meetcampagnes geanalyseerd en geïnterpreteerd met diverse onderzoekers, laboratoria en 
de deelnemers van het bedrijvennetwerk. Dit is door de diversiteit en complexiteit van het bodemvoedselweb 
een lastige klus. Vanuit de resultaten van deze analyses worden vervolgacties bepaald waarmee verder 
gewerkt kan worden aan het verkrijgen van een bruikbare set indicatoren met referentiewaarden.  

Bodemweerbaarheid    
Gronden kunnen sterk verschillen in hun bodemweerbaarheid tegen pathogenen. Voor Rhizoctonia, Pythium 
en Meloidogyne is de afgelopen jaren het effect van verschillende maatregelen (grondontsmettingsmethoden, 
organische stof toevoegingen, grondbewerking, groenbemesters) op ziektewering bepaald (Bongiorno et al, 
2019; Postma & Schilder, 2015; niet gepubliceerde data). Een 4e biotoets met Pratylenchus is sinds kort 
beschikbaar. Dat ziektewering door bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld inundatie) verloren gaat is duidelijk. 
Maar het doelgericht verhogen van ziektewering is niet eenvoudig. Bepalingen in het Bedrijvennetwerk 
Bodemmetingen toonden aan dat er grote verschillen in ziektewering tussen bedrijven en soms ook tussen 
percelen van 1 bedrijf zijn. Hiervan wordt in 2020 geanalyseerd of dit met bepaalde bodemparameters (incl. 
bodembiologische) of maatregelen dit samenhangt. De oorzaak van de gevonden ziektewering kan bijdragen 
aan het ontwikkelen van adviezen voor andere telers. Vervolgonderzoek naar het stimuleren van 
bodemweerbaarheid zal gebruik maken van deze gevonden verschillen tussen praktijkpercelen, en het meten 
van effecten na uitvoering van bepaalde maatregelen (in veldproeven en lange termijn systeemexperimenten).  

Nieuwe maatregelen    
In 2019 en 2020 zijn 2 deskstudies uitgevoerd naar de effectiviteit van maatregelen tegen bodemziekten en -
plagen (Termorshuizen et al., 2020; van Rozen et al., in prep.). Hierin zijn maatregelen geïdentificeerd die 
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kansrijk zijn bij de beheersing van bodemziekten en -plagen, maar die nog onvoldoende zijn onderzocht om te 
worden toegepast. Vruchtwisseling, groenbemesters, bodemstructuur, (specifieke) organische stof, pH, 
inundatie, anaerobe grondontsmetting, en biologische bestrijding zijn maatregelen die effect hebben op 
verschillende bodempathogenen, via verhogen van weerbaarheid of door reductie van aanwezige pathogenen. 
Het effect van de maatregelen verschilt per pathogeen, en niet alle combinaties van maatregelen en pathogeen 
zijn even goed onderzocht, maar in de literatuur worden wel kansrijke opties beschreven. In overleg met 
partners en experts zal een prioritering van kansrijke combinaties worden uitgewerkt. Vanuit de deskstudies 
worden boodschappen en adviezen afgeleid voor boeren en worden de witte vlekken gebruikt voor aanvulling 
van de kennisagenda. Ook het gebrek aan een kwantitatieve detectiemethode voor schimmelpathogenen 
wordt genoemd. Hierdoor is het nu niet mogelijk om het effect van maatregelen (zoals bouwplan, rotatie, 
organische stof en grondbewerking) op schadelijke schimmels in de bodem te bepalen. Met de ontwikkeling 
van specifieke kwantitatieve moleculaire detectiemethoden (qPCR) zou dit misschien wel kunnen. In de 
literatuur zijn qPCR methoden beschreven voor o.a. Rhizoctonia en Verticillium. In de PPS Groenbemesters zijn 
hier de eerste interessante resultaten mee verkregen.  

 

Organische stof en bemesting: Samenhang van organische stof-, stikstof- en fosfaatbalansen, interactie 
organische stof en stikstof- en fosfaatbenutting 
Aanpassingen in bouwplan, gewasrestenbeheer, grondbewerking, en/of keuze van meststoffen is van 
toenemend belang in de huidige context van (i) kringloop-landbouw, (ii) koolstofvastlegging voor 
klimaatdoelen, (iii) Green Deal ambities (aandeel biologisch; reductie kunstmestgebruik), en (iv) generiek of 
gebiedsgericht beleid om nitraatuitspoeling te verminderen. Enerzijds is er een wens voor handhaving of 
verhoging van de organische stofaanvoer vanuit de wens voor verhoging van bodemkwaliteit en koolstofopslag 
en behoud van productie. Anderzijds is er de wens voor verlaging van de stikstof- en fosfaatverliezen een 
verlaging van de stikstof- en fosfaatoverschotten. Daarbij is de wens om stikstof en fosfaat zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken. De vraag is hoe win-wins en trade-offs tussen deze zoveel mogelijk te benutten c.q. te vermijden. 
Kennis uit de systeemexperimenten en concrete praktijksituaties uit het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 
vormen de basis voor de ontwikkeling van handvatten voor de praktijk. Samenwerking met stakeholders is 
hierbij essentieel om tot praktijkrijpe resultaten te komen.  

In eerdere projecten in de voorgaande PPS-en is voor fosfaat kennis ontwikkeld in de projecten Verbetering 
benutting bodemfosfaat, Planty Organic/Stikstof telen (van der Burgt et al. 2016, van der Burgt & Timmermans, 
2020)) en dit jaar in het project Fosfaat aardappel. In combinatie met de kennis uit de systeemexperimenten 
kan deze kennis worden vertaald naar praktische adviezen voor de praktijk. 

Wat betreft de interactie tussen organische stof en stikstofbenutting is in voorgaande jaren onder 
gecontroleerde omstandigheden onderzocht hoe benutting door het gewas van toegediende minerale stikstof 
wordt beïnvloed (i) door de aanwezigheid van vers organisch materiaal; of (ii) door het gehalte van reeds 
aanwezige bodem-organische stof. In beide gevallen was de hypothese dat een hogere biologische activiteit, 
geïnduceerd door hoger (recent of historisch) C-aanbod, het vermogen van de bodem tot tijdelijke N-
immobilisatie zou verhogen, en daarmee N-verlies zou beperken en zo de benutting na re-mineralisatie zou 
verhogen. Voor de ontwikkeling van nieuwe adviezen is het nodig om de resultaten te toetsen aan 
veldomstandigheden en met modelstudies te verbreden naar algemene toepassing in Nederland.  

In de afgelopen jaren is ook gewerkt aan het in beeld brengen van de effectiviteit van bodemmaatregelen voor 
koolstofopslag, zowel in de PPS als in het project Slim Landgebruik (Koopmans et al., 2019, Koopmans et al, 
2020). Hierbij is vooral gemeten in de systeemexperimenten en het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen en zijn 
ook modelberekeningen gedaan op basis van de experimenten. Het van belang om de maatregelen breder te 
evalueren dan alleen koolstofopslag. Resultaten uit de systeemexperimenten en de pot- en 
laboratoriumexperimenten van de afgelopen jaren kunnen hiervoor gebruikt worden. 

De ontwikkeling van tools rond organische stof is al enige tijd gaande, bijvoorbeeld voor organische stofbeheer, 
organische meststoffenkeuze en/of koolstofvastlegging. Afstemmen van rekenregels is belangrijk ook met oog 
op de meest recente kennis van organische stof kwaliteit, bouwplan en regionale bodemkwaliteit. 
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Meten van bodemkwaliteit 
Er is fragmentarisch veel kennis beschikbaar gefocust op enkelvoudige bodemfuncties, gericht op ofwel 
bodemkwaliteit, ofwel bemesting, ofwel waterkwaliteit ofwel klimaat waarin de bodem en bijbehorende 
perceelkenmerken een sturende rol heeft. Vanuit deze tools zijn diverse meetsets en indicatoren ontwikkeld 
die de bijdrage van de bodem aan bodemfuncties meetbaar te maken (Molendijk et al., 2018). In 2019 is de 
indicatorset Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland, BLN (Hanegraaf et al., 2019) ontwikkeld 
met als doel een eenduidige set te creëren voor het meten van integrale bodemkwaliteit in Nederland. Er zijn 
diverse conceptuele benaderingen beschikbaar om de bijdrage van bodems onderling met elkaar te vergelijken 
(zie Rinot, 2019) als ook voor bodembeheersmaatregelen (van de Wal, 2016). Er zijn daarnaast veel initiatieven 
rondom nieuwe verdienmodellen en verwaardingssystemen (zoals GLB-pilots, koolstofbank, pachtconstructies, 
beregeningsbeleid) waarbinnen de bodemkwaliteit en/of het bodembeheer een sturende rol heeft.  

Er is momenteel geen eenduidig beeld van wat integraal bezien een duurzaam beheerde bodem behelst. Door 
het ontbreken van die stip op de horizon en het gebrek aan kennis over potentiele financiële risico’s van 
maatregelen, zijn veel ondernemers terughoudend met het investeren in concrete bodemverbetering. Goed 
bodembeheer staat in relatie tot opgaven en doelen ten aanzien van bodemvruchtbaarheid en 
landbouwkundige productie, klimaat, waterkwaliteit en kwantiteit (regulatie en buffering), biodiversiteit of 
habitatkwaliteit en landschap. Ondernemers willen graag inzicht in hoe zijn beheer deze doelen bedient en of 
de bodemkwaliteit verslechterd of verbeterd. Een optimale bodemkwaliteitsbeoordeling moet daarom primair 
inzicht geven in de ‘distance to target’ van de bodemkwaliteit van een specifiek perceel voor de verschillende 
doelen of functies. Met uitzondering voor de bodemkwaliteit in relatie tot de landbouwkundige productie is er 
nog geen eenduidig waarderingskader beschikbaar. Om duurzaam bodembeheer integraal te maken is 
daarnaast ook concretisering van de bovengenoemde conceptuele benaderingen nodig. Hierbij is de uitdaging 
om regio- of landspecifieke doelen te vertalen in doelen op bedrijfs- en perceelsniveau. Daarbij rekening 
houdend dat bodemkwaliteit niet iets statisch is, maar varieert over de tijd afhankelijk van bouwplan en 
bodemgebruik. Uniformering en transparantie en wetenschappelijke borging hiervan is een grote bottleneck en 
vraagt extra regie. 
Er is nog geen helder beoordelingscriterium om te beoordelen of een bepaalde methodiek om bodemkwaliteit 
in beeld te brengen (in relatie tot doelen) de juiste is. Veel meetmethodes en indicatoren zijn daarnaast (te) 
duur voor reguliere toepassingen in de agrarische praktijk. Het is cruciaal om eenvoudige transferfuncties te 
ontwikkelen dan wel goedkopere meetmethodieken te identificeren die gebruikt kunnen worden om dezelfde 
bodemfunctionaliteit goedkoper en gemakkelijker in beeld te brengen. Er is ook heel weinig bekend over de 
lange-termijn versus de korte-termijn impact van maatregelen op de bodemkwaliteit en op welke termijn 
effecten daadwerkelijk zichtbaar zijn in meetbare bodemeigenschappen. Bijvoorbeeld: is een positieve EOS-
balans op lange termijn een garantie op een stijgend OS-gehalte in de bodem, en kan dit als indicator daarvoor 
gebruikt worden? Meer grip op de evolutie van deze indicatoren over de tijd is nodig om in adviesinstrumenten 
de juiste maatregelen te adviseren, dan wel hun bijdrage te vertalen in een kritische prestatie indicator. 
Binnen de precisielandbouw wordt sterk gewerkt aan de inzet van sensoren en nieuwe data-analyse 
technieken met als doel het bodembeheer en landgebruik te optimaliseren gegeven meerdere 
ecosysteemdiensten. De bodem speelt hierin vaak een hele beperkte rol, gegeven de complexiteit van de 
bodem. Om kennis van bodemprocessen en bodemfuncties, als ook inzichten in temporele en ruimtelijke 
variatie in bodemkwaliteit beschikbaar te maken voor tools die boeren adviseren, is het noodzakelijk om de 
ontwikkelde kennis slim te integreren met sensordata dan wel bestaande datastromen op een boerenbedrijf. 
Een digitale kopie (digital twin) van een boerenbedrijf biedt de mogelijkheden om effecten van een 
veranderende omgeving als ook de landbouwkundige en maatschappelijke impact van een bedrijf in beeld te 
brengen, en daarmee gericht en concreet handelingsperspectief te bieden. Slimme koppeling van de kennis 
ontwikkeld in deze PPS met bodemsensoren en bestaande datasensoren maakt het mogelijk om de bodem een 
verbindende schakel te laten zijn tussen het bedrijfsmanagement, de landbouwkundige productie én alle (door 
de bodem gestuurde) ecosysteemdiensten. 
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Deliverables 
 

Werkpakket Deliverable Soort Planning 
WP1A Rapportage met inventarisatie effecten van maatregelen 

op bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Rapport (P1) Dec 2021 

 Rapportage met verbreding en verdieping economische 
studie 

Rapport (P2) Dec 2021 

 Brochure met stappenplan voor afleiding van 
maatregelen uit doelstellingen en set aan boodschappen 
en adviezen rond integraal bodembeheer voor de 
praktijk 

Brochure P3) Jun 2022 

 Kennisagenda Notitie (P4) Jun 2022 
 Nieuwsberichten, vakbladartikelen, lezingen, bijdrage 

open dagen en jaarrapportages 
Divers Doorlopend 

WP1B Wetenschappelijke rapportage/artikel BASIS  Rapport/artikel Dec 2021 
 Wetenschappelijke rapportage/artikel Bodemkwaliteit 

op zand 
Rapport/artikel Jun 2021 

 Wetenschappelijke rapportage/artikel Bodemkwaliteit 
Veenkoloniën 

Rapport/artikel Jun 2022 

 Wetenschappelijke rapportage/artikel 
Bodemgezondheidsproef 

Rapport/artikel Jun 2022 

 Brochures telen zonder ploegen voor diverse gewassen Brochures 2021 
 Nader te bepalen communicatieproducten per 

systeemexperiment en evt. over de 
systeemexperimenten heen (brochures, filmpjes, 
vakbladartikelen, nieuwsberichten) 

Divers Doorlopend 

 Presentaties over resultaten systeemexperimenten Presentaties Doorlopend 
 Excursies langs de systeemexperimenten, bijdragen aan 

open dagen 
Excursies, open 
dagen 

Doorlopend 

WP2A Rapportage bodembiologische indicatoren en relatie 
met andere metingen en bodemfuncties 

Rapport/artikel Dec 2022 

 Rapportage bodembiologische parameters inclusief 
ziektewering in Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 

Rapport Dec 2021 

 Rapportage effect van maatregelen op bodembiologie 
en ziektewering  

Rapport/artikel Dec 2022 

 Voorstellen nieuwe kansrijke maatregelen voor 
beheersing bodempathogenen en plagen 

Rapport Dec 2021 

 Protocol Pythium biotoets voor bepaling algemene 
ziektewering 

Rapport/artikel Dec 2021 

 Rapportage detectietools Rapport Dec 2022 
 Nieuwsberichten, vakbladartikelen, lezingen, bijdrage 

open dagen en jaarrapportages 
Divers Doorlopend 

WP2B Adviestabellen over organische meststoffen wat betreft 
EOS, EOS/N, EOS/P, incl. toelichting, ter aanvulling van 
het Handboek Bodem en Bemesting 

Bijdrage aan 
website 

Sep 2021 

 Rapportage rekenregels voor het maken van een keuze 
in aanvoerbronnen van organische stof o.b.v. meerdere 
selectiecriteria  

Rapport Nov 2021 

 Onderzoeksrapporten met wetenschappelijke 
verantwoording èn eenduidige hoofdboodschap voor de 
praktijk 

Rapport Nov 2022 

 Themamiddagen Bemesting Akkerbouw CBAV Symposium Nov 2021 
Nov 2022 

 Nieuwsberichten, vakbladartikelen, lezingen, bijdrage 
open dagen en jaarrapportages 

Divers  
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Werkpakket Deliverable Soort Planning 
WP2C Rapportage Meten en Interpreteren Integrale 

Bodemkwaliteit 
Rapport/artikel Dec 2021 

 Protocol toetsing en monitoring kwaliteit bodemtools Rapport Dec 2021 
 Bouwstenen voor bodemtools rond integrale effecten 

van maatregelen op bodemkwaliteit 
Set api’s plus 
documentatie 

Dec 2022 

 Bouwstenen voor bodemtools rond interpretatie 
bodemkwaliteit in relatie tot gebiedsopgaves 

Set api’s plus 
documentatie 

Dec 2022 

WP3 Consortium agreement CA Jan 2021 
 Werkplan per jaar Rapport Jan 2021, Jan 2022 
 Communicatieagenda Notitie Jan 2021, Jan 2022 
 Actuele website Website  Doorlopend 
 Social media Twitter/LinkedIn Doorlopend 
 Nieuwsbrieven  Nieuwsbrief 1x per kwartaal 
 Partnerdagen Symposium 2021 en 2022 
 Online Magazine  Website Dec 2021, dec 2022  
 Diverse algemene presentaties over de PPS Presentaties Doorlopend 
 Kennisdag Symposium Najaar 2022 
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https://www.clm.nl/uploads/pdf/910-CLMrapport-Ontwerp_Label_Duurzaam_Bodembeheer_(ASR).pdf
https://www.clm.nl/uploads/pdf/910-CLMrapport-Ontwerp_Label_Duurzaam_Bodembeheer_(ASR).pdf
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Bijlage 2: Uitgebreid meerjarig werkplan 
 

In deze bijlage zijn de werkplannen per werkpakket uitgewerkt. 

 

WP1A Integrale effecten bodemmaatregelen en toepasbaarheid 
Trekkers: Daan Verstand (WUR) en Chris Koopmans (LBI) 

Aanleiding 

In de PPS Beter Bodembeheer is in 2020 een project gestart dat de effecten van maatregelen op 
bodemkwaliteit en bodemfuncties in een overzicht zet: 

• Bij de bodemfuncties wordt aangesloten bij het LANDMARK-project (www.landmark2020.eu). Hierbij 
worden onderscheiden: 

o Productiefuncties; zoals opbrengend vermogen en stabiliteit van productie-  
o Maatschappelijke functies; zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, biodiversiteit en 

waterkwaliteit en –kwantiteit.  
• Bij bodemkwaliteit wordt aangesloten bij de BLN indicatorset. Effecten van maatregelen op de 

bodemindicatoren uit de BLN wordt getoetst.  

Dit werkpakket is een voortzetting van het huidige, ingezette project; vanuit het overzicht wordt nu gefocust op 
toepasbaarheid van de maatregelen in relatie tot bodemkwaliteit en –functies. Dit werkpakket speelt daarmee 
een centrale rol in de integratie van resultaten van de PPS. Tevens kan dit werkpakket bijdragen aan taken in 
EJP SOIL om zicht te krijgen op effectieve bodemmaatregelen op Europees niveau.  

Doel en beoogde resultaat 

Het doel van dit werkpakket is om een overzicht te geven naar de geschiktheid, effectiviteit en toepasbaarheid 
van bodemmaatregelen aan het bereiken van de gewenste doelstellingen zoals de bodemfuncties en/of 
bodemkwaliteit. Dit voor: 

• Verschillende grondsoorten  
• Verschillend landgebruik (gangbaar-biologisch, sectoren (akkerbouw, groenten).  

Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen het meest effectief kunnen zijn, voor het bereiken van 
de gewenste bodemfunctie of -kwaliteit. Hierbij komen ook de (ongewenste) neveneffecten van maatregelen 
en lacunes in beeld. Tevens wordt hierbij ook de mogelijke economische consequenties aangegeven. Vanuit de 
resultaten kunnen adviezen en boodschappen voor de praktijk worden opgesteld. Op basis van de witte 
vlekken wordt bijgedragen aan een kennisagenda voor de vervolgjaren.  

Impact  

De beoogde impact is dat boeren en beleidsmakers beter onderbouwde en snellere keuzes kunnen maken 
welke bodemmaatregelen mogelijk zijn om functionele en maatschappelijke doelstellingen in bodembeheer te 
realiseren met minimale afwentelingen. Dit overzicht ontbreekt nu nog veelal voor boeren en beleidsmakers.  

Aanpak  

1. Inventariseren van effecten van bodemmaatregelen, voortbouwend op het werk in de PPS BBB 2020, waar 
Organische Stof maatregelen en Grondbewerkingsmaatregelen al uitgewerkt zijn. De andere maatregel 
types resteren nog (groenbemesters, combinaties van maatregelen, bemesting)  

2. Economische studie die nagaat in hoeverre bodemmaatregelen bijdragen aan de stabiliteit van het bedrijf. 
Haalt de maatregel de extremen in oogsten weg (resilience)? Is er risico-reductie door de maatregelen 
mogelijk.  

3. Ontwikkelen van  

http://www.landmark2020.eu/
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a. Een stappenplan voor boeren om tot een afgewogen keuze van maatregelen te kunnen komen. 
Bij de ontwikkeling van het stappenplan wordt ook gekeken naar aansluiting op de Soil Navigator 
tool uit het LANDMARK-project. Daartoe worden de resultaten uit 1 en 2 gebruikt en 
gestandaardiseerd om helder te krijgen welke maatregelen een bepaalde doelstelling kunnen 
dienen.  

b. Adviezen en boodschappen voor toepassing van bodemmaatregelen in de praktijk.  
4. Op basis van de inventarisatie, het stappenplan, witte vlekken en economische analyses wordt bijgedragen 

aan een kennisagenda waarin geconstateerde kennislacunes en -vragen worden opgenomen en 
uitgewerkt.  

5. Coördinatie en communicatie 

Producten 

1. Rapportage met toepasbaarheid van maatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit 
2. Rapportage met verdieping en verbreding van de economische effecten van bodemmaatregelen 
3. Brochure met stappenplan met overzicht voor afleiding van maatregelen uit doelstellingen en set aan 

boodschappen en adviezen rond integraal bodembeheer voor de praktijk 
4. Deelbijdrage aan de kennisagenda. 

Planning 

Activiteit Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 
1 Effecten van maatregelen 
in beeld.  

X X X P1     

2: Economische lange 
termijn en stabiliteit 
aspecten 

X X X X P2     

3a Ontwikkeling 
stappenplan  

  X P4 X X   

3b Boodschappen en 
adviezen 

     X X P3 

4 Kennisagenda 
 

    X P4   

5 Coördinatie en 
communicatie 

X X X X X X X X 

 

Organisatie: betrokken onderzoekers en partners 

De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door WUR en LBI. Er is regelmatige afstemming met de 
stuurgroep en de partners over de voortgang en focus van het project. Daarnaast worden de partners 
betrokken in het formuleren en finetunen van de adviezen en boodschappen.  

Interactie met andere werkpakketten 

Met WP1B, WP2A en WP2B wordt een sterke verbinding aangegaan, omdat hier de resultaten van de 
maatregelen in de systeemexperimenten beschikbaar zijn/komen. WP2C …. De opgestelde boodschappen en 
adviezen worden in afstemming met WP3 gecommuniceerd via partners en eigen kanalen naar de diverse 
doelgroepen.  

Kennisvalorisatie en disseminatie 

In dit werkpakket komt alle integrale kennis rond bodembeheer in de open teelten samen, wordt het 
gebundeld en vertaald naar boodschappen en adviezen voor boeren. Dit werkpakket is daarmee het 
belangrijkste om de resultaten uit de afgelopen jaren bodemonderzoek te oogsten en beschikbaar te maken 
voor de praktijk. Op diverse manieren, vooral ook via de partners, worden de resultaten naar de doelgroep 
gecommuniceerd in afstemming met WP3. 

 

 

http://www.soilnavigator.eu/
http://www.soilnavigator.eu/
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Begroting (excl. in kind bijdragen partners) 

 Activiteit  Personeel Materieel Totaal 
1 WUR 
  LBI 

45 
20 

1 
 

66 

2 WUR  
  LBI  

60 
10 

 70 

3a WUR 
   LBI 

20 
20 

 40 

3b WUR 
   LBI 

40 
30 

3 
2 

75 

4 WUR 
  LBI 

8 
7 

 15 

5 WUR 
  LBI  

12 
8 

2 
2 

24 

Totaal 290 10 290 
WUR 185 6 191 
LBI 95 4 99 

 

 

WP1B Systeemexperimenten en Bedrijvennetwerk Bodemmetingen  
Trekker: Marie Wesselink (WUR) 

Doel en beoogd resultaat 

Effecten van bodemmaatregelen worden veelal pas zichtbaar op de langere termijn. Binnen de PPS Beter 
Bodembeheer fungeren daarom een 4-tal langjarige systeemexperimenten die op niveau van bedrijfssystemen 
inzichten geven in de effecten van maatregelen op de verschillende bodemfuncties en dient als inspiratiebron 
voor telers uit de regio. Het systeemonderzoek maakt de vertaalslag tussen enerzijds het wetenschappelijke 
onderzoek en anderzijds de praktijk, waarmee het handvatten en knelpunten voor de praktische uitvoering van 
bodem- en/of teeltmaatregelen in kaart brengt.  

Daarnaast is het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen, bestaande uit 16 akkerbouwbedrijven een faciliteit waar 
hypotheses en resultaten uit andere werkpakketten en de systeemexperimenten getoetst kunnen worden, en 
zo fungeert als een extra stap in de vertaalslag van onderzoek naar praktijk. Tevens vormen de telers van het 
Bedrijvennetwerk Bodemmetingen een klankbordgroep voor het uitgevoerde onderzoek op de bedrijven.  

Impact 

De systeemexperimenten en het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen genereren resultaten en daarmee 
inzichten waaruit adviezen en handelingsperspectief voor duurzaam bodembeheer in de verschillende regio’s 
afgeleid kan worden. De systeemexperimenten en het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen vormen een faciliteit 
voor meer verdiepend onderzoek door derden o.a. met EJP SOIL.  

Aanpak  

Dit werkpakket bestaat uit 4 systeemexperimenten in verschillende regio’s: Bodemkwaliteit Veenkoloniën 
(BKV) – Valthermond, BASIS – Lelystad, Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) – Vredepeel en Bodemgezondheid 
(BDGZ) – Vredepeel. Elk experiment heeft een eigen focus op (regiospecifieke) uitdagingen en daarbij 
behorende maatregelen. De maatregelen die in verschillende mate in de experimenten worden toegepast zijn 
onder andere grondbewerking, organische stoftoevoer en beheersing van plantparasitaire nematoden, in 
zowel gangbare als biologische teeltsystemen.  

Over de afgelopen jaren zijn er op de verschillende locaties verschillen in bodemkwaliteit gecreëerd door deze 
maatregelen. Effecten van (enkelvoudige) maatregelen op gewasopbrengsten zijn in ongeveer alle gevallen 
duidelijk in kaart gebracht, maar effecten op andere ecosysteemdiensten zijn nog niet altijd even duidelijk. De 
komende twee jaar worden gebruikt om deze effecten verder in kaart te brengen door aanvullende metingen 
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te doen en resultaten te analyseren en te publiceren. Per proef zijn er een aantal specifieke punten waar we de 
komende twee jaar op focussen: 

BKV  

• Rotatie volmaken (tot en met 2021) om resultaten meer kracht bij te kunnen zetten 
• Effecten van grondbewerking in kaart brengen door extra metingen aan bodembiologie en -chemie 
• Naar aanleiding van bovenstaand eventuele witte vlekken in kaart brengen en plannen voor 2022 en 

verder vormgeven  

BASIS  

• Proef in huidige opzet voortzetten omdat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn 
• Aanvullende metingen op bodembiologie, -chemie en -structuur in 2021 om langjarige effecten in kaart te 

brengen 
• Aanvullend onderzoek naar effecten grondbewerking op stikstofdynamiek, om verschillen tussen 

grondbewerkingsstrategieën in kaart te brengen. 
• Naar aanleiding van bovenstaand, en een inventarisatie van vragen en uitdagingen in de regio, plannen 

voor 2022 en verder vormgeven. 

BKZ  

• Vruchtwisseling aanpassen aan de aaltjessituatie, omdat deze nu onhoudbaar is 
• Aanvullend onderzoek naar effecten grondbewerking op stikstofdynamiek, om gevonden verschillen 

tussen grondbewerkingsstrategieën beter te kunnen verklaren 
• Proefopzet aanpassen om huidige vragen en uitdagingen in de regio zo goed mogelijk te kunnen 

beantwoorden 
• Resultaten BKZ – BDGZ vergelijken, om overeenkomstige effecten dan wel verschillen in kaart te brengen 

BDGZ  

• Verkenning toepassen verschillende organische stof bronnen als veelbelovende 
bodemgezondheidsmaatregel 

• Verdiepend onderzoek naar verschillen in populatie ontwikkeling tussen behandelingen, in samenwerking 
met WP2A 

• Resultaten BKZ – BDGZ vergelijken, om overeenkomstige effecten dan wel verschillen in kaart te brengen 
•  Naar aanleiding van vergelijking BKZ – BDGZ bepalen of het wenselijk is om vruchtwisseling en 

bewerkingen tussen de proeven gelijk te houden of eigen weg te kiezen.  

Voor alle proeven geldt dat naast voortzetting, uitwerken van meetresultaten de grootste prioriteit heeft. In de 
komende PPS-periode worden de beschikbare data geanalyseerd en gerapporteerd. Nieuwe metingen in de 
komende jaren zijn er op gericht op witte vlekken in de kennis in te vullen, niet om nieuwe vragen te 
beantwoorden. Naast analyses per systeemexperiment wordt ook gekeken naar analyses over de proeven heen 
om bijvoorbeeld te kijken naar de bodemindicatoren die het meest indicatief zijn voor veranderingen door 
specifieke maatregelen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor communicatieproducten over de 
proeven heen. De prioritering van analyse rapportage en communicatie van resultaten wordt in overleg met de 
begeleidingscommissies per proef, de partners en de stuurgroep gedaan.  

Tevens zal wel gekeken worden naar of voortzetting van de proeven en zo ja hoe na deze PPS-periode gewenst 
is. Eventuele veranderingen zullen dan ook al worden ingezet. Verandering van de proeven is gewenst als 
doelen veranderd zijn of aangescherpt moeten worden. Op basis van deze doelen wordt een nieuwe of 
aangepaste proef ontworpen. De methodiek die hiervoor gebruikt wordt zal openlijk beschreven worden, het 
kan immers ook voor de praktijk relevant zijn om over een aanpak te beschikken hoe van een set doelen tot 
een goed systeemontwerp of plan van aanpak te komen. In de vernieuwing van de proeven voor alle locaties 
wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het nog meer toepassen van de principes uit de Conservation 
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Agriculture zoals gebruik van direct zaai, grondbewerking, groenbemesterkeuze en inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in het bijzonder 

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen met 16 akkerbouwbedrijven door heel Nederland fungeert als faciliteit 
voor andere werkpakketten om nieuwe meetmethoden te testen en de variatie van teeltomstandigheden in 
Nederland in kaart te brengen. Het netwerk zal voortgezet worden zoals in voorgaande jaren en het gebruik is 
afhankelijk van de vragen vanuit de andere werkpakketten (met name WP2).  

Producten 

1. Wetenschappelijke rapportages/artikelen per systeemexperiment en evt. over de systeemexperimenten 
heen. 

2. Nader te bepalen communicatieproducten per systeemexperiment en evt. over de systeemexperimenten 
heen (zoals dit jaar brochures ‘Telen zonder ploegen’).  

3. Functionerend Bedrijvennetwerk Bodemmetingen, gebruikt voor diverse activiteiten in en evt. ook buiten 
de PPS.  

De vorm van de op te leveren producten kan verschillen naar gelang de nieuwswaardigheid van een resultaat. 
Zo zullen sommige resultaten zich lenen voor een nieuwsbericht, terwijl andere beter passen in een 
rapportage. In ieder geval zullen analyses van meerjarige resultaten verwerkt worden in rapportages, artikelen 
en/of brochures per proef. Daarnaast leveren de resultaten van de systeemproeven input op voor het 
Handboek Bodem en Bemesting en het in WP2C verder te ontwikkelen BodemKwaliteitsPlan. In overleg met de 
partners in de verschillende proeven wordt jaarlijks bepaald welke output er gewenst is.  

Planning 

In 2021 zullen alle proeven opnieuw aangelegd en uitgevoerd worden. In BKV, BASIS en BKZ zullen in 2021 
extra metingen uitgevoerd worden, zoals beschreven in de aanpak. Ook zal in 2021 voor BKV bepaald worden 
wat er in 2022 gedaan gaat worden. Voor BKZ zullen in 2021 resultaten tot en met 2020 geanalyseerd en 
gecommuniceerd worden. Voor BKV zullen de resultaten tot en met 2021 na afloop van seizoen 2021 
geanalyseerd en gecommuniceerd worden.  

Eind 2022 zijn er van alle proeven producten beschikbaar die de resultaten van afgelopen jaren beschrijven, en 
aangeven wat de veelbelovende maatregelen zijn, welke maatregelen geen of negatieve effecten hebben op 
ecosysteemdiensten, en welke onbeantwoorde vragen er nog zijn, met suggesties voor vervolgonderzoek.  

Organisatie 

De systeemexperimenten worden elk door een team onderzoekers van WUR Open Teelten uitgevoerd. Per 
locatie is er een begeleidingscommissie, bestaande uit telers en partners van de PPS uit de regio. PPS-partners 
kunnen ook fungeren als agendalid om zo mee te denken over opzet, uitvoering en resultaat van de 
experimenten en de vertaling naar adviezen en boodschappen.  

Partners die momenteel betrokken/benaderd zijn per proef: 

• Valthermond, BKV: LTO, Agrifirm, Cosun Beet Company, AVEBE, BVOR, Vereniging Afvalbedrijven, BO-
Akkerbouw 

• Vredepeel, BKZ en BDGZ: LTO, BVOR, Vereniging Afvalbedrijven, BO-akkerbouw, Cosun Beet Company, 
Agrifirm, CZAV, HAS Den Bosch 

• BASIS, Lelystad: LTO, BVOR, Vereniging Afvalbedrijven, BO-akkerbouw, Agrifirm, Cosun Beet Company, van 
Iperen, van Tafel naar Kavel, Aeres Dronten, CropSolutions 

 
Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen wordt begeleid vanuit WUR Open Teelten. De directe begeleiding van 
de telers en de metingen worden in samenwerking met Van Tafel Naar Kavel uitgevoerd.  

Interactie met andere werkpakketten 
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• WP1A gebruikt de resultaten uit dit werkpakket om een integraal overzicht te geven van effecten van 
maatregelen op bodemfuncties. 

• WP2A voert metingen uit van bodembiologische en bodemweerbaarheidsindicatoren om inzicht te krijgen 
in de effecten van de maatregelen op bodembiologie en -weerbaarheid. Ook test dit werkpakket 
meetmethodes in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen.  

• WP2B doet hetzelfde als WP2A maar dan voor organische stof en bemesting 
• WP2C test ontwikkelde concepten in de systeemproeven en in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen.  

Kennisvalorisatie en disseminatie 

De resultaten van de systeemexperimenten worden via WP1A vertaald in concrete adviezen en boodschappen 
voor de praktijk. Daarnaast worden vanuit de systeemproeven ook direct resultaten gecommuniceerd naar de 
praktijk via open dagen, excursies, vakbladartikelen en brochures.  

Begroting (excl. in kind bijdragen partners) 

Activiteit Personeel Materieel Facilitair Totaal 
Uitvoering BASIS 80 60 160 300 
Uitvoering BKV 60 60 130 250 
Uitvoering BKZ 100 60 380 540 
Uitvoering BDGZ 40 60 50 150 
Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 100 20 0 120 
Analyses en rapportages 580 60 0 640 
Totaal 960 320 720 2000 

 

 

WP2A Bodembiologie en -weerbaarheid tegen ziekten en plagen 
Trekkers: Joeke Postma & Gerard Korthals  
 
Aanleiding  

Agrariërs zijn afhankelijk van hun bodem. Maatregelen zijn erop gericht om de bodem gezond te houden of 
zelfs nog te verbeteren. Het bodemleven is complex maar cruciaal voor de opbrengst en kwaliteit van de 
gewassen. Daarnaast is de bodembiologie ook direct betrokken bij de vorming van organische stof en de 
structuur, bewerkbaarheid en waterhuishouding van de bodem. Het bodemleven is ook verantwoordelijk voor 
het vrijmaken van nutriënten en mineralen voor de plant. En last but not least bestaat de bodem niet alleen uit 
“goed” bodemleven, er is ook vaak “slecht” bodemleven, zoals plant parasitaire aaltjes, talloze bacterie- en 
schimmelziektes, en bodeminsectenplagen waar de teler allemaal rekening mee moet houden. Kortom kennis 
met betrekking tot de bodembiologie en bodemweerbaarheid moet versterkt worden om de bodem goed te 
kunnen beheren.  

Doel en beoogde resultaat  

Bodembiologische processen nemen in relevantie toe bij de huidige veranderingen in de landbouw. Voor 
circulaire landbouw, toediening van organische (mest)stoffen en gereduceerde grondbewerking is voldoende 
bodemleven (qua hoeveelheid, maar nog belangrijker qua specifieke soortsamenstelling en biodiversiteit) 
nodig voor het omzetten van organische stof in plant-beschikbare mineralen en voor de opbouw van een 
goede bodemstructuur. Tevens zal de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren 
verder afnemen (nu reeds verbod neonicotinoïden en Thiram als zaadcoating), waardoor ziekten en plagen via 
alternatieve maatregelen beheerst of voorkómen moeten worden. Naast een geschikte rotatie, toepassing van 
groenbemesters en mengteelten, is het stimuleren van ziektewerende processen in de bodem van belang. 
Hierbij speelt het bodemleven een cruciale rol. Dit project levert meetprotocollen (hoe, wanneer, waar etc.), 
adviezen en referentiewaarden voor de meest belangrijke bodembiologische indicatoren en de 
bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen. Via EJP SOIL zal dit ook Europees worden afgestemd. 

Impact 
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In dit werkpakket wordt de relatie tussen bodembiologie en een goede bodemkwaliteit onderzocht, 
resulterend in bodembiologische referentiewaardes op perceelsniveau. Daarnaast worden maatregelen 
geïdentificeerd die de bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen verhogen. Deze kennis draagt o.a. bij aan 
Actieplan gewasbescherming en het Deltaplan Biodiversiteit. 

Aanpak  

1. Bodembiologische analyses:  
a. Welke parameters zijn indicatief voor welke functies (draagt bij aan de BLN-indicatorset)? 
b. Analyses in Bedrijvennetwerk Bodemmetingen: gemeten verschillen uit 2019 verder uitzoeken 

met doelgerichte aanvullende metingen. Dit wordt met alle deelnemers van bedrijvennetwerk 
overlegd. 

c. Aanvullende analyses in systeemexperimenten om effect van maatregelen te meten. Dit 
resulteert in kennis over effecten van maatregelen/stuurbaarheid biologische 
parameters/streefwaarden. 

d. Integrale analyse bodembiologische metingen met bodemkwaliteit, waaronder ziektewering. 
2. Bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen: 

a. Analyses in Bedrijvennetwerk Bodemmetingen: gemeten verschillen uit 2019 verder uitzoeken 
met doelgerichte aanvullende metingen. Dit wordt met alle deelnemers van bedrijvennetwerk 
overlegd. 

b. Percelen met verhoogde ziektewering gebruiken om de achterliggende maatregelen en 
mechanismen te ontrafelen; opzet experimenten om te komen tot nieuwe maatregelen.  

c. Aanvullende analyses in systeemexperimenten om effect van maatregelen te meten (in 
afstemming met 1). Dit resulteert in kennis over effecten van maatregelen/stuurbaarheid 
ziektewering/streefwaarden. 

d. Geschiktheid van de Pythium-toets als indicator voor algemene bodemweerbaarheid nagaan. 
3. Nieuwe maatregelen uit deskstudies oppakken: 

a. Kennis uit deskstudies bodempathogenen (2019) en bodeminsectenplagen (2020) bespreken en 
prioriteren met experts en stakeholders (i.s.m. PPS Akkerbouw op Zand en BO-groen). Lijst van 
meest kansrijke maatregelen opstellen voor belangrijke knelpunten. Welke maatregelen (rotatie, 
OS, grondbewerking, groenbemesters, …) versterken de algemene bodemkwaliteit en -
weerbaarheid en tegen welke ziekten en plagen is dit effectief, leidend tot voorstellen voor nieuw 
onderzoek (individuele proeven of in systeemexperimenten, PPS Akkerbouw op Zand of BO-
Groen). 

b. Mogelijkheden om pathogene bodemschimmels kwantitatief te detecteren verkennen. Kunnen de 
nieuwe specifieke kwantitatieve moleculaire detectiemethoden (qPCR) ingezet worden om het 
effect van rotatie/bouwplan/bodemmaatregelen op de aanwezige populaties bodempathogenen 
te bepalen? Resultaat is een proof of principle voor enkele schimmelpathogenen in veldproef met 
natuurlijke infecties (Systeemexperimenten PPS Beter Bodembeheer, PPS Akkerbouw op Zand).  

Producten 

1. Aanvullende/aangepaste biologische indicatoren voor de BLN inclusief referentie- en streefwaarden; 
2. Rapportage bodembiologische parameters inclusief ziektewering in Bedrijvennetwerk Bodemmetingen; 
3. Rapportage effect van maatregelen op bodembiologische indicatoren inclusief ziektewering en relatie met 

andere metingen en bodemfuncties 
4. Uitwerking/protocol Pythium-biotoets als indicator voor algemene ziektewering;  
5. Maatregelen die ziektewering stimuleren getoetst voor verschillende pathogenen;  
6. Onderzoeksvoorstellen nieuwe kansrijke maatregelen voor beheersing bodempathogenen en plagen; 
7. Verkenning detectietools voor bodempathogene schimmels; getoetst voor enkele schimmels in de praktijk;  
8. Berichten, lezingen, bijdrage open dagen; jaarrapportages; 
9. Wetenschappelijke publicaties (effect maatregelen op bodembiologische parameters en ziektewering)  
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Planning 
Activiteit Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 
Bodembiologie X X X X X X X X 
Bodemweerbaarheid X X X X X X X X 
Nieuwe maatregelen X X X X X X X X 

 
Organisatie 

Te betrekken onderzoekers: Leendert Molendijk/Johnny Visser (Nematologie); Viola Kurm/Pella Brinkman/Jaap 
Bloem (bodembiologie); Giulia Bongiorno/Marie Zwetsloot (WU, bodembiologie); Hilfred Huiting (entomoloog); 
Anne van Diepeningen (fytopatholoog, detectie schimmels). 

Betrokken partners zijn BO Akkerbouw, LNV, Eurofins Agro, Agrifirm, van Iperen, IRS, Cosun Beet Company, 
CAV Agrotheek, bedrijven van Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. Voortgang van het onderzoek en 
afstemming van de werkplannen vindt 2x per jaar plaats tijdens een werkpakketbijeenkomst met de partners 
en betrokken de onderzoekers. Daarnaast zal er veelvuldig bilateraal overleg zijn t.a.v. specifieke expertises van 
partners en onderzoekers. 

Interactie met andere werkpakketten 

• Dit werkpakket voert metingen uit in systeemexperimenten en het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 
(WP1B);  

• Deze metingen worden gecorreleerd met andere data waaronder die uit WP2B en WB1B; 
• Vervolgens worden deze resultaten besproken met de boeren van het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 

(WP1B, WP2A en WP2B gezamenlijk), wat nieuwe inzichten en vragen oplevert waar vervolgonderzoek 
zich op kan richten; 

• Resultaten worden in WP1A en WP2C gebruikt om de integrale effecten van maatregelen op 
bodemkwaliteit te bepalen;  

• Resultaten dragen bij aan gezamenlijke Communicatieactiviteiten in WP3.  

Daarnaast is er nauwe samenwerking en afstemming met andere onderzoeksprojecten (o.a. NWOgroen project 
Vital soils, PPS BO-groen, PPS Akkerbouw op Zand, PPS Kringloop OS en bodemweerbaarheid stimuleren en het 
nieuwe Postcodeloterij project “onder het maaiveld”). Door deze aanpak zijn we in staat om nieuwe 
fundamentele kennis te integreren met meer klassiekere metingen aan het bodemleven (aantallen, identiteit, 
maar ook activiteit).  
 
Kennisvalorisatie en -disseminatie 

In het programma wordt gebruik gemaakt van een mix van verschillende valorisatie en disseminatie-
instrumenten om de gewenste doorwerking bij de doelgroepen te bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van 
schriftelijke en mondelinge communicatie (lezingen, workshops, (wetenschappelijke) artikelen etc.). Tevens 
wordt alle kennis rondom beter bodembeheer op de website www.beterbodembeheer.nl gepubliceerd. 
Een relevant deel van de communicatie zal verlopen via de communicatiemiddelen van de consortiumpartijen 
(websites, nieuwsbrieven, velddagen etc.). Daarnaast wordt kennisuitwisseling georganiseerd door met de PPS 
samenwerkende praktijknetwerken en demonstratieprojecten (regionaal en landelijk). Communicatie met het 
hoger beroepsonderwijs wordt voor een belangrijk deel georganiseerd via de betrokken agrarisch Hogescholen. 
De ontwikkeling van referentiewaarden zal in nauw overleg plaatsvinden met alle stakeholders en o.a. de BLN 
en overige betrokken projectpartners.  
 
Budget: kosten in 2021 + 2022 (excl. in kind bijdragen) 

 Projectleider Personeel Materieel Kosten totaal 
1 Bodembiologie Gerard 240 260 500 
2 Bodemweerbaarheid Joeke 75 100 175 
3 Nieuwe maatregelen uit deskstudies Joeke, Hilfred 115 70 185 
Totaal  430 420 860 
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WP2B Organische stof en bemesting  
Trekker: Marjoleine Hanegraaf (WUR) en Bart Timmermans (LBI) 

Doel en beoogd resultaat  

Doel van WP Organische stof en Bemesting is om bijdragen te leveren aan concrete handvatten voor het 
organische stof- en mineralenmanagement van de open teelten (in brede zin, m.n. akkerbouw, maar ook 
vollegrondsgroente, bollen, voedergewassen) wat betreft gewasproductie, bodemkwaliteit en 
klimaatadaptatie. De focus ligt op 1) kennissynthese, en 2) formuleren van communicatieboodschappen. Met 
kennissynthese wordt gedoeld op integrale analyse van reeds verkregen onderzoeksresultaten en 
databestanden uit het eerdere werk incl. de systeemproeven. Beoogd resultaat zijn breed gedragen 
communicatieboodschappen om, op basis van de nieuwe inzichten, kennisvragen uit de praktijk te 
beantwoorden. Het traject zal vanaf het begin in samenspraak met partners (‘denktank’) worden opgepakt. 
Daarnaast worden enkele concrete vraagstukken in de bemesting vanuit de onderzoeksagenda van de CBAV 
opgepakt in dit werkpakket. 

Impact 

Gerichte sturing van koolstof-stikstof interacties door aanpassingen in bouwplan, gewasrestenbeheer, 
grondbewerking, en/of keuze van meststoffen is van toenemend belang in de huidige context van (i) kringloop-
landbouw, (ii) koolstofvastlegging voor klimaatdoelen, (iii) Green Deal ambities (aandeel biologisch; reductie 
kunstmestgebruik), en (iv) generiek of gebiedsgericht beleid om nitraatuitspoeling te verminderen. De o.a. 
door partners aangeleverde kennisvragen zijn relevant voor zowel gangbare als biologische teeltsystemen 
waarbij ontwikkelde inzichten breed kunnen worden ontsloten. Dit sluit ook aan op activiteiten in EJP SOIL om 
op Europees niveau een vergelijkbare impact te realiseren. 

Aanpak van het project 

Het WP kent vier deelprojecten, naar hun aard gericht op vooral kennisontwikkeling en/of -vertaling. 

1. Samenhang in balansen van Organische stof, Stikstof en Fosfaat (LBI en WUR): Samenhang in het 
management van organische stof en de N- en P-bemesting is van groot belang voor het welslagen van 
kringlooplandbouw. Het werkpakket biedt, met de systeemexperimenten met bijv. veel of juist zeer weinig 
aanvoer van OS, stikstof en/of fosfaat, een unieke mogelijkheid om de nutriëntenretentie, benutting en 
balansen van N en P in samenhang in beeld te brengen. Kennisvragen zijn o.a.: Hoe ziet een balans van verse 
organische stof en stabiele organische stof eruit? Hoe hangen N- en P-balansen met elkaar samen? Hoe snel 
vinden afbraak, mineralisatie en nalevering plaats? Met analyse van organische stof, N- en P-balansen uit de 
systeemexperimenten en data uit bv. de projecten ‘Verbetering benutting bodemfosfaat’ en ‘Planty organic’ en 
‘Fosfaat Bouwland’ zullen deze vragen worden beantwoord. Voor evt. extra metingen wordt afstemming 
gezocht met de systeemexperimenten.  

2. Interactie Organische stof en N-benutting (WUR): In voorgaande jaren werd onder gecontroleerde 
omstandigheden onderzocht hoe benutting door het gewas van toegediende minerale stikstof wordt beïnvloed 
door (i) de aanwezigheid van vers organisch materiaal; of (ii) het gehalte van reeds aanwezige bodem-
organische stof (uit het systeemexperiment BKZ te Vredepeel). Hoewel nog niet werd aangetoond dat meer 
organisch materiaal het N-verlies beperkt of de N-benutting verhoogt, lieten de recentste resultaten 
(incubatieproef 2019-2020) wel zien dat het - bij goed afgestemde verhouding tussen organische input en N-
aanbod – mogelijk is om de minerale N-pool volledig vast te leggen via de PMN-pool, en die vervolgens weer te 
laten remineraliseren. De snelheid van deze processen bleek af te hangen van de biologische bodemkwaliteit 
zoals over de jaren opgebouwd in BKZ. Voor 2021-2022 wordt voorgesteld om, naast de afronding van 
publicaties over het uitgevoerde onderzoek, bovengenoemd experimenteel werk onder veldomstandigheden 
binnen de systeemproeven voort te zetten, en daarbij ook het biologisch bedrijfssysteem in BKZ te betrekken 
voor een groter contrast in bodemkwaliteit. 

3. Praktijkdoorrekening en -vertaling: Voor de stap van kennissynthese naar communicatieboodschappen kan 
het nodig zijn om extra berekeningen te maken, bijv. voor verschillende praktijksituaties. Kernvraag is: Hoe 
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kunnen telers de opgedane kennis praktisch gebruiken in de praktijk zodat bedrijfsresultaat zowel duurzaam als 
financieel verbeterd? Afstemming met de partners en andere WP’s (1A, 1B, 2A) zal hierbij een belangrijk rol 
spelen, o.a. wat betreft data uit de systeemproeven, en economische resp. bodembiologische aspecten. 

3a. Interactie OS, N, P (WUR, LBI): De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden met inzet van 
modellen (bijvoorbeeld NDICEA, ROTHC) vertaald naar mogelijke verbeteringen in stikstofbenutting voor 
verschillende teeltsystemen in de huidige en toekomstige realiteit. Het betreft met name maatregelen 
‘aanpassingen bouwplan’, ‘gewasresten en groenbemesters’ en ‘keuze meststoffen’. Hierbij wordt rekening 
gehouden met eisen en richtlijnen voor kringlooplandbouw, koolstofvastlegging, wettelijke N- en P-normen, 
Green Deal ambities (aandeel biologisch; reductie kunstmestgebruik), en generiek of gebiedsgericht beleid. De 
selectie van maatregelen en de opzet van deze doorrekeningen worden vooraf, en hun uitkomsten achteraf 
besproken met partners.  

3b. Win-win met koolstofvastlegging? (LBI en WUR): In het programma Slim Landgebruik worden 
klimaatmaatregelen voor koolstofvastlegging in landbouwbodems: aandeel granen verhogen, inzet van 
groenbemesters, organische meststoffen en niet kerende grondbewerking. Voor het WP is het relevant om van 
deze maatregelen de effecten op bodemkwaliteit in brede zin te toetsen. Dit zal inzicht geven in de regionaal 
beste opties voor landbouw en klimaat, gelet op bodemtypen en bouwplan en bijdragen aan het afleiden van 
referentiewaarden. Aandacht is ook nodig voor consensusvorming wat betreft de meetmethoden voor het 
meten van organische stof en koolstof door laboratoria. 

3c. Toetsing rekenregels meststoffenkeuze (NMI): Voor het maken van keuzen uit de beschikbare organische 
meststoffen en bodemverbeteraars is uitbreiding van rekenregels nodig om een optimalisatie mogelijk maken 
binnen landbouwkundige, milieukundige en economische randvoorwaarden. Voorstel is om bestaande 
rekenregels te toetsen aan de hand van uitkomsten van akkerbouwers en in samenspraak met hen 
aanpassingen te formuleren voor verbetering. Het is vervolgens aan de markt om tools te ontwikkelen. 

3d. Verkenning OS-innovaties (WUR, Delphy en BVOR/VA): Gaandeweg zijn nieuwe kennisvragen ontstaan en 
het is gewenst om de reikwijdte hiervan voor de gewasproductie reeds nu te verkennen, ook met het oog op 
mogelijke aanpassingen van het 7e en 8e Nitraatprogramma. Items zijn bijv. verschillen in het 
vochtvasthoudend vermogen van organische stof, zowel chemisch (hydrofiel/hydrofoob karakter) als fysisch 
(deeltjesgrootte) van aard, en de rol van de makkelijk afbreekbare organische stof voor het verhogen van het 
totaal gehalte, die groter lijkt te zijn dan tot nu toe aangenomen. 
 
4. Projecten van de CBAV onderzoeksagenda: Door de CBAV is een onderzoeksagenda opgesteld. Een aantal 
prioritaire projecten uit deze onderzoeksagenda worden ondergebracht in de PPS Beter Bodembeheer: 

4a. Vervolg actualisatie stikstofbemestingsrichtlijnen (WUR): uitvoeren deskstudies voor enkele gewassen 
met prioriteit voor actualiseren stikstofbemestingsrichtlijn. Het project volgt op enkele eerdere fasen waarin 
een inventarisatie is gemaakt van de noodzaak van actualisatie voor alle akkerbouwgewassen en waar voor 
enkele gewassen reeds een actualisatie is gemaakt op basis van deskstudies. In 2021 wordt dit vervolgt 
gefocused op de gewassen wintergerst, cichorei, doperwt, stamslaboon, vlas, winterkoolzaad, vezelhennep en 
haver. 

4b. Doorontwikkeling adviezen sporenelementen (Delhpy, NMI en Eurofins): Aanvullend onderzoek naar 
aanpassen van aantal adviezen voor sporenelementen (Mn, B, Zn, Cu, Mb) op basis van literatuurstudie van 
2019. Een aantal analysemethoden van de huidige adviezen wordt niet of nauwelijks meer gebruikt en nieuwe 
methoden dienen goed onderbouwd te zijn wat betreft relatie tussen bodem, gewas en mestgift. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de weersomstandigheden. Voor focus op adviezen voor mangaan, borium en 
koper.  
 
4c. Effecten van bemesting op ziekten en plagen in akkerbouw incl. biostimulanten (NMI & HLB): 
Literatuurstudie naar de mogelijkheden om gewassen weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen door 
gericht bodembeheer en bemesting. Waar mogelijkheden worden richtlijnen voor de praktijk afgeleid. Bij 
voldoende perspectief, zal er een voorstel voor vervolgonderzoek worden gedaan. 
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4d. CBAV Secretariaat (WUR en leden CBAV): In dit project worden de secretariaatswerkzaamheden van de 
CBAV uitgevoerd zoals het beheer en onderhoud website Handboek Bodem en Bemesting en communicatie 
rond CBAV en handboek zoals nieuwsberichten, artikelen en de themamiddag bemesting akkerbouw. Ook 
worden uit dit project vergaderingen voorbereid en nieuwe en gewijzigde bemestingsadviezen vastgesteld.  
 
Producten 

De volgende producten zijn voorzien: 
• Antwoorden op kennisvragen uit de praktijk aangaande management van organische stof en bemesting; 
• Voorstellen voor adviestabellen en rekenregels voor het Handboek Bodem en Bemesting; 
• Communicatie van eenduidige boodschappen naar de praktijk via vakbladartikelen en presentaties, en 
• Onderzoeksrapporten en -artikelen met wetenschappelijke verantwoording en eenduidige 

hoofdboodschap voor de praktijk. 

Organisatie 

Bij de uitvoering is, naast WUR en LBI een aantal partners betrokken: SPNA/Van de Burgt Agro Advies, NMI, 
BVOR/VA en Delphy. De activiteiten van deze WP worden waar relevant afgestemd met de andere WP’s binnen 
de PPS. De inhoudelijke sturing is in handen van de WP-trekkers en uitvoerende partners die gezamenlijk 
SMART-geformuleerde werkplannen opstellen en voorleggen aan de stuurgroep van de PPS en alle partners 
van de WP. Van de partners hebben Agrifirm en Van Iperen reeds aangegeven actief betrokken te willen zijn. 

Kennisvalorisatie en -disseminatie 

De kennis zal vrij beschikbaar zijn en actief worden verspreid via de eerstverantwoordelijke partners en via 
lopende samenwerking met o.a. het POP3-project ‘Levende Bodem’. Voorts worden bijdragen op verzoek 
geleverd aan het onderwijs, financiers, en overige partners e.a., mede gericht op verdere verspreiding van de 
kennis.  

Begroting (excl. in kind bijdragen partners en regiofinanciering SPNA) 

Deelproject 2021 2022 Totaal 
1. Samenhang in balansen OS, N en P 90 90 180 
2. Interactie OS en N-benutting 90 90 180 
3a. Interacties OS, N, P 50 50 100 
3b. Koolstofvastlegging/aansluiting Slim Landgebruik 30 30 60 
3c. Rekenregels organische meststoffen 20 20 40 
3d. Verkenning OS-innovaties 30 30 60 
4a. Actualisatie N-advies 30 

 
30 

4b. Adviezen sporenelementen 30 30 60 
4c. Effecten bemesting op ziekten en plagen 25 

 
25 

4d. Nader in te vullen CBAV/bemesting 9 76 85 
4e. CBAV 50 50 100 

Totaal 445 475 920 

 
 

WP2C Meten en waarderen integrale bodemkwaliteit en advies 
Trekkers: Leendert Molendijk (WUR) en Gerard Ros (NMI) 

Aanleiding en doel 

Duurzaam bodembeheer vraagt om een integrale aanpak van de fysische, chemische en biologisch 
bodemkwaliteit. Om dit gericht te kunnen doen is inzicht nodig in de uitgangssituatie van een perceel, 
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duidelijkheid over de gewenste ontwikkeling en inzicht met welke maatregelen je die kan bereiken. De PPS 
Beter Bodembeheer levert op al deze onderdelen bouwstenen aan die op bedrijfsniveau bijeen moeten 
worden gebracht. Het BodemKwaliteitsPlan (BKP) en de Open Bodemindex worden ontwikkeld om dit voor 
adviseur en teler mogelijk te maken. Geo dataplatforms gecombineerd met beslissingsondersteunende 
systemen van WUR en private partijen (zoals Akkerweb/Farmmaps, AgroDataQube, AgroCares, kringloopwijzer) 
bieden in de toekomst de faciliteiten om snel inzicht te genereren en via scenariovergelijking te komen tot 
optimale keuzes voor zowel de operationele als de strategische planning. In de lopende PPS is duidelijk 
geworden dat het samenstellen van een eenduidige set aan bodemindicatoren voor de bepaling van 
bodemkwaliteit een “tour de force” is. Ook ontbreekt het aan geïntegreerde tools waarmee doorgerekend kan 
worden welk effect maatregelen hebben op de verschillende aspecten van bodemkwaliteit. Er zijn veel losse 
applicaties beschikbaar die telers slecht op één onderdeel kunnen ondersteunen. Dit werkpakket zal daarom de 
komende twee jaar besteden aan het afronden van de BLN en het ondersteunen bij het door ontwikkelen van 
tools die het telers en adviseurs mogelijk maken duurzaam bodembeheer op perceel- en bedrijfsniveau in de 
praktijk te brengen. Binnen dit werkpakket onderscheiden we daarom de volgende modules: 

1. Het meten en interpreteren van bodemkwaliteit 

Doel: verdere ontwikkeling, uitwerking en toetsing van een integraal waarderingsconcept waarbij 
perceelskenmerken, bodemanalyses en actueel beheer worden gebruikt om inzicht te geven in de huidige en 
gewenste bodemkwaliteit. 

2. De ontwikkeling van maatwerkadviezen voor een betere bodem 

Doel: kwantitatieve relaties ontwikkelen die voor elk perceel in Nederland aangeven hoe verschillende 
bodemmaatregelen bijdragen aan een duurzame bodem. 

3. Kennisontsluiting via api’s (application programming interface)  

Doel: het beschikbaar stellen van data en kennis via zogenoemde api’s waarbij de kennis toegankelijk wordt 
gemaakt voor derden om inzicht te geven in de bodemkwaliteit (in relatie tot doelen) en de impact van 
maatregelen hierop om zo effectief te kunnen sturen op een duurzame bodem.  

Module 1 levert het framework om bodemkwaliteit te waarderen in relatie tot verschillende functies. Module 2 
kwantificeert het effect van maatregelen op de bodemfuncties. Module 3 zet deze kennis om in bouwstenen 
voor bodem tools van partners en andere geïnteresseerde partijen. 

Door kennis te vertalen in algoritmes en api’s kunnen derden makkelijk(er) gebruik maken van de inzichten 
zoals deze binnen PPS Beter Bodembeheer worden ontwikkeld. De daadwerkelijke ontwikkeling van 
gebruikersinterfaces en beslissingsondersteunende systemen is aan de markt. 

Beoogde resultaten 

• Een integraal waarderingsconcept, met kritische prestatie indicatoren (kpi’s) waarmee de metingen van 
het BNL worden vertaald in inzicht en advies voor de ondernemer, gegeven de doelen waarvoor de bodem 
ingezet kan worden. 

• Een onderbouwde (kpi)-methodiek om met maatregelen perceel- en bedrijfsgericht sturing te geven aan 
maatwerk in bodembeheer gegeven doelen voor landbouw, klimaat en water binnen de financiële kaders. 

• Een protocol om de kwaliteit van tools/instrumenten te evalueren en te monitoren 
• Een set getoetste algoritmes om bodemkwaliteit meetbaar te maken via routinematige analyses dan wel 

pedotransferfuncties (zoals conceptueel uitgewerkt in BNL) voor zowel bodemmetingen als bodembeheer 
• Een set aan api’s om de effecten van bodemkwaliteit en maatregelen voor de boer eenvoudig zichtbaar te 

maken zodat deze onderbouwd keuzes kan maken voor bodembeheermaatregelen die integraal bijdragen 
aan gebiedsopgaven. Deze api’s geven aan hoe de bodem beter kan functioneren. Dit werkpakket werkt 
daarom mee aan het realiseren van apps voor: grondbewerking, groenbemesterkeuze, bemesting, 
organische stof, bodemziekten en plagen en economische weging. We streven naar het aanbieden van een 
breed scala API’s in plaats van een verdieping op één of enkele bodemfuncties. 
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• Een digitale BKP-module als gangmaker voor adviesbedrijven om de stap naar BKP als adviesproduct te 
nemen. 

Impact 

Werkpakket 2C maakt het mogelijk om de kennis en inzichten zoals deze afgeleid worden uit 
systeemexperimenten, het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen en de evaluatie van bodemmaatregelen (WP1A 
en WP1B) als ook de gerichte onderzoeken naar nieuwe kennis rond bodembiologie en weerbaarheid (WP2A) 
en de rol van organische stof (WP2B) te vertalen in maatwerkadviezen die telers kunnen gebruiken in hun 
operationele beslissingen op de korte en hun strategische beslissingen voor de langere termijn. Nu een 
strategische aanpak op lange termijn mogelijk wordt kan integraal bodembeheer van de grond komen. Dit zal 
via EJP SOIL ook op Europees niveau worden opgepakt. 

Aanpak  

Hieronder worden de drie voorziene modules kort toegelicht. 

Module 1. Meten en interpreteren, trekker Janjo de Haan (WUR) i.s.m. Gerard Ros (NMI): Deze module heeft 
als doel om de huidige meetsets tot meerwaarde te brengen in relatie tot het doel waarvoor de bodem 
gebruikt wordt. Dit omvat deels een conceptuele verdieping en uitwerking van bodemkwaliteit in relatie tot 
meerdere ecosysteemfuncties als ook een zinvol gebruik van bestaande (dan wel af te leiden) perceels-
eigenschappen of indicatoren die van invloed zijn op de interpretatie en waardering van bodemkwaliteit. Dit 
omvat naast de productiefunctie ook bodembiodiversiteit, water kwantiteit/kwaliteit (N & P) en klimaat (C 
sequestratie). Bij meten gaat het om de volgende resultaten: 

• Pedotransferfunctions voor dure metingen: een overzicht van indirecte indicatoren uit routinematige 
metingen waarmee het mogelijk is om zinvolle uitspraken te doen over de bodemkwaliteit (in relatie tot 
doelen en bodemfuncties) ter vervanging van de diverse “dure” metingen uit het BLN. Hiervoor worden 
vertaalfuncties afgeleid uit bestaande datasets dan wel literatuurgegevens. Hierbij wordt ook expliciet 
gekeken naar de rol die mobiele bodemsensoren kunnen vervullen. 

• Indices voor beheersmaatregelen via sensoren en satellieten: een overzicht van mogelijke 
bodembeheersmaatregelen die afgeleid kunnen worden uit spectrale informatie van satellieten en 
sensoren. Hiervoor worden minimaal onderzocht of het mogelijk is om de volgende beheersmaatregelen 
te detecteren: gewasbedekking gedurende het jaar, het wel/niet voorkomen van ploegen, de 
aanwezigheid van vanggewassen en het voorkomen van bodemverdichting via plasvorming.   

• Indices voor bodemfuncties op basis van modelberekeningen voor die functies die niet te meten zijn, zoals 
het risico op bodemziektes of de verwachte koolstofopbouw bij een gegeven landgebruik. Voor deze 
indices kan gebruik worden gemaakt van openbaar beschikbare perceelskenmerken en modellen zoals 
NemaDecide, NDICEA of de OS-balans.  

• Afronding, evaluatie en release BLN 

Bij interpreteren gaat het om de volgende resultaten: 

• Protocol voor interpretatie van metingen: de BLN beschrijft de minimale set aan bodemparameters die 
gemeten moeten worden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem. Er wordt binnen de PPS een 
protocol opgesteld om deze metingen ook te kunnen interpreteren gegeven het gewenste bodemgebruik 
en de aanwezige opgave voor bodemvruchtbaarheid, water en klimaat. 

• Hierop aansluitend, er wordt een bodemwaarderingsconcept opgesteld om de bodemkwaliteit van een 
perceel te interpreteren en evalueren in relatie tot doelen (en kpi’s) voor landbouwkundig gebruik van de 
bodem als ook de kwaliteit van de leefomgeving, met een focus op waterkwaliteit, waterkwantiteit en 
klimaat. We ontwikkelen streefwaarden voor deze functies zodat voor elk perceel in Nederland zowel de 
opgave als de huidige bodemkwaliteit in kaart kan worden gebracht. 

• Een toetsingsprotocol om bodemwaarderingsinstrumenten te evalueren 

Module 2. Ontwikkeling van maatwerkadviezen voor een betere bodem, trekker: Leendert Molendijk (WUR): 
Deze module richt zich op de ontwikkeling van kennis om informatie over de effectiviteit en inzetbaarheid van 
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bodemmaatregelen te vertalen in perceel- en bedrijfsspecifieke adviezen. Vanuit de evaluaties in WP1a wordt 
duidelijk hoe maatregelen uitwerken op verschillende bodemfuncties. Vanuit de andere WP’s komt kennis 
beschikbaar over de onderliggende processen en mechanismes waarom maatregelen wel of niet werken onder 
bepaalde omstandigheden. Vanuit de systeemproeven wordt duidelijk hoe de bodemkwaliteit zich ontwikkelt 
gegeven een bepaald type bodembeheer, bemesting en landgebruik. Voor toepassing van deze kennis voor alle 
bodems en teelten in Nederland is het belangrijk om een vertaalslag (rekenregels) te maken naar de specifieke 
kenmerken van agrarische percelen en bedrijven. Het hiermee verkregen inzicht wordt gebruikt om voor een 
set aan maatregelen aan te geven i) onder welke omstandigheden deze inzetbaar zijn en ii) wat het effect ervan 
is op de bodemkwaliteit (zowel chemisch, fysisch als biologisch) gegeven de variatie die aanwezig is binnen alle 
percelen van Nederland. Dit gebeurt voor minimaal de volgende maatregelen: verschillende vormen van 
ploegen, het gebruik van groenbemesters, verschillende vormen van bemesting, als ook de gewasdiversificatie 
binnen een bouwplan. De hiermee verkregen inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van bouwstenen 
voor bodemtools (module 3). Om de effectiviteit en inpasbaarheid van maatregelen te evalueren, wordt 
gebruik gemaakt van (en wordt bijgedragen aan) de ontwikkelde indices uit module 1. 
 
Module 3. Kennisontsluiting via het ontwerp van bouwstenen voor bodemtools via api’s (application 
programming interface), trekker: Gerard Ros (NMI). Om bodemwaarderingsinstrumenten zoals het BKP en de 
OBI geschikt te maken voor inbedding binnen de huidige bedrijfsvoering van agrariërs en hun adviseurs, is het 
noodzakelijk om de ontwikkelde kennis slim te integreren met bestaande datastromen op een boerenbedrijf 
als ook slim gebruik te maken van sensordata (satellieten en handheld sensoren). Via api’s kan deze kennis 
breed worden gedeeld. Dit biedt mogelijkheden voor aansluiting bij het Ditigal Twin concept van de WUR als 
ook voor aansluiting bij applicaties die partners zoals Agrifirm, AgroCares/HLB en de stichting OBI naar de 
markt (willen) brengen. Kennis over bodemkwaliteit en het meetbaar maken ervan (module 1), de opgaves 
voor landbouwproductie, waterkwaliteit en klimaat als ook de effectiviteit van maatregelen (module 2) komen 
hier dus samen.  

De aangeleverde kennis wordt als api ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor bestaande adviesmodules zoals 
NDicea, NemaDecide of bij initiatieven vanuit andere PPS-en, als voorbeeld hiervan de digitale beslisboom 
groenbemesters. Dit door samenwerking aan te gaan met de partijen die aangegeven hebben deze modules 
verder te willen ontwikkelen. Daar waar nog geen initiatieven zijn, wordt geprobeerd partijen te vinden die 
aansluiten bij de beschikbare kennis en hen te interesseren hier de leiding in te nemen.  

De integratie van de verzamelde kennis rond bodemkwaliteit, de effectiviteit van maatregelen en opgaves 
komt tot stand door een BKP te ontwikkelen en deze geschikt te maken voor gebruik in platforms zoals 
AgroDataQube, Akkerweb/Farmmaps, OBI en AgroCares. Deze module realiseert in de voorziene 
samenwerkingen minimaal de tools voor stikstof, organische stof, groenbemesters, bodemziekten en plagen en 
bevat een economische component (KWIN-systematiek). 

In deze module gaan we met alle partijen rond de tafel die zich richten op digitale kennisoverdracht voor 
bodembeheer. We evalueren de aangeboden systemen (nationaal en internationaal) in het licht van de te 
ontwikkelen api’s. We inventariseren de behoefte aan kennis en maken deze beschikbaar. De marktpartijen 
zullen zelf aan de slag moeten om de api’s onder te brengen in hun eigen app’s en deze via hun platform en 
organisatie aan te bieden aan de praktijk. 

Naast deze moderne vorm van kennisontsluiting wordt ook via de traditionele kanalen de kennis naar de 
praktijk gebracht.  

Organisatie 

Bij de uitvoering van dit WP worden in ieder geval de volgende onderzoekers en partners betrokken: 

• Bodemcoalitiepartners (ASR, Rabobank, Vitens) en Rijksvastgoedbedrijf 
• BKP partners; Agrifirm, van Iperen, HLB, NemaControl . 
• SIA bodem (agrarische Hogescholen) 
• WP leiders van WP1, WP2A en WP2B 
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• onderzoekers van NMI, NIOO, WUR , WEnR, NMI, en geo-informatica 
• onderzoekers betrokken bij NL AI Coalitie (TKI topsector ICT), PPS PL4.0 (NPPL, Akkerweb/Farmmaps) 
• AgroCares/HLB 
• Eurofins Agro 
• Telers uit het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 

Per module komt er een projectgroep van onderzoekers en partners die op tweemaandelijkse basis de lijnen 
uitzetten en de voortgang monitoren. Overkoepelend stemmen de modules de werkzaamheden op elkaar af en 
wordt planning en realisatie georganiseerd. De moduletrekkers zijn eindverantwoordelijk voor het realiseren 
van de doelen en het afleveren van de toegezegde producten. 

Kennisvalorisatie en -disseminatie 

• Versterking wetenschappelijke analyse en interpretatie bodemanalyses binnen de verschillende WPs 
• Aanbieden van kennis en rekenregels o.a. in de vorm van api’s 
• Aanbieden van kennis in de klassieke vorm o.a. fact sheets op bodemonderwerpen 
• Toetsing van de behoefte en beoordeling van de ontwikkelde producten binnen het Bedrijvennetwerk 

Bodemmetingen 
• Gezamenlijk leren en toetsen van ervaringen binnen groep van 16 boeren die actief de ontwikkeling van 

bodemwaarderingsinstrumenten ondersteunen, Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. 
• Toetsing van werkwijzen binnen de OBI-opschaling naar 1000 bedrijven eind 2021.  

Begroting (excl. in kind bijdragen partners) 

Kosten over 2 jaar 

 Projectleider Cash In kind 
1 Meten en interpreteren Janjo de Haan  160 Pm 
2 Bouwstenen en BKP Leendert Molendijk 150 Pm 
3 API’s en implementatie Gerard Korthals 150 Pm 
Totaal  460  

 
 

WP3 Coördinatie, communicatie en kennisverspreiding 
Trekkers: Janjo de Haan & Joeke Postma 

Doel en beoogde resultaat  

Het hoofddoel van dit werkpakket is om te faciliteren in een efficiënte en effectieve vraaggestuurde 
ontwikkeling van kennis en verspreiding van de ontwikkelde kennis. De kennisverspreiding is toegespitst op de 
vragen vanuit de doelgroepen met name de partners, loopt via diverse kanalen en draagt bij aan de 
gedragsverandering van agrarische ondernemers in het bodembeheer.  

Het tweede doel van dit werkpakket is om nut en noodzaak van het werken aan het verbeteren van 
bodemkwaliteit te vertellen, inclusief de mogelijke oplossingen en de benodigde integrale aanpak. Dit doel 
ondersteunt het eerste doel door het vergroten van de bewustwording en het creëren van vraag naar kennis 
vanuit de PPS en geeft ook bekendheid aan de PPS.  

Het derde doel van dit werkpakket is om de voorwaarden te scheppen voor een herkenbare PPS. Daarbij is het 
van belang dat het in alle communicatie vanuit de PPS duidelijk is dat de boodschap afkomstig is van de PPS 
Beter Bodembeheer. Daarnaast dient de organisatie van de PPS, zowel financieel als organisatorisch goed 
geregeld te zijn. 

Impact 
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Agrarische ondernemers zelf zijn indirect een doelgroep. De communicatie en kennisverspreiding van 
resultaten van de PPS loopt via adviseurs, toeleveranciers, afnemers, regionale kennisverspreidingsprojecten, 
het Nationaal Programma Landbouwbodems, onderwijs en overheden. Deze mensen moeten in staat zijn om 
de resultaten van de PPS te vertalen naar en te gebruiken in hun specifieke context.  

Aanpak van het project 

Communicatie 

De ambitie van de PPS Beter Bodembeheer is om in de communicatie een samenhangende integrale 
boodschap uit te dragen over de noodzaak van een beter bodembeheer en de maatregelen hoe dit uit te 
voeren. Deze boodschap is deels vraaggestuurd vanuit de behoeften van de verschillende doelgroepen en de 
boodschap wordt behalve direct vanuit de PPS ook uitgedragen door de consortiumpartners en via de 
communicatiekanalen van de consortiumpartners. Om dit te bereiken is meer nodig dan alleen communicatie 
van projectresultaten, het belang van goed bodembeheer en de bijdrage van de PPS aan het kunnen uitvoeren 
van een goed bodembeheer moet bij alle doelgroepen goed zichtbaar zijn. Hiervoor is een breder aansprekend 
verhaal nodig over het stimuleren van het belang van het werken aan integrale bodemkwaliteit, het aangeven 
van de potentiele problemen en de mogelijke oplossingen. Het framework voor communicatie uit de 
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voorgaande PPS is ook in deze PPS de basis voor de communicatie. Onderstaande figuur geeft de aanpak van 
de communicatie weer in een circulair proces van vraag en aanbod. Ten eerste is er kenniscirculatie binnen de 
PPS tussen alle consortiumpartijen, de cirkel tussen projecten en doelgroepen. Ten tweede is er de stroom aan 
kennisoverdracht van uit de projecten van de PPS naar de doelgroepen, de pijlen in het midden van de figuur. 
Deze doelgroepen in het midden zorgen in meer of mindere mate voor de kennisverspreiding naar de 
agrarische ondernemers. Partners zitten in een deel van de doelgroepen en zijn daardoor de eerst 
aangewezenen om de kennis te verspreiden. Hiervoor is van belang dat de partners zich ook daadwerkelijk 
eigenaar voelen van de PPS en resultaten zelf uitdragen. Daarnaast zal ook naar niet partners kennisoverdracht 
plaatsvinden. Door het aanbieden van de juiste producten kunnen doelgroepen die direct of met geringe 
aanpassingen gebruiken in hun kennisoverdracht via hun eigen kanalen naar de agrarische ondernemers. 
Verwacht wordt dat dit vooral door ketenpartijen, adviseurs en kennisoverdrachtsprojecten gebeurt, maar ook 
de andere doelgroepen hebben hierin een rol.  

Naast de directe kennisoverdracht gaat het om het vertellen van het bredere verhaal van integrale 
bodemkwaliteit met de problemen en mogelijke oplossingen bovenover in de figuur. Dit verhaal is in eerste 
instantie op de boer gericht en geeft hem handvatten om zijn bodembeheer te verbeteren. Dit verhaal zal ook 
de andere doelgroepen beïnvloeden. De kennis hiervan komt maar deels uit de lopende projecten omdat in 
veel gevallen de uitkomsten uit projecten nog niet direct toepasbaar zijn in de brede praktijk en juist bestaande 
kennis van belang is om verbeteringen toe te passen.  

Tot slot gaat het om de vraagsturing vanuit de agrarische ondernemers en andere doelgroepen. We 
inventariseren de vragen die leven bij de doelgroepen om in de communicatie vanuit de PPS zoveel mogelijk op 
deze vragen aan te sluiten. We verwachten dat vooral vanuit het vertellen van het brede verhaal de vragen 
vanuit de agrarische ondernemers en de doelgroepen concreter terugkomen zodat we de communicatie vanuit 
de PPS verder kunnen richten op de specifieke vragen vanuit de doelgroepen.  

Dit project is vooral faciliterend en makelend aan de communicatie en kennisverspreiding van de gehele PPS. 
Een groot deel van de communicatie in de PPS wordt in de diverse projecten uitgevoerd en gefinancierd. Dit 
project coördineert de communicatie zodat er spreiding ontstaat van producten over het jaar, verzorgt de 
infrastructuur voor de communicatie (bijvoorbeeld de website), ondersteunt projectleiders in de 
kennisverspreiding door mee te denken over o.a. vorm en doelgroep en brengt vragers en aanbieders van 
kennis samen. Ook faciliteert het project de verdere kennisverspreiding via de consortiumpartners 
(bijvoorbeeld via de websites van de consortiumpartners), demonstratie- en netwerkprojecten, studiegroepen 
en commerciële trainingstrajecten. De communicatiestrategie wordt gedeeld met alle consortiumpartijen en 
deze partijen worden opgeroepen om actief mee te denken over de verspreiding van de resultaten en mee te 
werken in de uitvoering. Afstemming is in communicatie met diverse andere projecten zoals PPS-en, 
kennisverspreidingsprojecten en EJP SOIL.  

In het najaar van 2020 wordt de communicatie in de huidige PPS geëvalueerd met de partners en uitkomsten 
uit de evaluatie worden meegenomen in de aanpassing van de communicatiestrategie in deze PPS in 2021 en 
2022.  

Coördinatie 

De coördinatie van de PPS omvat: 

- Bewaken van de voortgang van de activiteiten in de PPS zowel inhoudelijk als juridisch (consortium 
agreement) als financieel als ook in de afstemming en samenwerking tussen de diverse betrokken partijen 

- Externe contacten en afstemming met stuurgroep, financiers, TKI-bureau, aanpalende projecten, 
programma’s en PPS-en, en potentiele gebruikers van de kennis 

- Opstellen van consortium agreement, werkplannen en rapportages van de PPS en de financiële 
administratie en verantwoording van de PPS 

Producten 

- Consortium agreement, werkplannen en rapportages van de PPS  
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- Communicatieagenda 
- Actuele website 
- Nieuwsbrieven tenminste 1x per kwartaalen social media 
- Partnerdagen 
- Online Magazine 1 editie per jaar 
- Diverse algemene presentaties over de PPS 
- Kennisdag  

Planning 

Activiteit Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 
Communicatie jaarplan X    X    
Actualisatie website 
jaarlijks 

 X    X   

Nieuwsbrief X X X X X X X X 
Partnerdag   X    X  
Online Magazine    X    X 
Consortium Agreement X        
Stuurgroepvergaderingen X X  X X X  X 

 

Organisatie 

De uitvoering van de activiteiten in dit werkpakket ligt in eerste instantie in handen van de 
Werkpakkettrekkers. Naast de werkpakkettrekkers wordt dit WP ondersteund voor de communicatie en de 
financieel-organisatorische kant. 

Voor het opstellen van de communicatieplannen en begeleiding van de uitvoering van de communicatie wordt 
een team gevormd met enkele vertegenwoordigers van partners om de communicatie goed aan te laten 
sluiten op de vragen van de partners en de beoogde doelgroepen.  

Interactie met andere werkpakketten 

Met alle Werkpakketten is intensieve interactie voor zowel de coördinatie van de activiteiten als voor de 
communicatie. Vanuit dit werkpakket wordt ook de onderlinge samenwerking tussen de werkpakketten 
gestimuleerd.  

Begroting (excl. in kind bijdragen partners) 

 2021 2022 Totaal 
Communicatie 100 100 200 
Coördinatie 80 80 160 
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Bijlage 3: Overzicht van alle deelnemende partners 
 

Naam partner 1 Brancheorganisatie Akkerbouw  
KvK nr. 61136662 
Postadres en postcode Louis Braillelaan 80, 2719 EK 
Plaats Zoetermeer 
Contactpersoon A. Hogendijk  
e-mailadres hogendijk@bo-akkerbouw.nl  

 

Naam partner 2 LTO Nederland 
KvK nr. 40413400 
Postadres en postcode Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL  
Plaats Den Haag 
Contactpersoon Michael van der Schoot 
e-mailadres mvdschoot@lto.nl 

 

Naam partner 3 ZLTO 
KvK nr. 18054307 
Postadres en postcode Onderwijsboulevard 225, 5223 DE  
Plaats 's-Hertogenbosch 
Contactpersoon Michael van der Schoot 
e-mailadres mvdschoot@lto.nl 

 

Naam partner 4 LLTB 
KvK nr. 12045362 
Postadres en postcode Wilhelminasingel 25, 6041 CH  
Plaats Roermond 
Contactpersoon Michael van der Schoot 
e-mailadres mvdschoot@lto.nl  

 

Naam partner 5 LTO Noord 
KvK nr. 08130650 
Postadres en postcode Zwartewaterallee 14, 8031 DX  
Plaats Zwolle 
Contactpersoon Michael van der Schoot 
e-mailadres mvdschoot@lto.nl 

 

Naam partner 6 Agrifirm Plant 
KvK nr. KvK: 16075911 
Postadres en postcode Postbus 20012, 7302 HA 
Plaats Apeldoorn 
Contactpersoon Peter van Erp 
e-mailadres p.vanerp@agrifirm.com 

 

  

mailto:mvdschoot@lto.nl
mailto:mvdschoot@lto.nl
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Naam partner 7 Cosun Beet Company  
KvK nr. KvK: 20028699 
Postadres en postcode Postbus 100, 4750 AC  
Plaats Oud Gastel 
Contactpersoon G. Sikken 
e-mailadres gert.sikken@cosunbeetcompany.com 

 

Naam partner 8 CZAV 
KvK nr. 22007125 
Postadres en postcode Postbus 402, 4460 AV 
Plaats Goes 
Contactpersoon A.van Vugt / Ton Hendrickx 
e-mailadres av.vugt@czav.nl / t.hendrickx@czav.nl  

 

Naam partner 9 AVEBE 
KvK nr. KvK: 02300804 
Postadres en postcode Postbus 15, 9640 AA 
Plaats Veendam 
Contactpersoon A. de Rooij 
e-mailadres Arjan.de.Rooij@AVEBE.COM 

 

Naam partner 10 Van Iperen BV 
KvK nr. 23029220 
Postadres en postcode Smidsweg 24, 3273 LK  
Plaats Westmaas 
Contactpersoon Conno van Dam 
e-mailadres dam@iperen.com 

 

Naam partner 11 Branche Vereniging Organische Reststoffen 
KvK nr. 40124039 
Postadres en postcode Bronland 12-B 6708 WH 
Plaats Wageningen 
Contactpersoon A.J.F. (Arjen) Brinkmann 
e-mailadres brinkmann@bvor.nl 

 

Naam partner 12 Vereniging afvalbedrijven 
KvK nr. 27260272 
Postadres en postcode Hugo de Grootlaan 39, 5223 LB  
Plaats ’s-Hertogenbosch 
Contactpersoon Tim Brethouwer 
e-mailadres tim.brethouwer@attero.nl 

 

Naam partner 13 Biohuis 
KvK nr. 54847044 
Postadres en postcode Winkelweg 59, 3896 LH 
Plaats Zeewolde 
Contactpersoon Laurens Nuijten 
e-mailadres info@biohuis.org / nuijten@bionext.nl 

 

  

mailto:av.vugt@czav.nl
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Naam partner 17 CAV Agrotheek 
KvK nr. 37008936 
Postadres en postcode Zuidrak 18, 1771 SW  
Plaats WIERINGERWERF 
Contactpersoon Marco van Soesbergen  
e-mailadres M.Soesbergen@agrotheek.nl 

 

Naam partner 15  Kairos | Regenerative Agri&Food Systems B.V. 
KvK nr.  77861361 
Postadres en postcode  Wemmenhoveweg 2, 7921 RR  
Plaats  Zuidwolde 
Contactpersoon  Ajaan Hijmans 
e-mailadres  ajaan@kairos-agrifood.com 

 

Naam partner 16 Rabobank 
KvK nr. 30046259 
Postadres en postcode Croeselaan 18 (UC-T-5), 3521 CB  
Plaats Utrecht 
Contactpersoon Harry Smit 
e-mailadres Harry.smit@rabobank.com 

 

Naam partner 17 a.s.r. real estate 
KvK nr. 06083831 
Postadres en postcode Archimedeslaan 10, 3584 BA  
Plaats Utrecht 
Contactpersoon Dick van den Oever  
e-mailadres Dick.van.den.oever@asr.nl 

 

Naam partner 18 Vitens N.V. 
KvK nr. 05069581 
Postadres en postcode Oude Veerweg 1, 8001 BE  
Plaats Zwolle 
Contactpersoon Rik Thijssen / Jip Welkers 
e-mailadres Rik.Thijssen@vitens.nl / Jip.welkers@vitens.nl  

 

Naam partner 19 Van Tafel naar Kavel 
KvK nr. 65392515 
Postadres en postcode De Smaragd 14, 8255 AM  
Plaats Swifterbant 
Contactpersoon Anna Zwijnenburg / Albert Jan Olijve 
e-mailadres anna@vantafelnaarkavel.nl / albertjan@vantafelnaarkavel.nl 

 

Naam partner 20 SPNA 
KvK nr.  41009862 
Postadres en postcode  Hooge Zuidwal, 19853 TJ  
Plaats  Munnekezijl 
Contactpersoon  Geert Jan van der Burgt 
e-mailadres  burgt@spna.nl 

 

  

mailto:anna@vantafelnaarkavel.nl
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Naam partner 21 Nutriënten Management Instituut NMI BV 
KvK nr. 9093562 
Postadres en postcode Nieuwe Kanaal 7, 6709PA 
Plaats Wageningen 
Contactpersoon Gerard Ros/ Romke Postma 
e-mailadres Gerard.ros@nmi-agro.nl / Romke.Postma@nmi-agro.nl  

 

Naam partner 22 Eurofins-Agro 
KvK nr. 09100098 
Postadres en postcode Postbus 170, 6700AD 
Plaats Wageningen 
Contactpersoon Arjan Reijneveld  
e-mailadres arjan.reijneveld@eurofins-agro.com 

 

Naam partner 23 AgroCares/HLB  
KvK nr.  76517721 
Postadres en postcode  Nieuwe Kanaal 7c, 6709PA 
Plaats  Wageningen  
Contactpersoon  Henri Hekman  
e-mailadres  Henri.hekman@agrocares.com  

 

Naam partner 24 Delphy  
KvK nr.  09131958 
Postadres en postcode  Postbus 7001, 6700 CA 
Plaats  Wageningen 
Contactpersoon  Cees Oele 
e-mailadres  C.Oele@delphy.nl 

 

Naam partner 25 Stichting Wageningen Research  
KvK nr. 09098104 
Postadres en postcode Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB 
Plaats Wageningen 
Contactpersoon Janjo de Haan 
e-mailadres Janjo.dehaan@wur.nl 

 

Naam partner 26  NIOO-KNAW  
KvK nr.  54667089  
Postadres en postcode  Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB  
Plaats  Wageningen  
Contactpersoon  Gerard Korthals  
e-mailadres  gerard.korthals@wur.nl  

 

Naam partner 27 Louis Bolk Instituut 
KvK nr. 41197208 
Postadres en postcode Kosterijland 3-5, 3981 AJ 
Plaats Bunnik 
Contactpersoon Chris Koopmans 
e-mailadres c.koopmans@louisbolk.nl 
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Bijlage 4: Kostenbegroting en financiering 
Zie Excelbestand 
 
De volgende private partners krijgen kosten vergoed voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden: 
1. NMI, 245 keuro, voor co-coördinator van WP2C en uitvoering van activiteiten in deze WP (150 keuro), voor 

toetsing rekenregels meststoffenkeuze, bijdrage in vernieuwing adviezen sporenelementen en bijdrage in 
literatuurstudie naar effecten van bemesting op ziekten en plagen in akkerbouw (WP2B, onderdeel 3c, 4b 
en 4c, 95 keuro). 

2. Delphy, 50 keuro, voor bijdrage in de analyse van organische stofmetingen met diverse technieken 
waaronder pyrolyse en bijdrage in vernieuwing adviezen sporenelementen in WP2B, onderdeel 3d en 4b. 

3. Van Tafel naar Kavel, 40 keuro, voor ondersteuning in de activiteiten rond het Bedrijvennetwerk 
Bodemmetingen (WP1B) met name doen van metingen, ophalen van bedrijfsregistraties, contacten met 
leden netwerk. 

4. NIOO KNAW, 40 keuro, voor bijdrage in uitvoeren en analyse van metingen van biologische 
bodemkwaliteit (WP2A). 

 
 
Tabel 1. Samenvatting kosten en financiering 

SAMENVATTING KOSTEN EN FINANCIERING Bedragen in k€ (excl. BTW) 
2021 2022 2023 2024 Totaal 

Kosten      
Kosten kennisinstellingen (totaal tabel 2a) 2255 2271 0 0 4526 
Kosten overige projectpartners (totaal tabel 2b) 970 964 0 0 1934 
TOTAAL KOSTEN 3225 3235 0 0 6460 
Financiering      
In kind bijdrage private partners (totaal tabel 3a) 755 755 0 0 1510 
In kind bijdrage ov. partners (totaal tabel 3b) 0 0 0 0 0 
Cash bijdrage private partners (totaal tabel 4a) 845 845 0 0 1690 
Cash bijdrage ov. partners (totaal tabel 4b)  30 30 0 0 60 
Financiering van derden (geef aan van wie)      

TOTAAL CO-FINANCIERING 1630 1630 0 0 3260 
Gevraagde publieke inbreng: WR-capaciteit 1600 1600 0 0 3200 
Gevraagde publieke financiering: PPS-toeslag 0 0 0 0 0 
TOTAAL GEVRAAGDE FINANCIERING 3230 3230 0 0 6460 
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Tabel 2a. Projectkosten kennisinstellingen 
Projectkosten Bedragen in k€ (excl. BTW) 

2021 2022 2023 2024 Totaal 
Inzet WR-onderzoekers: 
Wageningen Research 1276 1297   2573 

TOTAAL: 1276 1297   2573 
Personele kosten overige kennisinstellingen 

NIOO 20 20   40 

Louis Bolk Instituut 118 113   231 
TOTAAL: 138 133   271 

Materiële kosten (incl. reiskosten) en diensten door derden, in te schakelen door de kennisinstellingen 
Analysekosten 400 400   800 
Facilitaire kosten 400 400   800 
Overige kosten 41 41   82 

TOTAAL: 841 841   1682 
TOTAAL KOSTEN KENNISINSTELLINGEN 2255 2271   4526 
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Tabel 2b. Projectkosten overige consortiumleden (geen kennisinstellingen) 
Projectkosten Bedragen in k€ (excl. BTW) 

2021 2022 2023 2024 Totaal 
Personele kosten: 
1. BO-Akkerbouw 5 5   10 
2. LTO Nederland 15 15   30 
3. ZLTO 30 30   60 
4. LLTB 15 15   30 
5. LTO Noord 30 30   60 
6. Agrifirm Plant 120 120   240 
7. Cosun Beet Company 50 50   100 
8. CZAV 100 100   200 
9. AVEBE 20 20   40 
10. Van Iperen 50 50   100 
11. BVOR 5 5   10 
12. Vereniging Afvalbedrijven 5 5   10 
13. Biohuis 80 80   160 
14. CAV Agrotheek 5 5   10 
15. Kairos 5 5   10 
16. Van Tafel naar Kavel 47 47   94 
17. SPNA 20 20   40 
18. NMI 145 130   275 
19. Eurofins pm pm   0 
20. Agrocares/HLB 20 20   40 
21. Delphy 35 35   70 

TOTAAL: 827 812 0 0 1639 
Materiële kosten en diensten door derden, in te huren door consortiumpartners: 

1. BO-Akkerbouw 25 25   50 
2. BVOR 5 5   10 
3. Vereniging Afvalbedrijven 5 5   10 
4. Rabobank 35 35   70 
5. ASR 35 35   70 
6. Vitens 35 35   70 
7. NMI 10 19   29 

TOTAAL: 143 152 0 0 295 
TOTAAL KOSTEN CONSORTIUMPARTNERS 970 964 0 0 1934 
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Tabel 3. Specificatie in-kind financiering consortium   

3a. Private partners (incl. private 
kennisinstellingen) 

MKB Waarde in kind bijdrage in k€ (excl. BTW) 
 2021 2022 2023 2024 Totaal 

1. BO-Akkerbouw DEELS 30 30   10 
2. LTO Nederland NEE 15 15   30 
3. ZLTO NEE 30 30   60 
4. LLTB NEE 15 15   30 
5. LTO Noord NEE 30 30   60 
6. Agrifirm Plant NEE 120 120   240 
7. Cosun Beet Company NEE 50 50   100 
8. CZAV NEE 100 100   200 
9. AVEBE NEE 20 20   40 
10. Van Iperen JA 50 50   100 
11. BVOR DEELS 10 10   20 
12. Vereniging Afvalbedrijven NEE 10 10   10 
13. Biohuis JA 80 80   160 
14. CAV Agrotheek JA 5 5   10 
15. Rabobank NEE 35 35   70 
16. ASR NEE 35 35   70 
17. Vitens NEE 35 35   70 
18. Kairos JA 5 5   10 
19. Van Tafel naar Kavel JA 7 7   14 
20. SPNA JA 5 5   10 
21. NMI JA 20 20   40 
22. Eurofins JA pm pm   0 
23. Agrocares/HLB JA 20 20   40 
24. Delphy JA 10 10   20 
TOTAAL in kind bijdrage bedrijven  755 755 0 0 1510 
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Tabel 4. Specificatie in cash bijdragen consortium 
 

4a. Private partners MKB Cash bijdrage in k€ (excl. BTW) 
 2021 2022 2023 2024 Totaal 

BO-Akkerbouw DEELS  800   800    1600 
BVOR DEELS  5   5    10 
Vereniging Afvalbedrijven NEE  5   5    10 
Rabobank NEE  10   10    20 
Vitens NEE  10   10    20 
ASR NEE  10   10    20 
CAV Agrotheek JA  5   5    10 
TOTAAL cash bijdrage bedrijven  845 845   1690 

 

4b. Publieke partners Kennis Cash bijdrage in k€ (excl. BTW) 
instelling 2021 2022 2023 2024 Totaal 

Regiodeal Noord-Nederland NEE 30 30   60 
TOTAAL cash bijdrage 
publ.partners 

 30 30   60 
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Bijlage 5: Overzicht aanpalende projecten/programma’s/PPS-en  
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van aanpalende projecten, programma’s en PPS-en waar 
afstemming en samenwerking mee gezocht kan worden. 

Project/programma/PPS Contactpersoon Link 
WP’s 

Toelichting 

1. EJP SOIL Saskia Visser WUR Alle PPS is cofinanciering/matching voor EJP SOIL. PPS levert NL-
kennis voor EJP SOIL, EJP SOIL geeft Europees kader voor PPS. 
EJP SOIL kan, via calls voor projecten, aanvullende financiering 
geven voor elementen uit de kennis en innovatie agenda van de 
PPS. 

2. Slim Landgebruik Peter Kuikman/ 
Jennie van der Kolk 
WUR 

Alle PPS levert systeemexperimenten bodem voor metingen Slim 
Landgebruik en platform voor communicatie, Slim Landgebruik 
levert kennis en metingen koolstofopslag en bodemkwaliteit 
voor PPS, o.a. ontwikkeling BLN.  

3. PPS Ruwvoer en Bodem John Verhoeven 
WUR 

Alle PPS Ruwvoer en Bodem is zusje van deze PPS voor 
melkveehouderij waar deze is gericht op akkerbouw en open 
teelten, afstemming in communicatie en inhoud. 

4. PPS Koeien en Kansen Michel de Haan Alle Afstemming in resultaten en communicatie wat betreft 
resultaten uit deze PPS voor de melkveehouderij, mede in 
afstemming met PPS Ruwvoer en bodem. 

5. Open Bodemindex Gerard Ros NMI WP2C Ontwikkeling en uitrol van een integraal 
bodemwaarderingsinstrument voor bodemkwaliteitsmonitoring 
in Nederland. Afstemming in kennisontwikkeling en 
praktijktoetsing. Opdrachtgevers en uitvoerders ontwikkeling 
Open Bodemindex zijn ook betrokken in deze PPS. 

6. DAW Hedwig Boerrigter 
LTO Noord 

WP3 
(alle) 

Via DAW wordt kennisverspreiding rond bodem, water, 
nutriënten (en waarschijnlijk ook klimaat en biodiversiteit) 
georganiseerd naar boeren. Kennis uit PPS kan via DAW naar 
boerenerf. Mogelijkheid tot inbedding/ aansluiting bij het 
BedrijfsBodemWaterPlan. 

7. SIA Duurzame Bodem Gera van Os/Karin 
Peppers Aeres 
Hogeschool 

WP3 
(alle) 

Beschikbaar maken van kennis uit de PPS voor het onderwijs, 
inbreng van kennis en ervaring uit praktijk via onderwijs. 

8. Envelop natuur en 
waterkwaliteit  

Gerard Velthof WP1A 
WP1B 
WP2B 

Bevat projecten rond nitraatrichtlijn en KRW die raken aan 
projecten in PPS rond organische stof en bemesting en ook 
integrale afweging bodemmaatregelen. Ook in de 
Systeemexperimenten is aandacht voor deze zaken. 

9. PPS Klimaatadaptatie Derk van Balen 
WUR 

WP1A 
WP1B 

Resultaten uit PPS Klimaatadaptatie worden meegenomen in de 
integrale analyse van bodemmaatregelen en spelen rol in 
aanpassing systeemexperimenten. Afstemming op gebied van 
communicatie. 

10. PPS Groenbemesters (2x) Joeke Postma & 
Leendert 
Molendijk WUR 

WP1A 
WP1B 
WP2A 

Effect van groenbemesters op schimmel- en aaltjes pathogenen, 
en nuttige bodem(micro)organismen; beslistool 

11. PPS Akkerbouw op Zand Marleen Riemens 
WUR 

WP1B 
WP2A 

Verminderen van gewasbeschermingsmiddelen inzet op 
zandgrond. Bewezen maatregelen uit beide PPS-en worden 
uitgewisseld, kunnen in deze PPS met name ingezet worden in 
systeemonderzoek in Vredepeel (WP1B) 

12. PPS Precisielandbouw 4.0 Corne Kempenaar 
WUR 

WP2C De PPS sluit aan op Prioriteit 42 van S1 Smart Technologies in 
Agri-Horti-Water-Food: From Sensing to decision support and 
digital twins: De ontwikkeling van een Digital Twin als een slim 
decision supportsysteem staat centraal, waarbij kennis van 
bodemkwaliteit uit deze PPS via api’s inzetbaar zijn voor 
toepassing in bestaande of te ontwikkelen DSS. 

13. PPS Gewasdiversiteit Dirk van Apeldoorn WP1A Resultaten uit PPS Gewasdiversiteit worden meegenomen in de 
integrale analyse van bodemmaatregelen. Afstemming op gebied 
van communicatie. 

14. PPS Kringloop OS en 
bodemweerbaarheid 
bevorderen 

Joeke Postma 
WUR 

WP2A Effect van verschillende organische producten op ziektewering 
schimmels en nematoden en bodembiologie 

http://www.ejpsoil.eu/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/Beleidsondersteunend-onderzoek/Lopend-in-2020/Klimaatenveloppe/Slim-Landgebruik.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/PPS-Ruwvoer-Bodem-en-Kringlooplandbouw.htm
http://www.koeienenkansen.nl/
http://www.openbodemindex.nl/
http://www.agrarischwaterbeheer.nl/
https://regieorgaan-sia.nl/praktijkgericht-onderzoek/uitgelichte-projecten/samenwerken-aan-duurzaam-bodembeheer/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Precisielandbouw-4.0.htm
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Project/programma/PPS Contactpersoon Link 
WP’s 

Toelichting 

15. PPS 
Biodiversiteitsmonitor 
Akkerbouw 

Harry Kager 
Schuttelaars & 
partners 

WP1A Bijdrage in integrale analyse vanuit bodemfunctie biodiversiteit 
en uitwisseling van kennis op gebied van bodem naar de PPS 
Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw.  

16. Boerderij van de 
Toekomst 

Pieter de Wolf 
WUR 

Alle Uitwisselen van resultaten op gebied van bodembeheer. 
Afstemming in de communicatie. 

17. BO-groen Marleen Riemens 
WUR 

WP1B 
WP2A 

Verminderen van gewasbeschermingsmiddelen inzet op 
kleigrond. Bewezen maatregelen uit beide PPS-en worden 
uitgewisseld, kunnen in deze PPS met name ingezet worden in 
het systeemonderzoek in Lelystad (WP1B) 

18. KLIMAP Miryam de Graaf 
WUR 

WP1A 
WP1B 

Klimaatadaptief inrichten van het water- en bodemsysteem op 
de zandgronden voor landbouw en natuur. KLIMAP werkt ook 
aan een overzicht van maatregelen en effecten, zoals in WP1A. 

19. Meerjarige 
fosfaatproeven 

Phillip Ehlert WUR WP2B Gebruik van resultaten van de meerjarige proeven in WP2B voor 
analyse van fosfaatbalansen en adviezen op gebied van 
bemesting. 

20. LANDMARK en vervolg Rachel Creamer 
WUR 

WP1A 
WP1B 

Doorontwikkelen en valideren Landmark modellen voor NL 

21. Onder het maaiveld Gerard Korthals 
CSE/NIOO 

WP2A Aanleveren van kennis voor ontwikkeling label voor bodemleven 
op gebied van meten van indicatoren en ijkcentrum bodem waar 
gedemonstreerd wordt wat goed bodembeheer is. 

22. Levende bodem Cees Oele Delphy WP2B 
WP2C 

Doel is om de bodemvruchtbaarheid in op Brabantse 
landbouwbedrijven te behouden en te verbeteren. Management 
van organische stof is een hoofdactiviteit op de demo-bedrijven. 
Brede kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel van het 
POP3-project. 

23. BodemUp Marijgje Weijers 
ZLTO 

WP3 
(alle) 

Uitdragen van kennis uit de PPS. Mogelijkheid tot inbedding/ 
aansluiting bij het BedrijfsBodemWaterPlan. 

24. Bodem APK Bianca Domhof 
LTO Noord 

WP3 
(alle) 

Uitdragen van kennis uit de PPS. 

25. Bodem en 
bemestingsadvisering 

Reinier Gerrits 
Meststoffen NL 

WP2A Ontwikkeling beslisboom voor bodem en bemestingsadvies. Sluit 
aan op Handboek Bodem en Bemesting en activiteiten CBAV.  

26. RECARE & SOILCARE Rudi Hessel WUR alle Ontwikkelen van Soil improving cropping systems 
27. Bedrijfswaterwijzer Koos Verloop WUR WP2C Rekenregels uit de bedrijfswaterwijzer zijn mogelijk bruikbaar in 

verdere uitbreiding en ontwikkeling Bodemkwaliteitsplan 
28. Hydrometra Peter Schipper 

WUR 
WP2C Kan ingezet worden om maatregel-effect relaties in relatie tot 

waterkwaliteit of waterkwantiteit op te nemen in integrale 
waardering van bodemecosysteemdiensten. 

29. Diverse POP-3 projecten 
bodem 

Cees Oele/Jacob 
Dogterom Delphy 

WP2A 
WP2B 

Praktische handvatten zoeken voor duurzaam bodembeheer met 
gebruik van nieuwe indicatoren als HWC. Optimaliseren 
organisch stofmanagement en verbeteren organische 
stofbalansen. 

30. KB-project Soil Biology Joeke Postma WP2B Meten van bodembiologische parameters en/of processen om 
meer inzicht te krijgen in het functioneren van belangrijke 
bodem-ecosysteemdiensten zoals organische stof opbouw, 
nutriëntenlevering, en bodemweerbaarheid 

 

https://farmofthefuture.nl/
https://farmofthefuture.nl/
http://www.landmark2020.eu/
https://levendebodem.nl/
https://www.zlto.nl/bodemup
https://bodemapk.nl/
https://www.recare-project.eu/
https://www.soilcare-project.eu/en/
https://webapplicaties.wur.nl/Software/BedrijfsWaterWijzer/Home/Index
https://www.wur.nl/nl/project/HYDROMETRA-het-instrument-voor-de-onderbouwing-van-agrarische-bedrijfswaterplannen.htm
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