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Programma

Tijd Onderwerp Spreker zaal
13:00 Welkom - dagvoorzitter René Schepers (Schepers

Adviseurs)
De Brink

13:20 Blik op de toekomst: wat gebeurt als we
doorgaan zoals nu?

Jan-Paul Wagenaar (Louis Bolk
Instituut)

14:00 Wat gebeurt er in Overijssel Jurgen Neimeijer (provincie
Overijssel)

14:30 Interactief panel: voorproef voor de sessies
15:00 4 Parallelle sessies over diverse initiatieven

in Overijssel en Nederland.
Mineral Valley Twente, duurzaam omgaan
met mest en bodem· · ·

Erick Back (melkveehouder en
ZZP'er)

De Brink
voorin

LandvanWaarde: een nieuwe aanpak voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Hans de Haan (Ketensief) Foyer

Innovaties in de bodem: betere verbinding
tussen high-tech en agrarische praktijk

Jurgen Niemeijer (Provincie
Overijssel)

De Brink
achterin

Permacultuur, agroforestry en stadslandbouw Fransjan de Waard (De Waard
Eetbaar Landschap)

Zaal 1.4

16:15 Afsluiting van de middag René Schepers
16.30 Borrel



Presentatie

Blik op de toekomst: wat gebeurt als
we doorgaan zoals nu?

Jan-Paul Wagenaar, Louis Bolk
Instituut



Blik op de toekomst: wat gebeurt met
onze bodem als we doorgaan zoals nu?

Jan-Paul Wagenaar
11 December 2017, Provinciehuis Zwolle



Een veerkrachtig voedselsysteem vraagt om
een systeembenadering



Bodem belangrijk voor veerkracht systeem
Bodem = Kapitaal en Buffer



Een veerkrachtig systeem is minder kwetsbaar



Aanpak: werken aan TRANSITIE

Een veerkrachtig systeem is minder kwetsbaar



(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)

URGENTIE



Landbouwontwikkeling
diverse systemenà gelijksoortig systeem

genetische variatie   kleinschaligheid  landschapselementen kruidenrijk grasland  bloemrijke graanteelt

Diverse systemen

genetische variatie specialisatie       uniform landschap     eiwitrijk grasland aardappelteelt

Gelijkesoortige, bio-uniforme systemen



Intensiteit van bedrijf

Hoge efficiëntie ten koste van biodiversiteit



Milieudruk landbouw
neemt af..

• Landbouw productie is
economisch en ecologisch
zeer efficiënt per product
eenheid

• Maar vanwege de omvang, is
de milieudruk hoog (per ha)



Bedreigde productiviteit:
bodemdegradatie

25% van de biodiversiteit zit in de bodem

• In de afgelopen 40 jaar is
ongeveer 1/3 van het landbouw
areaal (1.5 miljard ha) verlaten
vanwege bodem erosie of
degradatie.

• Europa: 38% Bosbeheer en
ontbossing en 52% landbouw

• Het duurt 500 jaar om 25
millimeter vruchtbare toplaag te
creëren. De benodigde
bodemdikte voor
landbouwgewas is 150
millimeter.



• Verdichting (50% v/d bodems verdicht)

• Vermindering inputs (mest en middelen)

• Druk vanuit de keten (focus op korte termijn)

• Hoge grond- en pachtprijzen
• Klimaatverandering (extreme neerslag, droogte)

• Afname OS, sporenelementen, biodiversiteit
• Relatie bodems & waterkwaliteit (KRW, DAW)
• Ziekten & plagen
• Stagnatie opbrengsten

Landbouwbodems onder druk



Opbrengstdepressies
landbouwareaal NL opgedeeld naar vruchtbaarheid

Knegt et al. 2014



Organische stofgehalte in de bodem
=

Evenwicht  aanvoer / afbraak

- OS-gehalte in Nederland is ‘constant’
- OS-gehalte dat afgebroken wordt, met name gecompenseerd door mest
- Vastlegging C gaat alleen lukken als we N-efficiëntie op orde hebben
- Nederland heeft nog niet scherp hoe 4 ‰-doelstelling in te vullen

Doelstelling 4 ‰ stijging Organische Stof

Welke aanpak biedt op lange termijn oplossing?



Sustainable Development Goal 15.3

Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en
gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door
woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een
wereld die qua landdegradatie neutraal is

Welke aanpak biedt op lange termijn oplossing?



(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)

PRAKTIJK



Werken vanuit de 6 elementen
van bodemkwaliteit:

1. Organische stof
2. Structuur
3. Beworteling
4. Bodemleven
5. Waterhuishouding
6. Bodemchemie

Eekeren et al. 2014



Gewarde blokkenproef, 8 typen mestvarianten
4 herhalingen

52 plotjes, 7 x 9 m

Proefveld opzet Mest Als Kans (MAK)

2000-2017



Organische stof



Organische stof

+22%
+31%

+41%



Conclusies

• Na 17 jaar aantoonbare effecten van type mest op opbrengst en
bodemkwaliteit

• De grootste toename aan bodemorganische stof gevonden in:
- natuurcompost (+ 41%)
- potstalmest (+31%)
- GFT&drijfmest (+ 22%).

• De bodemorganische stof toename minerale mest en drijfmest bleef
dicht bij de uitgangssituatie (+1,6%).

• De hoogste mineralisatie (ten opzichte van minerale mest) in:
- potstlmest (+70% )
- natuurcompost (+ 58%)
- GFT&drijfmest (+39%)

• De effecten van de organische meststoffen op bodemleven na 17 jaar
lijken relatief beperkt.

Koopmans & Bloem, 2017



Langjarige proef naar effect van landgebruik op
organische stof, Gent (B)

Behandelingen:
• >36 jaar blijvend grasland
• Wisselbouw 3 jaar gras-klaver na 3 jaar maïs
• Wisselbouw 3 jaar maïs na 3 jaar gras-klaver
• >36 jaar continuteelt maïs

Aanleg proefveld in 1966 Proefveld in 2002

Eekeren et al. 2008



Effect landgebruik op organische stof
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Effect op regenwormenbiomassa
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Samenvattend effect landgebruik op
zes elementen van bodemkwaliteit

36 jaar gras 3 jaar gras klaver
na 3 jaar mais

3 jaar mais na
3 jaar grasklaver

36 jaar continu
bouwland

1.Organische stof % 5,7 3,3 3,8 2,3

2. Bodemstructuur % 76 65 19 21

3. Beworteling n/m2 1081 1813

4. Bodemleven helling 0,26 0,50 0,53 0,63

5. Waterhuishouding Mm/s 2,7 1,1

6. Bodemchemie Kg N/ha 159 93 102 55

Eekeren et al. 2008; Eekeren et al. 2016



Probleem organische stof en
verdichting/bodemstructuur
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2. Beworteling

3. Verdichting ondergrond

4. Regenwormen

5. Bodemstructuur

6. Zuurgraad pH

7. Organische stof

8. Aantal Gekleurde vlekken

Bodemconditiescore Veehouders

Vruchtbare Kringlopen, Achterhoek

Oplossingsrichting: verbeteren bodembiologie en beworteling



Aanbeveling
voor optimaal behoud en gebruik OS en bodemgebruik

Ø60% Blijvend/oud grasland
Ø20% Grasklaver in vruchtwisseling
Ø20% Snijmais in vruchtwisseling

Eekeren et al. 2016

(melkveebedrijf met 80% grasland en 20% bouwland)



Voordelen 60/20/20 op een rij:

• Verbetering bodemkwaliteit breed
• Verbetering NLV
• Verhoging opbrengst en RE van eigen land
• Minder aanvoer van kunstmest
• 7000 euro plus
• Lagere nitraatuitspoeling
• Minder aanvoer van soja
• Lagere uitstoot broeikasgassen
• Hogere biodiversiteit

Eekeren et al. 2016; Vellinga en Eekeren, 2017



Eekeren et al. 2016

• Kennis
• Ligging en eigendom percelen
• Regelgeving

Waarom nu nog geen 60/20/20?

Ø Prioritering maatregelen
belangrijk

Ø Maatregelenpakket moet
aansluiten op meerdere
maatschappelijke doelen die aan
melkveehouderij gevraagd
worden



(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)

DE ONDERNEMER



0

10

20

30

40

50

60

70

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Consumenten besteding aan voedsel in Nederland
(% of inkomen)



De opbrengsten in de varkensvlees en
zuivel keten slecht verdeeld

Van Grinsven en Komen, 2017

Netto rendement als % van de investering in de
varkens- en zuivelketen 2005-2009



Wat verdient de boer in het
voedselsysteem?

? €

€
€

€€

€
€



(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)

Routes



Adaptief model

Herontwerp van
het systeem

Herontwerp
systeem

Agrarisch
Natuurbeheer

Controle model

Subsidies

Nieuwe
bedrijfsmodellen

• Kwaliteit
• Biologie en adaptief vermogen
• Lange-termijn
• Technologie voor duurzaam
• (Bio)diversiteit

• Kwantiteit
• Middelen en controle
• Korte-termijn
• Technologie voor schaal
• Monoculturen



Specifieke Soorten

Brongebieden en
Verbindingszones

Landschappelijke
Diversiteit

Functionele
Agrobiodiversiteit

Bodem belangrijke pijler van diversiteit



Mogelijkheden voor waardering
• Intrinsieke motivatie van de ondernemer (kostenverlaging)
• Vergoedingen agrarisch natuurbeheer (GLB)
• Duurzaamheidscertificaten (bv. Veldleeuwerik)
• Groenfinanciering
• Waardering in de keten (bv biologisch; lokale afzet)

Bruto opbrengst

Netto opbrengst

Krappe financiële margeBruto opbrengst

Netto opbrengst

Ruimere financiële marge
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Individuele aanpak
intrinsiek gemotiveerd



(Natuurinclusieve) initiatieven, organisaties



(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)

VRAAG



Kranten zaterdag 9 december
NRC

Begrotingsdebat: “Minister Schouten kiest niet tussen boer en natuur”

‘Geen „valse dilemma’s tussen natuurbehoud en boerenbelangen, maar
“verbinding”, “dialoog” en “balans”.’

‘De boer kan niet zonder natuur, en de natuur kan niet zonder boer’

TROUW (woensdad 13 december debat, pakhuis de Zwijger)

Volkert Engelsman (EOSTA), nummer 1 duurzame 100 Trouw:

“Eerlijke prijs voor voedsel is toch voordeliger”

“Onvoldoende vraag naar – of te hoge prijs duurzame producten?
Smoesjes, het is luiheid en gebrek aan creativiteit”



Provincie Overijssel

Nodig:

Ø Pilots en verkenningen: belangrijk, maar niet genoeg, behoefte aan
lange termijn visie

Ø In die visie moet ruimte zijn voor parallelle routes, mits deze sporen een
bijdrage leveren aan een volhoudbare productiesysteem en bijdragen
aan lange termijn doelen

Ø Kennis
Ø Kennisdeling en constructieve interactie tussen routes is belangrijk
Ø Alle stakeholders nemen verantwoordelijkheid, niet te veel de bal bij de

primaire producent: vertrouwen!
Ø Subsidie of Risicofonds?

Borging?
In 2019 zijn er Provenciale Verkiezingen. Hoe gaat u er voor zorgen dat
duurzaam bodembeheer onafhankelijk van verschillende agenda’s op de
lange termijn gestalte krijgt?



www.louisbolk.org

Bedankt voor uw aandacht !



Presentatie

Wat gebeurt er in Overijssel
Jurgen Neimeijer, provincie Overijssel



Op weg naar de sessies

sessie wie waar
Mineral Valley Twente, duurzaam
omgaan met mest en bodem

Erick Back (melkveehouder
en ZZP'er)

De Brink
voorin

LandvanWaarde: een nieuwe
aanpak voor agrarisch natuur-
en landschapsbeheer

Hans de Haan (Ketensief) Foyer

Innovaties in de bodem: betere
verbinding tussen high-tech en
agrarische praktijk

Jurgen Niemeijer (Provincie
Overijssel)

De Brink
achterin

Permacultuur, agroforestry en
stadslandbouw

Fransjan de Waard (De
Waard Eetbaar Landschap)

Zaal 1.4



Sessies

Mineral Valley Twente, duurzaam
omgaan met mest en bodem

Erick Back, KR8 Consultancy



Mineral Valley Twente
Duurzaam produceren voor krachtige economie

Datum: 11 december 2017



Ambitie regio Twente

“In 2030 is Twente toonaangevend in Europa op

het gebied van bodemoptimalisering en

mestverwerking. Er is een nieuwe economie

ontstaan met honderden arbeidsplaatsen en een

duurzame Twentse agrarische sector, die

vooroploopt in het circulair maken van agrarische

grondstoffen.”







Wat kunt u van ons verwachten?

Ø Informeren en creëren van bewustwording over nut en
noodzaak

Ø Stimuleren delen kennis en ervaring en bespreekbaar
maken knelpunten

Ø Realiseren loketfunctie om belanghebbenden met elkaar te
kunnen verbinden

Ø Bijdragen aan landelijke en Europese lobby om
(beleids)kaders en regelgeving waar nodig bij te kunnen
stellen



Wat verwachten we van u?

• Commitment
• Eigenaarschap
• Hulp bij overgang naar andere clusters
• Gedeelde verantwoordelijkheid en aansturing

• Delen kennis en ervaring
• Netwerk maximaal inzetten
• (inter)nationale lobby
• Boegbeeld



Kalender Mineral Valley Twente

• Oktober 2017: Start uitvoering Mineral Valley
Twente en EFRO

• December 2017: Ronde tafels

• Proeftuinen en pilots

• 22 februari 2018: Congres Mineral Valley Twente

• Maandelijks: Veldexcursies en artikelen



Meer informatie?

Kijk ook op www.mineralvalley.nl

Loket: info@mineralvalley.nl

Of neem contact op met kwartiermaker Erik Back,
06 22 477 621



Dank voor uw aandacht!

Mineral Valley Twente is mede mogelijk
gemaakt door:



Sessies

LandvanWaarde: een nieuwe aanpak
voor agrarisch natuur- en

landschapsbeheer
Hans de Haan (Ketensief)



Platform Bodembeheer | 11 december 2017



Aanleiding en constateringen

• Natuur, landschap en biodiversiteit steeds belangrijker

• Beleid heeft terugloop niet kunnen tegenhouden

• Boeren haken af , resultaten vallen tegen

• Idee: DSC: ‘Dairyland Stewardship Council’ 
(vergelijk FSC en MSC)

• Idee was: van overheidssturing naar ketensturing

• Maar: ook keten gaat het alleen niet doen

Stelling: Alleen optelsom van beloningen op 
bedrijfsniveau gaat van behoud en herstel 
biodiversiteit / landschap succes maken



Doel en ambitie

• Boeren belonen voor inspanningen

• Natuur en landschap op waarde zetten

• Schadepost  Pijler onder bedrijfsvoering

• Vrijwillig, niet vrijblijvend

• Interessant voor toekomstgerichte 
veehouder: 50% NL melkveehouderij

• Biodiversiteit omhoog (meer dan no net loss)

• Verbinding leggen tussen financiële en 
maatschappelijke doelen

• Nieuw extern kapitaal de sector in

• Minder afhankelijkheid van subsidies

• Voor beginner en expert



Principe LandvanWaarde

• Nu veel initiatieven natuur en landschap

• Vaak individueel te weinig kracht

• LvW ≠ vervanger 

• Organisator optelsom: bundeling van prikkels

• LvW label: toegang tot serie belonende prikkels, bijv:

– rentekorting

– toegang tot grond

– subsidies 

– punten kwaliteitssysteem zuivel

– ruimte in de vergunning



Principe LvW



Toegang grond als prikkel

Toegang tot grond in ruil voor stevige 
tegenprestatie natuur/landschap/biodiversiteit

Grondfinanciering delen:
bijv 70 - 30 belegger - maatschappelijk

Dubbele hefboom op rendement

• Belegger extra financieel rendement

• Maatschappelijke organisatie extra 
rendement op natuurdoelen



Haalbaarheidsonderzoek

Sturingsmodel

• Bedrijfsnatuurplan uitgangspunt voor inspanningen

• Basis: regionale natuur- en landschapsplannen 

• Erkenning – Toegang – Invloed – Euro’s

• Levels (goud – zilver – brons)

• Hefboom (op zowel €€ als biodiversiteit)

• Bundeling belonende prikkels



Haalbaarheidsonderzoek

Businessmodel

• Organisator label

• Bundelen, sorteren, richten, verdelen belonende prikkels

• Matchmaking

• Ontzorgen

• Geen eigen grondfonds opzetten:

– Geen concurrent bestaande fondsen 
(versnippering)

– Onafhankelijke rol (geen matchmaker en 
tegelijkertijd belang bij inbreng grondprikkel)

– Zware overhead, schaalgrootte nodig

– Niet partij zijn in prijsopdrijvend effect



Pilot: gebied

Noord Salland



Pilot: samenwerking

• Nat Groenfonds – Landschap Ov - Courage

• Provincie Overijssel

• Collectief Midden-Ov

• ANV Groen Salland

• Stichting Groenblauwe Diensten Ov

• LTO Noord / Salland

• Rabobank

• Ministerie EZ

• Waterschap Drents-Ov Delta

• Zuivelverwerkers



Pilot: uitvoering

• 20 - 25 boeren bedrijven  

• die een bedrijfsnatuurplan willen maken

• Samen met deskundige / gebiedscoördinator

• Met tenminste 5% maar bij voorkeur 8 à 
10% ruimte voor biodiversiteit

• Daar kwalitatief goed beheer uitvoeren

• 3 jaar lang

• Toegang ecologen

• Enquêtes en veldbijeenkomsten



Pilot: uitvoering

• Ervaringen opdoen met beloningsysteem

• Organiseren structurele beloningen

• Opzetten Council + werkorganisatie

• Voorsorteren landelijke uitrol



Pilot: looptijd 

Aanloop eind 2017

Drie projectjaren / groeiseizoenen

• 2018

• 2019

• 2020



Korte video

https://www.youtube.com/watch_popup?v=7XfcWW3hVgs&t=2s


Kernpunten van vandaag

Waarde creëren

• Biodiversiteit herstellen

• Boeren belonen

• Bijdrage doelstellingen beloners en beleggers

Samenwerken

• Partners betrokken

• Naar elkaar toe bewegen in de Council

Handelingsperspectief

• Zelfde (of minder) doen met meer effect

• Creativiteit en flexibiliteit gevraagd

• Waar liggen de kansen?



Discussie



Sessies

Innovaties in de bodem: betere
verbinding tussen high-tech en

agrarische praktijk
Jurgen Niemeijer (Provincie Overijssel)



Samenwerken aan een gezonde
bodem

Jurgen Neimeijer
Bodembijeenkomst 11 december 2017



Een gezonde bodem een belangrijke basis!

� Bodemvruchtbaarheid
� Bodemstructuur, bewerkbaarheid
� Bodemleven, biodiversiteit
� Gewasopbrengst, beter benutting van

nutriënten, minder uitspoeling
� Buffer voor water, veerkracht
� Vastleggen van koolstof
� Circulaire economie



Er kan al veel



Er kan al veel



Er gebeurt al veel in Overijssel

� Lumbricus
� Mineral Valley Twente
� Vruchtbare kringloop Overijssel
� Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
� Bokashi kuilen
� Demoveld bodem
� LandvanWaarde
� Innovatielab Vruchtbare Voedselbodem
� Landbouw op Peil
� Innovaties in grondbewerking en mesttoediening
� Innovaties mestbe- en verwerking
� ….



Overijsselse manier

� Kennisdelen
� Netwerkvorming
� (Financiële) ondersteuning bij innovaties en opschaling
� Bestuurlijke afstemming (SWB)



Centrale vraag

Hoe kunnen we versnellen?



Stellingen



Er is geen gebrek aan bodemkennis



Bedrijfsleven is aan zet



Hightech en bodem gaan goed samen



Bodembelangen zijn versnipperd



Gezamenlijke ambities stellen, werkt



Sessies

Permacultuur, agroforestry en
stadslandbouw

Fransjan de Waard (De Waard Eetbaar
Landschap)



























































































BORREL

Dank u en tot de volgende platform
bodembeheer bijeenkomst

Zie

www.platformbodembeheer.nl
voor verslagen, nieuws en achtergronden van het platform
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