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Samenvatting van de Nederlandse inbreng voor ontwikkeling van de 

Roadmap EJP Soil  
Wieke Vervuurt en Janjo de Haan, oktober 2020 

 

Introductie 

 

Het European Joint Program SOIL is opgericht om de Europese samenwerking op het gebied van duurzaam 

bodembeheer te bevorderen. Het programma wordt uitgevoerd door 26 onderzoeksinstituten en 

universiteiten uit 24 landen en omvat verschillende werkpakketten. Eén van de werkpakketten ontwikkelt 

een Roadmap for EU Agricultural Soil Management, welke dient als een kennisagenda en een werkplan 

voor de komende jaren. Dit document bevat een samenvatting van de Nederlandse inbreng voor de 

ontwikkeling van de Roadmap. Het document is opgesplitst in drie delen: 1) huidig en toekomstig beleid; 

2) de beschikbaarheid en toepassing van kennis; en 3) de kansen en barrières om tot duurzaam 

bodembeheer te komen. In het kader van EJP Soil is er een National Hub (NH) opgesteld, bestaande uit 

20 stakeholders uit de sector (zie tabel 1). Een belangrijk deel van de Nederlandse inbreng in de Roadmap 

is gebaseerd op een enquête ingevuld door de leden van de NH en verdiepende interviews met hen (zie 

tabel 1). 

 

Tabel 1 Samenstelling van de National Hub en de deelnemers aan de interviews en enquête 

Stakeholder categorieën Deelnemers NH Aantal deelnemers 

aan de interviews 

Aantal respondenten 

van de enquête 

Nationale partners van EJP Soil   1 

Beleidsmedewerkers  5 4 2 

Onderzoeksinstituten 4 4 3 

Educatie 1 1 1 

Adviseurs 1 1 1 

Belangenbehartiging 3 3 2 

Agro-industrie 5 5 3 

Laboratoria 1 1 1 

NGOs    

Totaal 20 19 14 

 

 

1. Huidig en toekomstig beleid 

 

Deze taak bestaat uit twee onderdelen: (1) een analyse van nationaal, regionaal en lokaal beleid en 

marktinitiatieven gericht op duurzaam bodembeheer; en (2) de visie van de stakeholders op (beleids-

)initiatieven. 

 

Analyse beleidsdocumenten en marktinitiatieven 

 

Vanuit de EU zijn 14 beleidsstukken opgesteld met betrekking op duurzaam bodembeheer, welke per 

lidstaat geïmplementeerd dienen te worden. In Nederland zijn deze allemaal vertaald naar Nederlands 

beleid, op Nationaal- of regionaal niveau. Nederland heeft daarbij aanvullend beleid opgesteld, gericht op 

duurzame landbouw zoals het Realisatieplan kringlooplandbouw of zelfs specifiek op duurzaam 

bodembeheer zoals de Bodemstrategie. Opvallend is dat bij het formuleren van beleid vaak stakeholders 

zijn geraadpleegd, zoals bij het opstellen van het Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik. Bovendien 

bestaan er in Nederland veel publiek-private samenwerkingen met betrekking op duurzaam beheer van 

landbouwbodems (zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de PPS Beter Bodembeheer). Opvallend 

is dat de meeste van deze programma’s zijn gericht op onderzoek of pilots. 

 

In het kader van EJP Soil zijn 12 soil challenges opgesteld (zie Bijlage I), uit de beleidsanalyse blijkt dat 

deze onderwerpen allemaal in meer of mindere mate aandacht krijgen in Nederlands beleid. Met name het 
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verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur, de waterkwaliteit en het verhogen van de 

bodem organische (kool)stof en vochtvasthoudend vermogen komen veel terug in het Nederlandse beleid. 

 

In het merendeel van de beleidsdocumenten wordt een visie geschetst, waarbij algemene doelen worden 

geformuleerd zoals: ‘In 2030 worden alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam beheerd’. 

Gekwantificeerde doelen met betrekking tot duurzaam beheer van landbouwbodems zijn beperkt, en 

voornamelijk gericht op het verhogen van de bodemorganische koolstof en het verminderen van de 

broeikasgasuitstoot. Daarnaast worden in de beleidsdocumenten een groot aantal oplossingsrichtingen 

omschreven. Groenbemesters, vanggewassen en het aanvoeren van organische (mest)stoffen worden het 

meest genoemd. Duidelijk omschreven beleidsinstrumenten om de implementatie van duurzaam 

bodembeheer te stimuleren zijn beperkt aanwezig. Huidige instrumenten bestaan uit 

vergroeningsbetalingen voortkomend uit het GLB, het voornemen om het Mestbeleid en pachtregelingen 

te herzien, ruimte te ontwikkelen om te experimenteren, het ontwikkelen van financiële stimulans via key 

performance indicators (KPIs) of een carbon market en het financieren van onderzoek. De instrumenten 

zijn vaak vrijblijvend en ondernemersvrijheid wordt in veel beleidsstukken genoemd. Volgens de Raad voor 

de leefomgeving en infrastructuur (RLI) dragen de huidige instrumenten maar beperkt bij aan duurzaam 

bodembeheer, omdat ze vooralsnog gericht zijn op een intensivering van de landbouwsector. Daarnaast 

ziet het RLI decentralisatie als een oorzaak voor de matige beleidsresultaten, duurzaam agrarisch 

bodembeheer is volgens hen een te ingewikkelde taak om over te laten aan gemeenten, waterschappen 

en provincies. Monitoring is vaak nog niet ontwikkeld ten tijde van het opstellen van beleid, en vaak is de 

huidige status niet gekwantificeerd en zijn indicatoren om het beleid te evalueren (nog) niet bepaald.  

 

Visie op beleid 

 

De leden van de NH zijn gevraagd om aan te geven welke uitdagingen met betrekking tot duurzaam 

bodembeheer het meest belangrijk zijn, en welke meer aandacht verdienen in het bodembeleid. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de meest voorkomende bodemtypen:  

- Voor zandgronden geldt dat het behoud en het verhogen van bodem organische (kool)stof, het 

voorkomen van bodemverontreiniging en het verbeteren van vochtvasthoudend vermogen het 

belangrijkst gevonden worden.  

- Voor kleigronden wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de bodemstructuur, 

bodemvruchtbaarheid, vochtvasthoudend vermogen en het verhogen van bodem organische 

(kool)stof.  

- Voor veengronden wordt het voorkomen van bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en het 

behoud van de bodem organische (kool)stof en de bodemstructuur het belangrijkst geacht.  

Het behouden of verhogen van bodem organische (kool)stof wordt belangrijker geacht door 

beleidsmedewerkers en onderzoekers dan door belangenbehartigers en de agro-industrie. Opvallend is dat 

ook het vochtvasthoudend vermogen belangrijker gevonden wordt door beleidsmedewerkers en 

onderzoekers dan door belangenbehartigers en de agro-industrie. 

 

Daarnaast zijn de leden van de NH gevraagd om een indicatie te geven over de effectiviteit van 

bodembeleid op het handelen van de boeren en de bodemkwaliteit. De resultaten worden weergegeven in 

Bijlage II. Hieruit blijkt dat het meeste beleid wordt ervaren als niet of beperkt effectief, met uitzondering 

van de Nitraatrichtlijn. Het is opvallend dat de stakeholders beleid en regelgeving naast beperkt effectief 

wel als beperkend ervaren. Stakeholders geven aan dat beleidsdoelen vaak losstaan van de praktijk. 

Daarbij wordt veelal aangegeven dat de integratie van beleidsvelden en -doelen mist, waardoor beleid in 

enkele gevallen tegenstrijdig is.  

 

De maatregelen die door de stakeholders als het meest kansrijk worden gezien zijn het aanbrengen van 

compost, het verbouwen van vanggewassen en groenbemesters, gereduceerde/niet-kerende 

grondbewerking, natuur inclusieve landbouw en in mindere mate een minder intensief bouwplan. De 

maatregelen sluiten daarmee aan op de oplossingsrichtingen die in beleid genoemd worden.  

 

Over effectieve beleidsinstrumenten is geen consensus onder de stakeholders. Sommigen zien regionale 

protocollen als een optie, zodat boeren kunnen kiezen uit kant-en-klare opties. Anderen zien niets in een 

zogenaamde ‘kalender-landbouw’ en zien liever dat er regionale best-practices beschikbaar zijn en dat 
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boeren in samenspraak met lokale en regionale overheden hun eigen doelen kunnen stellen. Waar 

stakeholders het wel met elkaar over eens zijn is dat duurzaam bodembeheer beter geïntegreerd moet zijn 

in beleid en regelgeving, dat mogelijke trade-offs tussen maatregelen en de bodemkwaliteit inzichtelijk 

moeten zijn, en dat een bijbehorend verdienmodel helder is. Ook is er behoefte aan één geluid vanuit 

beleid, de wetenschap en erfbetreders. Door verschillende stakeholders wordt genoemd dat erfbetreders 

bijgeschoold dienen te worden op het gebied van duurzaam bodembeheer, en dat boeren gebruik kunnen 

maken van dit advies door middel van (publiek gefinancierde) vouchers. Overige instrumenten die 

genoemd worden zijn financiële compensatie/stimulans op basis van KPI’s, een tool om de bodemkwaliteit 

op bedrijfsniveau te kunnen monitoren en subsidie voor het laten uitvoeren van bodemanalyses. 

 

 

2. Beschikbaarheid en toepassing van kennis 

 

Dit onderdeel bestaat uit twee onderdelen: 1) de stand van zaken met betrekking tot bodemkennis en 

huidig onderzoek; 2) de ontwikkeling, verspreiding en beschikbaarheid van kennis. Voor het eerste deel 

zijn de leden van de NH werkzaam voor onderzoeksinstituten betrokken, voor het tweede deel zijn alle 

leden van de NH betrokken. 

 

Status bodemkennis en -onderzoek 

 

Dit deel van de enquête is ingevuld door enkele onderzoekers (zie tabel 1), waardoor de resultaten niet 

geheel representatief zijn voor de onderzoekswereld. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat de 

onderzoekers in de NH voornamelijk onderzoek doen naar bodem organische (kool)stof en de 

bodemstructuur. Maar dit betekent niet dat er in Nederland geen onderzoek wordt verricht naar verzuring 

of erosie. Opvallend is dat alle onderzoekers aangeven dat de primaire productie een grote rol heeft in 

bodemonderzoek in vergelijking tot andere bodemfuncties zoals de nutriënten- en waterkringloop, 

biodiversiteit en klimaatregulering. 

 

Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de huidige kennis met betrekking tot drie onderwerpen, 

namelijk koolstofvastlegging, bodemvruchtbaarheid en bodembeheer. De inventarisatie, inclusief 

kennisbehoeften, is in het Engels ingevoegd in Bijlage III. De belangrijkste bevindingen worden hieronder 

samengevat: 

 

Koolstofvastlegging 

Het monitoren van koolstofvastlegging in de bodem blijkt complex. Zo blijkt uit een studie dat de gehalten 

aan bodemorganische stof gemiddeld gesproken terugloopt, al zijn de verschillen tussen grondsoorten 

groot en is het effect van (veranderd) landgebruik niet helder. Modelleren wordt daarom gezien als een 

alternatief, ook omdat de potentiële vastlegging doorgerekend kan worden. Modellen zijn aangevuld met 

proefveldmetingen. Uit de resultaten blijkt dat er jaarlijks 1Mton CO2 vastgelegd kan worden door het 

aandeel granen in het bouwplan te verhogen, organische mest aan te voeren en grasland minder vaak te 

scheuren. Echter meer kennis is o.a. gewenst om emissiefactoren vast te stellen inclusief effecten op 

lachgasemissies en rond precieze effecten van maatregelen op koolstofopslag, bodemkwaliteit en andere 

functies.  

 

Bodemvruchtbaarheid en bodembeheer 

De bodemkwaliteit wordt omschreven aan de hand van verschillende aspecten en opties om de kwaliteit 

te verbeteren worden omschreven. Wat betreft de bodemstructuur wordt geschat dat 45% van de bodems 

is verdicht, als gevolg van zwaardere machines en gebruik onder natte omstandigheden. Op basis van 

onderzoek blijkt dat verminderde bodembewerking, CTF, lichtere machines en lage bandenspanning de 

meeste potentie hebben om de bodemstructuur te verbeteren. Het vochtleverend vermogen van de bodem 

wordt direct in verband gebracht met de bodemstructuur, al is gekwantificeerde informatie beperkt 

beschikbaar. Naast het verminderen en voorkomen van bodemverdichting is het aanvoeren van organische 

stof een bewezen methode om het vochtvasthoudend en -leverend vermogen te verbeteren, al is het effect 

groter op gronden met een initieel laag organisch stofgehalte en is de aanvoer van organische stof niet in 

staat om extreme weersomstandigheden op te vangen. In de afgelopen jaren is de nutriëntenefficiëntie 

verhoogd, mede als gevolg van de striktere gebruiksnormen en de efficiënte toedieningsmogelijkheden. 
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De staat van en de ontwikkelingen van het bodemleven zijn lastig te omschrijven, omdat er diverse 

analysemethodes bestaan die nog in ontwikkeling zijn. Door het huidige bodembeheer bestaat het 

bodemleven voornamelijk uit bacteriën, welke bijdragen aan hoge opbrengsten, maar een beperkte 

bijdrage leveren aan het vasthouden van nutriënten, het verbeteren van de bodemstructuur en het 

vochtvasthoudend vermogen. Het verlagen van het waterpeil ten behoeve van de landbouw gaat gepaard 

met een jaarlijkse bodemdaling van 13-24mm en de uitstoot van 4,76 Mton CO2-equivalenten. Omdat een 

verhoogd waterpeil huidige vormen van landbouw niet samengaan, is peilgestuurde drainage een 

alternatief. Het grootste nadeel is dat de waterbehoefte in de zomer daardoor toeneemt en dat het effect 

op de waterkwaliteit niet duidelijk is. Meer kennis is gewenst rond het meten en beoordelen van 

bodemkwaliteit inclusief effecten van maatregelen, met name op gebied van bodembiologie, organische 

stof en bodemstructuur. Ook de kosten en baten van maatregelen verdient meer aandacht. 

 

Ervaring beschikbaarheid van bodemkennis en -onderzoek 

 

Voor deze taak is onder de leden van de NH geïnventariseerd hoe zij de ontwikkeling, verspreiding en 

beschikbaarheid van kennis met betrekking tot duurzaam bodembeheer ervaren.  

 

Ondanks er veel kennis met betrekking tot duurzaam bodembeheer is ontwikkeld, wordt de algemene 

beschikbaarheid als matig ervaren. Informatie is versnipperd en komt niet samen op één platform, 

waardoor de informatie de boeren niet automatisch bereikt. Geïnteresseerden moeten zelf opzoek gaan en 

stuiten vaak op tegenstrijdige informatie. Naast fragmentatie wordt ook gedateerde informatie en beperkte 

toegang tot informatie en data worden vaak genoemd. Er is voornamelijk behoefte aan geïntegreerde en 

praktisch toepasbare informatie naar het effect van bodemmaatregelen op de bodemkwaliteit, waarbij 

aandacht is voor de wisselwerking tussen verschillende bodemfuncties en financiële consequenties.    

 

De huidige manieren om kennis beschikbaar te maken voor boeren wordt ervaren als beperkt effectief. 

Studiegroepen, bijeenkomsten, vakbladen en websites worden het meest waardevol geacht om kennis te 

verspreiden. Het blijkt voor ondernemers echter lastig om deze informatie op waarde te schatten en te 

vertalen naar hun bedrijfs- of perceel specifieke situatie. Adviseurs wordt gezien als een mogelijkheid, al 

vergt deze vertaalslag veel expertise. (Bij)scholing van adviseurs, boeren en studenten wordt noodzakelijk 

geacht om deze vertaalslag te kunnen maken. 

 

De coördinatie omtrent de ontwikkeling van kennis over duurzaam bodembeheer wordt voldoende geacht. 

Daarbij wordt overigens wel aangegeven dat ook onderzoeksprojecten gefragmenteerd zijn, en dat een 

overzicht met alle onderzoeksprojecten op het gebied van landbouwbodems ontbreekt. De standaardisatie 

van onderzoeksmethoden wordt belangrijk wordt gevonden. Deze is echter momenteel gebrekkig. 

Bovendien wordt getwijfeld aan de effectiviteit en de kwaliteit van de onderzoeksmethoden en -resultaten 

van regionaal gefinancierde onderzoeksprojecten. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van data en privacy 

als een knelpunt ervaren. In onderzoeksprojecten wordt veel data verzameld, welke veelal niet beschikbaar 

komt voor andere projecten. Daarnaast ontbreekt de integratie van onderzoeksresultaten, kennis in 

(wetenschappelijke) rapporten zou beter samengebracht moeten worden en een vertaalslag moet worden 

gemaakt zodat de informatie beschikbaar komt voor de praktijk. Daarnaast is er behoefte aan de 

uitbereiding van referentiewaarden. 

 

Suggesties om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van kennis te verbeteren omvatten het ontwikkelen 

van één online platform waarin alle kennis samenkomt; een netwerk van onafhankelijke bodemadviseurs 

welke jaarlijks bijgeschoold worden op basis van nieuwe wetenschappelijke bevindingen; regionale 

voorbeeldbedrijven; nieuwe bodembeheerstrategieën; eenduidig advies; en lange termijn experimenten. 

 

De belangrijkste onderwerpen waarin beschikbare kennis wordt gemist omvatten het effect van 

verschillende bodembeheerstrategieën op de bodemfuncties en de financiële consequenties op lange 

termijn. Vooral informatie met betrekking tot organische stof, het bodemleven en de bodemstructuur wordt 

gemist. Een overzicht van specifieke knowledge gaps wordt gegeven in Bijlage IV. In Bijlage III zijn voor 

3 specifieke onderwerpen ook knowledge gaps benoemd.   
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3. Kansen en barrières om tot duurzaam bodembeheer te komen 

 

Dit onderdeel gaat over de knelpunten en kansen in de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis 

met betrekking tot duurzaam bodembeheer. 

 

Kennisontwikkeling 

 

De grootste knelpunten in de ontwikkeling van kennis over duurzaam bodembeheer zijn volgens de 

stakeholders de fragmentatie van onderzoeksprojecten, het gebrek aan afstemming en dat de 

onderzoeksonderwerpen niet aansluiten bij de behoeftes uit de praktijk. In mindere mate worden ook 

ontoereikende onderzoeksmiddelen of -methoden en het grote aantal onderzoeksinstituten als knelpunten 

ervaren. Om de ontwikkeling van kennis te verbeteren, worden lange termijn experimenten het meest 

belangrijk gevonden. Ook wordt genoemd dat het monitoren van de bodem geoptimaliseerd moet worden, 

nieuwe onderzoeksmethoden (beter) gevalideerd moeten worden, en eventueel om te schakelen naar 

bottom-up onderzoeksinitiatieven. 

 

Kennisverspreiding 

 

Enkele vormen van communicatie worden waardevol gevonden, al ontbreekt het volgens de stakeholders 

aan een geschikte vorm waarin alle informatie samenkomt. Volgens de stakeholders is fragmentatie in de 

verspreiding van kennis inherent aan de manier waarop onderzoeksprojecten georganiseerd zijn. Dit terwijl 

er vanuit de praktijk juist behoefte is aan samenhangende en niet-tegenstrijdige informatie vanuit 

onderzoek, beleid en erfbetreders. Daarbij wordt erkend dat één geluid een illusie is, maar de afstemming 

kan beter. Ondanks er verschillende netwerken bestaan waaraan onderzoekers, boeren en 

beleidsmedewerkers deelnemen, wordt de communicatie tussen verschillende partijen als niet effectief 

beschouwd.   

 

Kennistoepassing 

 

Tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving wordt als belangrijkste knelpunt ervaren in het toepassen van 

duurzaam bodembeheer. Daarnaast zijn er zorgen over de kosten van het implementeren van nieuwe 

managementsystemen en onzekerheden met betrekking tot de terugverdientijd. Bovendien ontbreekt het 

aan een (financiële) stimulans en sluit de huidige techniek nog niet altijd aan bij de eisen van duurzaam 

bodembeheer. Dit allen leidt tot terughoudendheid bij boeren. Er wordt gesteld dat inzicht in financiële 

consequenties en een helder verdienmodel boeren zal stimuleren om duurzaam bodembeheer toe te 

passen. Ook worden hogere opbrengsten of een meerprijs voor duurzame producten als voorwaarde 

gesteld. Een vereiste daarbij is dat beleid en wetgeving duurzaam bodembeheer beter faciliteert en 

stimuleert, bijvoorbeeld door financiële compensatie voor investeringen. Daarnaast dient technologie 

gebruiksklaar te zijn. Ook worden regionaal of zelfs perceelspecifieke bodembeheerstrategieën en 

eenduidige informatie belangrijk geacht voor een betere implementatie van duurzaam bodembeheer.  

 

 

4. Reflectie 

 

De belangrijkste bevinding is dat tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving, de kosten van maatregelen 

en de onzekerheid in (bedrijfs-)resultaten als belangrijkste knelpunten worden aangemerkt om tot 

duurzaam bodembeheer te komen. Aanvullend wordt de beschikbaarheid van kennis als breed gedeeld 

knelpunt gezien. Ondanks er veel kennis beschikbaar is, mist de integratie en een platform waar kennis 

samenkomt. Dit is lastig omdat alle partijen in de sector hun eigen belang hebben en concurrentie een 

integrale aanpak hindert. Meer kennis is gewenst op het effect van verschillende bodembeheerstrategieën 

op de bodemfuncties en de financiële consequenties op lange termijn. Vooral informatie met betrekking 

tot organische stof, het bodemleven en de bodemstructuur wordt gemist. 

 

Bovenstaande bevindingen zijn niet nieuw en in meer of mindere mate wordt hier al aan gewerkt. Zo is 

het vervolg van de PPS Beter Bodembeheer sterk gericht op de integratie van kennis en de vertaling naar 

boodschappen en adviezen voor de praktijk, heeft DAW een belangrijke rol in de kennisverspreiding, wordt 
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een opleiding voor onafhankelijke integrale bodemadviseurs gestart, wordt in het onderzoeksprogramma 

Slim Landgebruik kennis ontwikkelt over koolstofopslag in landbouwbodems en bodemkwaliteit en wordt 

in het Nationaal Programma Landbouwbodems gewerkt door overheid en bedrijfsleven aan het duurzaam 

beheren van landbouwbodems in 2030.  

 

Deze samenvatting kan gebruikt worden om na te gaan wat de Nederlandse prioriteiten zijn in EJP SOIL: 

Hoe kunnen we vanuit de Europese context de Nederlandse kennis op gebied van bodem versterken. De 

interactie met de National Hub kan bijdragen aan een goede prioriteitstelling en het uitdragen van 

resultaten uit EJP SOIL naar de Nederlandse praktijk. 
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Bijlage I  

 
Figuur 1 Soil Concept Framework (Keestra et al., 2019) 
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Bijlage II 

 
Tabel 2 Effectiviteit van Nederlands bodembeheer volgens de leden van de NH, resultaten weergegeven 

als percentage van het aantal antwoorden. 

 
Niet 

effectief 

Beperkt 

effectief 

Redelijk 

effectief 

Zeer 

effectief 

Bodem 

Bodemstrategie 0 43 50 7 

Nationaal Programma Landbouwbodems 22 33 11 33 

Landbouw 

Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden 11 67 11 11 

Realisatieplan kringlooplandbouw 0 50 50 0 

Klimaatakkoord 0 50 40 10 

Actieplan Klimaatadaptatie landbouw 0 57 29 14 

Europees Landbouwbeleid in Nederland 0 50 38 13 

Provinciaal beleid 0 56 33 11 

Milieu & biodiversiteit 

Nationale bijenstrategie 17 67 17 0 

Nederlands Actieplan duurzame gewasbescherming 0 63 38 0 

Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 0 63 38 0 

Wet Natuurbescherming 14 86 0 0 

Kaderrichtlijn Water 0 50 30 20 

Nitraatrichtlijn 0 11 67 22 

Algemeen 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 14 71 14 0 

Regeerakkoord 14 71 0 14 

Gemiddeld 5 54 30 10 
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Bijlage III 

 

Bodemkennis met betrekking tot koolstofvastlegging, bodemvruchtbaarheid en bodembeheer. 

 

 

Carbon stock 

 

• Knowledge on carbon monitoring 

As a result of the international climate agreement, the Netherlands is committed to monitor the carbon 

stored in the soil over the period 2020-2030 and make a comparison to the carbon stocks in 2005-2009. 

To provide a baseline, van Tol-Leenders et al. (2019) actualized soil organic matter data for the period 

1998-2018. In 1998, almost 1400 locations were sampled at 0-30cm and 30-100cm as part of the 

‘Landelijke Steekproef Kaarteenheden’ (LSK). In 2018, it was possible to sample 85% of the locations 

again. Soil organic matter contents and bulk density were measured, though it needs to be mentioned that 

the methods to estimate the bulk density were different in 1998 than in 2018. Furthermore, it was assumed 

that 50% of the soil organic matter consists of carbon. The results show that the soil organic matter content 

decreased significantly in the period between 1998 and 2018: from 6.85% to 6.43% in the layer 0-30 cm 

and from 7.82% to 5.11% in the layer 30-100cm (van Tol-Leenders et al., 2019). However, it needs to be 

stated that this is an average trend on the National level. The average reduction could be attributed to the 

oxidation of peat and losses on organic soils, as no significant reduction was found for mineral soils. 

 

• Knowledge on modelling soil carbon 

Monitoring the soil organic carbon stock is complex, due to high spatial and temporal variability (Lesschen 

et al., 2020). And as soil sampling and analysis is very costly, modelling could be an alternative to address 

and quantify changes of levels of soil organic matter over time. To estimate changes in carbon stocks at 

the farm- or field level, Lesschen et al. (2020) assessed various existing models. RothC is found to be 

useful for monitoring purposes, while NDICEA could be used as a decision support tool. Both models are 

widely used in the Netherlands and well documented. To estimate the current and potential carbon 

sequestration in the soil on the national level, Lesschen et al. (2012) used the MITERRA-NL model based 

on the Roth C parameterization. The model was adjusted according to the IPCC 2006 guidelines. LSK-data 

on soil organic carbon for different land-use systems representing 1998 and any quantified effects of soil 

management on the soil carbon stock were integrated in the model. 

• Prediction of soil carbon storage potential 

Lesschen et al. (2012) show, on the basis of modelling, that currently 357 Mton C is stored in the upper 

30 cm of the soils in the Netherlands and that about five Mton CO2 could be sequestered annually through 

additional measures in agriculture. The most effective measures include reduced tillage and improved crop 

rotations. However, these measures are in many cases associated with relatively high costs and agronomic 

constraints. Therefore the realistic mitigation potential is much lower, estimated at 0.8-1 Mton CO2 per 

year. This is about 5.5% of the current GHG emissions from the agricultural sector (Lesschen et al., 2012). 

Model predictions were supplemented by measurements in long term experiments reported in the study of 

Koopmans et al. (2020). This study, contrary to many previous published studies, does not find an effect 

of reduced tillage on the soil carbon sequestration for the Netherlands. A less intensive crop rotation 

(increasing the share of cereals by 25%) proved an increase in the soil carbon, to a potential of 1,58 ton 

CO2 per hectare per year. Applying organic fertilizer and compost could increase the carbon in the soil by 

0-4 ton CO2 per hectare per year. Postponing grassland renewal could increase the carbon in the soil by 

1,49 ton CO2 per hectare per year. Taking into account the technical constraints, the study estimates that 

roughly 1 Mton CO2 could be sequestred annually by the three measures. Other measures (such as other 

adjustments in crop rotations, green manure and herb rich grasslands) and additional measures for the 

CAP (such as buffer strips, hedges and bird meadows) are being investigated. A literature overview of 

quantified estimations of achievable carbon sequestration under different soil management is provided for 

T2.4.3. 

 

• Knowledge gaps 

According to Tol-Leenders et al. (2019) and Lesschen et al. (2020), current monitoring and modelling 

approaches are not yet suitable to quantify the effect of land use and soil management on the carbon stock 

changes over time in the Netherlands. Such a quantification is important to provide relevant and required 
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information on land management strategies and to reach the targets on carbon storage as agreed on in 

the Dutch Climate agreement and policies. Currently, efforts are made by the program ‘Slim Landgebruik’, 

which 1) quantifies the effect of land management strategies1; 2) assesses the integration of measures in 

farm management; 3) develops a soil carbon monitoring system; 4) supports farmers; and 5) aims at 

comprehensible knowledge sharing. Knowledge needs that are acknowledged by the program include: 

• A comprising emission factor for each measure for the emission registration (NEMA); 

• A realistic estimate of the area where measures can be applied; 

• Financial consequences of the measures to improve C-sequestration; 

• The effect of increasing SOM on N2O emissions; 

• The effects on C-sequestration of measures when applied at the same time (synergies and trade-

offs); 

• The effect of measures to increase C-sequestration on BLN-indicators2; 

• Understanding of the long-term C-cycle in agricultural soils; 

• Accurate methodologies to assess soil bulk density and the (range of) carbon/organic matter ratio. 

 

 

Soil degradation and fertility 

 

• Knowledge on water storage and availability 

Water regulation is closely linked to the soil structure: pores between 0.2 and 30 um ar important for the 

retention of plant-available water, while pores between 30 and 300 um facilitate water infiltration (Faber 

et al., 2009). However, quantitative information about the soil structure and its effect on the regional water 

capacity is limited (Swart & Broos, 2013). Currently, many projects regarding farm practices and water 

availability are launched as part of ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’. 

 

• Knowledge on nutrient use efficiency 

Along with the more and more strict fertilization standards and regulations in the Netherlands, the N surplus 

has decreased with 32% and the P surplus has decreased with 70% over the last 30 years (Rietra & 

Oenema, 2018; CBS, 2017). Less fertilizer is applied with more efficient techniques and this resulted in a 

higher nutrient-use-efficiency. Despite this development, the Netherlands still has the highest N-surplus 

compared to all European Member States. 

 

• Knowledge on soil biodiversity 

Due to the rapid development of methodologies to analyse the soil biomass and diversity, trends in the 

activity of soil biodiversity are difficult to quantify (van der Putten, 2019). Additionally, there is a lack of 

consensus to quantify soil biodiversity and data representing large areas is limited (Rutgers et al., 2019). 

Although the spatial variability, soil biodiversity in agricultural land decreased over the past decades, both 

in terms of biomass and biodiversity. Agricultural soils are dominated by bacteria rather than by fungi. 

Main causes include intensive cultivation practices, supply of chemical and synthetic fertilizers and a limited 

supply of stable organic matter (van der Putten, 2019). A bacteria dominated soil is able to facilitate high 

yields, but does not contribute to nutrient retention and carbon sequestration, to enhanced soil structure, 

water retention nor to the resilience to extreme weather events (van der Putten, 2019). 

 

• Knowledge on the soil structure and compaction 

Van den Akker and Hendriks (2015) estimate that 45% of the agricultural soils in the Netherlands is 

compacted. Soil compaction increased in the last decades, both in clay and sandy soils and even on loess 

(van den Akker & de Groot, 2008; Vermeulen et al., 2013). Though, the risk of irreversible soil compaction 

is larger on sandy than on clay soils (de Lijster et al., 2016). The use of heavy machinery, often under wet 

conditions, is seen as the main cause (Vermeulen et al., 2013). Due to changes in machinery in the past 

                                                           
1 The assessment focusses solely on mineral soils and includes the following soil management strategies: croprotations (extension from 3 to 
6 years), extensivation, non-inversion tillage, increased organic matter application (slurry, manure and compost), grassland renewal (4-20y), 
catch crops/green manure and crop residue incorporation. Measures that are insufficiently substantiated to date include: adjustment to crop 
rotations (including more cereals has been studied, but more combinations are possible), green manure, catchcrops, grass-maize 
combinations, compost and organic manure application in livestock farming, herb rich grasslands, agroforestry, paludiculture, and CAP 
measures such as buffer strips, hedges and bird fields.    
2  chemical, physical and biological soil aspects as described by Hanegraaf et al. (2019). 

https://agrarischwaterbeheer.nl/content/overzichtskaart-daw-projecten
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30 years, soil pressure increased mainly in the subsoil (40-50cm). Yield lossess as a result of soil 

compaction are estimated at 10-35% (van den Akker & Hendriks, 2015). 

 

• Knowledge on peat degradation 

To enable dairy farming on peatlands and organic soils, the water table is lowered to minus 60cm in the 

Western part or to minus 100-150cm in the Northern part of the Netherlands. Lowering the water table 

enables dehydration and the oxidation and decomposition of peat. This process is associated with the 

annual emission of 4.76 Mton CO2-equivalents, to nitrate leaching and annual soil subsidence up to 13 

mm in the West and up to 24 mm in the North (van den Akker et al., n.d.; Jansen et al., 2009). Soil 

subsidence is not uniform across the fields and area used for dairy farming. The effect is stronger in the 

center of the fields than at the borders, especially on larger plots. This causes the formation of puddles, 

complicating land management practices (van den Akker et al., n.d.). Climate change is expected to amplify 

the oxidation and decomposition of peat, due to increased temperatures and droughts (Kwakernaak et al., 

2010). 

 

• Knowledge on national monitoring and modelling of soil degradation and fertility 

Activities in this area date back to the beginning of this century. At the National level, the 'Bodem 

Ecosysteemdiensten Onderzoek (BEO)' was used as a soil monitoring tool. However, this tool is terminated 

because of financial reasons. Additional to carbon stock monitoring, a national monitoring system is 

recently developed to assess the aim of the Soil Strategy to manage all agricultural soils sustainable by 

2030. An indicator set is developed to monitor the soil quality of agricultural mineral soils (Hanegraaf et 

al., 2019), which is now applied to various cases. Various monitoring tools on farm and field scale are 

developed but hardly applied in practice (Molendijk et al., 2018).  

 

• Knowledge gaps 

• Reference- and target values for the BLN indicators for all soil types and land use systems in the 

Netherlands in relation to different soil functions and objectives (Hanegraaf et al., 2019). 

• Cheap, easy and fast soil indicators with focus on soil biological and soil physical aspects and the 

quality of organic matter. 

• The natural reformative ability of compacted sandy loam and clay soils (van den Akker et al., 

2008).  

• The effect of extreme weather events on soil biodiversity and soil quality (van der Putten, 2019). 

• Quantification of effects of soil biology composition on production and other soil functions. 

• Integration of soil measurements in a soil quality assessment. Combined assessment of several 

measured soil parameters/indicators. 

 

 

Strategies for improved soil management 

An overview of the state-of-the-art knowledge on strategies for improved soil management for the main 

soil challenges in the Netherlands is provided in Annex I. 

 

• Knowledge on strategies to maintain/increase carbon stock 

According to Sukkel & Timmermans (2012), reduced tillage leads to soil stratification, with a higher organic 

matter concentration in the topsoil than in the subsoil. Evidence for the effect on the total carbon stock is 

uncertain in clay soils and limited in sandy soils and results are often contradictive (Koopmans et al., 2020; 

Bloem et al., 2017). A less intensive crop rotation with a larger share of cereals is generally associated 

with a hihger supply of organic matter to the soil, but has a negative effect on the farm income (Koopmans 

et al., 2020; van Dijk et al., 2012). 

 

• Knowledge on strategies to improve the soil structure 

In general, reducing soil compaction in the subsoil is more difficult than in the topsoil (de Lijster et al., 

2016). Although difficult to measure, several management strategies are claimed to improve the soil 

structure. Reduced tillage refers to minimizing soil manipulation, including a reduction in depth, degree 

and frequency. Although the various forms of implementation, Schouten et al. (2018) conclude, on the 

basis of 11 field experiments, that reduced tillage generally improves the soil structure. According to 

Vermeulen et al. (2010), controlled traffic farming  (CFT) is a relatively simple alternative to effectively 
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reduce soil compaction in between traffic lanes and prevent in-field variability. CTF is mostly used by 

farmers on clay soils with arable and vegetable crops that are susceptible for soil compaction. Whereas a 

reduced machine load reduces soil compaction in the subsoil, low pressure in tyers is an effective measure 

to reduce soil compaction in the topsoil (de Lijster et al., 2016). To differentiate between transport and 

field activities, central and flexible tyre inflation systems are being developed. However, these systems are 

not widely installed yet and even when installed, often not (properly) used (Vermeulen et al., 2013). Strip 

cultivation of maize and grass proved to benefit the soil structure and also facilitates harvesting wihout 

damaging the soil structure (Deru et al., 2014). The mixed cultivation of grass-clover also improves the 

soil structure, as grass is associated with an extended root system and clover hosts many earthworms (de 

Wit, 2016). Although the cultivation of green manure, cover- and catch crops are commonly expected to 

improve the soil structure, this effect is only marginally supported by research (van Geel et al., 2007).   

 

• Knowledge on strategies to improve water storage capacity and availability 

Reducing soil compaction in general is an effective measure to enhance water infiltration and capillary rise 

and therefore improving the water storage capacity and availability (Vermeulen et al., 2010; van den Akker 

& de Groot, 2008). A less compacted soil also enhances root growth, enabling crop roots to reach for water 

in deeper soil layers (de Lijster et al., 2016). Improved soil structure therefore delivers more resilience to 

weather and climate extremes (heavy rainfall and prolonged droughts). Applying organic matter is another 

effective measure to improve the water availability and water holding capacity. On sandy soils, a 1% 

increase of SOM in the layer 30-50cm increases plant-available water by 2-3mm (Groenendijk et al., 2019). 

The effect of more organic matter is larger on soils with low initial SOM, on which a 1% increase in SOM 

could increase plant-available water by 8 mm. Applying compost is associated with the largest increase in 

water retention (de Lijster et al., 2016). Due to the relatively low concentration of plant available N, a 

combination of compost, slurry and artificial fertilizer is often recommended (de Lijster et al., 2016). 

Although increasing the SOM could improve the water availability, the measure is insufficient in buffering 

extreme precepitation, having only a limited contribution to climate adaptation and resilient soils (de Lijster 

et al., 2016). 

 

• Knowledge on strategies to avoid peat degradation and loss of organic matter on organic soils 

The Netherlands is known for its large amount of drained peatlands, causing soil subsidence and peatland 

degradation. Although increased water tables are effective in counteracting soil subsidence, it has many 

implications for the current farming systems (van den Akker et al., n.d.). Subsurface drainage is an 

alternative measure, proven to be effective in avoiding peatland degradation while maintaining productive 

farming systems (van den Akker et al., n.d.). However, subsurface drainage increases the demand for 

fresh water by 15% in an average summer (Kwakernaak et al., 2010).  

 

• Knowledge gaps 

• The relation between the initial SOM content and the decomposition rate, and in general a method 

to measure decomposition of (soil) organic matter (van Dijk et al., 2012). Additionally, the 

decomposition rate of various types of organic matter (especially crop roots). 

• The current bulk density and compaction of the soil layers and the relation between the soil 

structure, the water retention and the plant available water. Accurate data on measures to improve 

the soil structure on the water system is missing (Swart & Broos, 2013). 

• Database on the effect of management practices on soil parameters (Swart & Broos, 2013). 

• Data on the current soil management practices as performed by farmers.  

• The effect of subsurface drains on the water table levels and on the water quality (Kwakernaak et 

al., 2010). 

• The effect of reduced tillage on natural soil processes and ecosystem services (Schouten et al., 

2018). 

• Impact of different rotations, impact of cover- and catch crops in terms of delivering additional 

organic matter and the impact on soil quality (parameters and indicators). 

• A broad overview of the effects of soil improving management practices (as reduced tillage, organic 

matter amendments, crop rotation, cover crops) and complete farming systems on soil quality 

(parameters, indicators) and soil functions including trade offs between functions under different 

conditions (soil type, climate, farming system). 
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• In particular effects of organic matter increase/amendments on nutrient losses, in particular 

nitrogen (N2O-emissions, nitrate leaching, ammonia losses).  

• The economic effects (costs and benefits, returns on investments etc) and applicability (in terms 

of knowledge needs, competences, mechanization needs, labour needs, etc.) of soil improving 

management practices for farmers.  

• Measures to increase soil resilience against pests and diseases. 

• Linking soil improving management practices to soil quality assessments.  
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Bijlage IV 

 

Knowledge needs 

 

Respondents note the importance of the coherence and trade-offs between soil challenges. In general, the 

effects of various management options on the soil condition and functions are not sufficiently clear. 

Furthermore, methodologies to test the effect on the soil condition are complex (e.g. due to variations in 

time and space, representative sampling and validation), and target values are lacking. In addition to 

information about the effect on the soil condition, there is a need for information about investments of the 

management options and the related (long-term) returns. Moreover, information about business cases and 

the availability of (regional) best practices is limited. 

Additional gaps as formulated by stakeholders include: 

• Relation between management practices on the soil condition: 

o The effect of the water table on peatland degradation and CO2 emissions; 

o The effect of soil cultivation on the soil structure; 

o Management options to improve the water availability in the soil; 

o The effect of management options on soil organic matter and the time it takes before the 

effects become noticeable; 

o Management options to stimulate soil biodiversity in a useful way; 

o The effect of crop (varieties) on the soil quality; 

o Management options to improve nutrient use efficiencies and the quality of products. 

• Soil processes: 

o Characteristics of organic matter and the associated effects on various soil functions; 

o Mineralization of organic fertilizers (when combined with artificial fertilizer); 

o The effect of the soil structure on the nutrient availability; 

o Fundamental knowledge on soil biological processes; 

o Easy to use methods to assess soil biodiversity; 

o The effect of soil management on soil biodiversity and subsequently the effect on soil 

functions; 

o Fundamental understanding of soil compaction; 

o Interactions between chemical, biological and physical soil aspects. 

• Other: 

o The potential to increase soil organic matter on sandy soils; 

o Methodologies to assess soil compaction; 

o The effect of soil compaction on yields; 

o The use of organic fertilizers and its climate impact; 

o The variations in rooting depth and associated resilience to droughts in grasslands; 

o The financial consequences of sustainable soil management; 

o Interpretation of farm data and the translation into farm management; 

o Regionally adapted information on management options regarding the mitigation of 

climate change; 

o Difference in the effects of management options between the regional and farm level. 


