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Nijmegen was in 2018 European Green Capital en op 5 december 2018 vond in De
Vereenging de viering van Wereldbodemdag plaats, onder leiding van Felix
Rottenberg. Hoogleraar Wim van Meurs (Radboud Universiteit) koppelde in een
boeiend betoog de ontwikkeling van de stad Nijmegen aan haar bodem. En passant
vertelde hij over de cruciale rol die de bodem heeft gespeeld in het ontstaan van de
milieuwetgeving. Tanja Klip, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, sprak in de
bijeenkomst vurig over ‘grensontkennende samenwerking’, wat positieve reacties en
bijdragen opleverden vanuit het publiek.
Zo verzorgde Kien van Hövell een spontane presentatie over het rentmeesterschap
van haar Landgoed Grootstal waar de bodem de basis voor is. Wethouder Harriët
Tiemens constateerde dat Nijmegen pas aan het einde van haar duurzaamheidsjaar
aandacht aan de bodem heeft besteed. Enerzijds omdat het een onbekend
onderwerp is voor het grote publiek, maar ook omdat het een verbindende factor is
voor al die onderwerpen die in het jaar aan de orde zijn geweest. Het zit overal in, je
hebt er altijd mee te maken! Ze beveelt aan om ‘meer zichtbare onderwerpen’ zoals
gezondheid, vergroening, operatie Steenbreek, waterberging, een groene zone
rondom de compacte stad te gebruiken om een breed publiek te bereiken.
In de maanden voorafgaand aan de bijeenkomst op 5 december in Nijmegen,
vonden twee werksessies plaats die het Initiatief Bewust Bodemgebruik samen met
het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 en de
gemeente Nijmegen organiseerde. Aan tafel zaten twee keer 30 ambtenaren, vooral
van de gemeente, die met elkaar spraken over de bodem als verbindende factor in
hun werk en in de opgaven waar de gemeente voor staat. Het leverde veel inzichten
op, onder meer bij de mensen die aan de lat staan voor de Nijmeegse
omgevingsvisie: de bodem is natuurlijk een belangrijke inspiratiebron én
grondlegger van deze visie.

TERR
AGENDA
2020
Het Initiatief Bewust Bodemgebruik zet zich sinds 2008 in om duurzaam gebruik
van land en het daaraan gekoppelde bodem- en watersysteem te bevorderen. Dat is
belangrijk, want duurzaam bodem- en landgebruik zijn de robuuste basis onder de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs met daarin ook maatschappelijke doelen die
we in Nederland goed kennen), grondstofkringlopen en energie. Dit doet het
Initiatief met een netwerk van bodemambassadeurs. Dat kan in de vorm van
dialogen, het verbinden van partijen op verschillende schaalniveaus maar ook door
het initiëren van concrete projecten.
Het Initiatief Bewust Bodemgebruik constateert dat voor kabinetsambities,
maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld energietransitie, klimaatadaptatie,
natuurbeheer) en SDGs zowel ruimte (landgebruik) als een goed functionerend
bodem-watersysteem (bodemdiensten) nodig is.
Met de beoogde transities naar een circulaire economie, een duurzame
energievoorziening en een klimaatrobuust Nederland, neemt de druk op
beschikbaar land (oppervlak) en (dus) het bodem- en watersysteem alleen maar toe.
Het onbewust omgaan met het systeem leidt tot forse maatschappelijke kosten die
in de miljarden lopen: bijvoorbeeld de kosten van bodemdaling in het
veenweidegebied, droogte in de hoger gelegen delen va het land, beheer van
infrastructuur, bodemverontreiniging (waaronder ook de nieuwe stoffen die recent
in het grondwater zijn aangetroffen), paalrot en wateroverlast door verstening.
Daarnaast is er een strijd om oppervlakte voor bijvoorbeeld zonneparken,
windparken, woningbouw, natuur, voedsel. Kortom: vele noodzakelijke en/of
gewenste functies moeten op ‘dezelfde vierkante meters’ worden gerealiseerd in
combinatie met de diensten van het bodem-watersysteem.
Deze nog steeds fors toenemende druk op landgebruik en het
bodem-watersysteem vraagt om een integrale visie over de toedeling van
maatschappelijke functies; niet alles kan (landgebruik/ruimte) en niet alles kan
overal (bodem-watersysteem). Dit vraagt om verankering van bodem- en
landgebruik ‘aan de voorkant’ in langetermijnvisie en - beleid. Bewustwording,
keuzes maken en een goede kennis- en informatie-infrastructuur zijn daarbij
evident. Het kernteam van het Initiatief stelt hiervoor samen met haar netwerk een
richtinggevende agenda, de TerrAgenda 2020, op. Bewustwording,
handelingsperspectieven en kennis over het bodem- en watersysteem en
landgebruik zijn ingrediënten voor de ontwikkeling van deze gezamenlijke visie.
De TerrAgenda 2020 wordt gepresenteerd op een bijeenkomst die eind 2020
plaatsvindt. Het initiatief Bewust Bodemgebruik en het Uitvoeringsprogramma
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 bereiden de bijeenkomst gezamenlijk
voor.

BODEMBREED
SYMPOSIUM
2019

Op 16 mei 2019 vond in Nijmegen het BodemBreed Symposium plaats met een
door het initiatief Bewust Bodengebruik geïnitieerd en voorbereid thema:
‘Sustainable Development Goals en Bodem’. Het leverde een boeiend symposium
met 500 deelnemers op. Zij spraken in 23 sessies over onderwerpen als de
Omgevingswet, bodemdegradatie, vitale bodems in de stad en het landelijke
gebied, strategische grondwatervoorraden, voedselbossen, klimaatadaptatie,
nieuwe bodemsaneringstechnieken en nog veel meer. Voor het vakblad Bodem was
dit aanleiding om een heel nummer te wijden aan dit onderwerp. Eén van de
artikelen is opgesteld door het kernteam Bewust Bodemgebruik (zie ‘De bodem, je
partner’) over het door hen georganiseerde slotdebat met de prikkelende titel ‘Is er
genoeg Nederland voor onze opgaven?’. Op de site van het
Bodem Breed Symposium is meer te lezen over deze dag. Het hele blad Bodem is
hier te downloaden.
Het kernteam van Bewust Bodemgebruik heeft van alle werksessies de uitkomsten
(handelingsperspectieven, praktijkvoorbeelden, nieuwe inzichten) opgehaald ten
behoeve van een gezamenlijk verhaal over “een robuuste bodem onder de SDGs”.
Begin september is een eerste versie gereed, die zal worden besproken met de
organisatoren van de werksessies. Zodoende halen we een breed gedragen
agenderend bodemverhaal op, dat we zullen gebruiken als opstap naar de
bijeenkomst over de TerrAgenda in het najaar van 2020. We bespreken dit verhaal
ook tijdens de volgende ambassadeursbijeenkomst op 11 november 2019.

SUMMER OF SOIL
IN DE
ZELFPLUKBOOMGAARD
FRUITTUIN VAN WEST
IN AMSTERDAM
Tot 31 oktober 2019 is de zelfplukboomgaard Fruittuin van West in Amsterdam de
plek om meer te weten te komen over het belang van een vitale bodem. Summer
of Soil is onderdeel van de strategie van Stichting Common Soil om regeneratieve
en duurzame landbouw gebaseerd op levende bodems, als handelingsperspectief
naar voren te schuiven voor duurzame voedselproductie, klimaatmitigatie en
biodiversiteitsherstel. De kern van de boodschap van Summer of Soil is dat de
menselijke beschaving (onder andere) afhankelijk is van duurzaam bodembeheer.
Met de belevingstentoonstelling “de aarde leeft” waar deelnemers zelf door de
bodem kruipen, cursussen en congressen gericht op consumenten brengt de
Summer of Soil duurzaam bodembeheer onder de aandacht.
In september vindt als onderdeel van de Summer of Soil onder andere een
Europees congres plaats van het Europese Netwerk voor Bodem Bewustzijn (ENSA).
Rijkswaterstaat en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn hierbij betrokken en
zullen ingaan op de dialoog “een robuuste bodem onder de Sustainable
Development Goals”. Het programma van Summer of Soil is te vinden op hun
website en het programma van de ENSA is via deze link te zien.

SDG ACTION DAY
25 SEPTEMBER 2019

Op 25 september is de jaarlijkse SDGActionday in het KIT SDG House in Amsterdam.
Daar staan de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal in discussies,
gesprekken, ervaringen en praktijkvoorbeelden. De deelnemers komen samen om
elkaar te ontmoeten, inspireren en om samen te werken aan de implementatie van
deze maatschappelijke opgaven. RWS en het kernteam van het initiatief Bewust
Bodemgebruik zijn hierbij aanwezig om met de deelnemers in gesprek te gaan over
het belang van een robuuste bodem onder de SDGs. Bekijk het programma van
SDG Action Day via deze link.

NATIONALE MILIEUDAG
VAN DE VERENIGING
VOOR
MILIEUKUNDIGEN,
HET KERNTEAM
WAS ER BIJ
In mei 2019 vond de Nationale Milieudag plaats van de VVM. Deze dag had als
thema “Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?”. Staatssecretaris Stientje
van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat was aanwezig en kondigde aan dat
zij werkt aan een nieuwe Milieuvisie, waar onder andere bodemonderwerpen aan
de orde komen. De VVM is uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van deze
visie. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik zal dat ook doen; daarover is inmiddels
contact opgenomen met het ministerie.
De sectie Bodem en Landgebruik en de sectie Water van het VVM organiseerden
tijdens de nationale milieudag een drukbezochte sessie met hetzelfde thema als de
laatste ambassadeursbijeenkomst “Is er genoeg Nederland voor onze transities”.
Margot de Cleen van het kernteam en Leon Lamers van de Radbouduniversiteit
Nijmegen gaven een inleiding. Daarna was er discussie aan de hand van
verschillende stellingen. Voor een aantal deelnemers was de discussie een eye
opener. Zij hadden zich nog nooit gerealiseerd dat de opgaven waaraan zij werkten
zo’n groot beslag legden op land en het natuurlijk systeem.
Een terugblik op de dag is te vinden op de site van de VVM via deze link.

SYNTHESEBIJEENKOMST
PROGRAMMA
VERRIJKENDE
LANDBOUW
Het Programma Verrijkende Landbouw (VL) komt voort uit het netwerk van initiatief
Bewust Bodemgebruik. Het is het startpunt voor een brede maatschappelijke
samenwerking om een nieuw landbouwsysteem te introduceren: ‘systeem B’ van
Verrijkende Landbouw. Dat is een systeem gebaseerd op de driehoek Land – Mens –
Waarde met als kenmerken:
-Low input met daarmee een positief effect op bodem- en landgebruik
en in verlengde daarvan de bodemkwaliteit.
-Menselijke maat, nieuwe verbindingen met land, nieuwe (bijvoorbeeld
coöperatieve) organisatievormen.
-Waardecreatie (maar breder dan louter financieel) op gebiedsniveau
en waarde blijft in het gebied.

Met deze driehoek zijn tevens de belangrijkste aanleidingen geschetst: uitputting
van de grond en zeer hoge input aan grondstoffen en energie, aldoor toenemende
schaalvergroting en intensivering en een focus op financiële waardecreatie (maar
niet voor de boer).
Inmiddels zijn er de nodige initiatieven die in de praktijk aan de slag zijn met een
meestal lokaal nieuw systeem van landbouw, maar vaak lukt het nog niet om een
voldoende stevig en levensvatbaat systeem of arrangement te ontwikkelen. Dit
wordt ook veroorzaakt omdat er nog een ‘regime’ van geschreven en ongeschreven
regels bestaat (systeem A) dat niet aansluit op deze nieuwe initiatieven.
VL wil daarom een systeem B neerzetten, als alternatief op systeem A. Speciale
aandacht bij de ontwikkeling daarvan gaat uit naar een gebiedsbenadering in
samenhang met de Omgevingswet en nieuwe (spel)regels en rollen. Met name de
nieuwe rol van de overheid en haar samenwerking met burgers en bedrijfsleven
gaan we verder uitwerken.
Het programma Verrijkende Landbouw wordt gefinancierd tot eind 2020 en beoogt
de volgende resultaten:
-Beschrijving van een systeem van ‘Verrijkende Landbouw. Dat wordt gedaan
in samenhang en samenwerking met andere programma’s zoals Oogst van
Morgen, het LNV-programma voor kringlooplandbouw, Transitie Coalitie
Voedsel en ook regionale programma’s (van provincies of gemeenten).
-Toetsen in prototypes.
-Een veranderstrategie.
-Een programmaplan voor praktijkontwikkeling gericht op:
-Een passende kennis- en innovatiestructuur
-Arrangementen voor verdere uitrol in gebieden
-Implementatie

Het programmateam heeft de afgelopen maanden voor de bouwstenen Land, Mens
en Waarde een groot aantal bestaande initiatieven, concepten en ideeën
geanalyseerd op elementen die passen binnen een nieuw systeem B. Daarbij is ook
gekeken naar bruikbare onderdelen van systeem A. Op 20 juni 2019 vond de eerste
Synthesebijeenkomst van het programma plaats waar met experts de analyses
apart en in samenhang zijn bekeken. In 3 verdiepingssessies op Land, Mens en
Waarde werd de analyse van het bestaande landbouwsysteem grotendeels
herkend. Er wordt een aantal belangrijke aanvullingen gegeven op de geschetste
oplossingsrichtingen voor systeem B. In de middag hebben we met de experts in
een gemixte samenstelling gekeken naar wat mogelijke oplossingsrichtingen voor
systeem B inclusief aangereikte aanvullingen betekenen voor concrete
gebiedscasussen in Friesland, Zeeland (Waterhouderij) en het veenweidegebied. Bij
de terugkoppeling van de drie casus sessies werd het gezelschap versterkt door een
aantal nieuwe mensen van o.a. landelijke landbouw/voedsel initiatieven.
In de volgende fase van Verrijkende Landbouw gaan we aan de slag met casussen;
hoe werkt een systeem B in gebieden, waar lopen we tegenaan en wat zijn
mogelijke oplossingsrichtingen.
Verrijkende Landbouw krijgt in september haar eigen website waar meer informatie
over het programma te vinden is.

OOGST
VAN
MORGEN

Foto: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

De Oogst van Morgen is een ‘lab’ dat zich richt zich op een veerkrachtiger en
duurzamer natuur-, landbouw- en voedselsysteem en open staat voor iedereen die
zich daarbij betrokken voelt. Deelnemers van de Oogst van Morgen volgen een
leiderschapsprogramma op basis van de Theory U, waarin zij het vermogen
ontwikkelen om een verandering te realiseren in hun organisatie, netwerk of sector.
De Oogst van Morgen is een initiatief van Commonland en het Overlegorgaan
Fysieke Leefomgeving, waarin deelnemers met elkaar de dialoog aangaan over ons
landbouw- en voedselsysteem. Zo leren ze elkaars perspectieven kennen, waardoor
zij vanuit een breder perspectief kunnen kijken naar uitdagingen en oplossingen.
Het lab gaat niet alleen om bijeenkomen en inzicht verwerven; het doel is om
samen landelijk en regionaal actie te ondernemen voor duurzame en veerkrachtige
landbouw- en voedselsystemen. Een zo groot mogelijke impact richting een
duurzaam landbouw- en voedselsysteem; dat is de insteek. Dat wil zeggen: voorbij
ieders eigen kleine stukje en kijkend naar de overkoepelende en systematische kern
van onze problemen en vraagstukken in de praktijk. Renée Zijlstra van het kernteam
van het initiatief Bewust Bodemgebruik neemt deel aan de Oogst van Morgen. Meer
informatie over de Oogst van Morgen is te vinden via deze link.

INSPREKEN OP
ONTWERP NATIONALE
OMGEVINGSVISIE
(NOVI)

In juni is de ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gezonden. Vanaf 20 augustus tot
en met 30 september gaat dit ontwerp in de inspraak. De NOVI is opgesteld vanuit 4
logisch gekozen prioriteiten: klimaat en energie, duurzame economie, sterke en
gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk
gebied. Deze worden beschreven vanuit menselijke behoefte en gebruik. Het
natuurlijk systeem is daaraan ondergeschikt. Binnen de ontwerpprincipes die de
NOVI onderscheidt, is overigens wel aandacht voor afwenteling. Bescherming en
herstel ontbreken. De NOVI is breed ingestoken en besteedt veel aandacht aan het
proces en samenwerking binnen en met de partijen in de regio. Dit biedt een kans
om ook de ideeën en handelingsperspectieven van het Initiatief Bewust
Bodemgebruik aan te bieden. Het initiatief zal dan ook een zienswijze indienen.
Meer informatie over de NOVI is te vinden via deze link.

BODEMAMBITIEBRIEF
VAN HET MINISTERIE
VAN INFRASTRUCTUUR
EN WATERSTAAT
September 2018 schreef het Initiatief Bewust Bodemgebruik een brief aan de
Staatssecretaris van IenW met voorstellen voor de bodemambitiebrief die het
ministerie aan het opstellen is. Op 8 mei 2019 hebben de ambassadeurs Peter de
Ruiter, Jan-Willem Erisman en Leo Klaassen gesproken met Liz van Duin, de
directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien van I & W en Hanneke Brouwer,
afdelingshoofd Bodem, Ondergrond en Wadden. Daarin is onder andere
afgesproken met elkaar in contact te blijven. In juni is het Initiatief dan ook
benaderd met het verzoek om te reageren op de concept bodem- en
grondwaterambitiebrief. Op 25 juni heeft het kernteam, in afstemming met de drie
ambassadeurs, haar reactie toegestuurd.

TOEKOMSTVERKENNING AGROFOOD
NEDERLAND 2050 IN DE
CONTEXT VAN DE
TRANSITIE COALITIE
VOEDSEL
Hoe ziet een toekomstig duurzaam en gezond voedselsysteem eruit? Zo’n 50
experts, dwarsdenkers en voorlopers uit het Transitiecoalitie Voedsel netwerk
kwamen in april, mei en juni 2019 bijeen om buiten de bestaande kaders te denken
en denkbeelden, scenario’s en transitiepaden te verzamelen. Met als doel een aantal
scenario’s te ontwikkelen als inspirerende input voor het nationale debat over de
toekomst van ons landbouw- en voedselsysteem en voor een breed gedragen
strategische koers van de Transitiecoalitie Voedsel. Het proces van input en
terugkoppeling op de scenario’s loopt tot aan september 2019.
De toekomstverkenningen werden geleid door Frederike Praasterink en Pieter Jelle
Beers van de HAS Hogeschool, samen met een klein team van mensen uit de
Transitiecoalitie Voedsel en de strategiegroep.
Vanuit het kernteam van het initiatief Bewust Bodemgebruik heeft Renée Zijlstra
deelgenomen aan de sessies.
De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een groeiende coalitie van Nederlandse
koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid.
Voortbouwend op coalities en partijen die delen van de transitieagenda oppakken,
fungeren wij als een coördinerend, agenderend, inspirerend, versnellend en
beïnvloedend netwerk dat werkt aan een nieuw voedselsysteem. Meer informatie
over de Transitiecoalitie Voedsel is te vinden via deze link.

NATIONALE
BODEMTOP
2019
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In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. In
opdracht van het ministerie van LNV wordt een nationale bodemtop georganiseerd
op 11 september 2019 om goede ideeën op te halen over hoe we dit kunnen doen.
Minister Carola Schouten doet de aftrap van het Nationaal Programma
Landbouwbodems. Er worden onderwerpen zoals verdienmodellen, innovaties en
dataverzameling besproken. Daarnaast worden landbouwbodems bekeken vanuit
het oogpunt van boeren, ketenpartijen en de wetenschap.
De Nationale Bodemtop vindt plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Meer
informatie is te vinden via deze link. Het initiatief Bewust Bodemgebruik heeft
aangeboden een bijdrage te leveren.

NIEUWS
We willen jullie als ambassadeur vragen jullie nieuws of oproepen te delen met
elkaar via deze nieuwsbrief. Via onderstaand contactpersoon. Alvast hartelijk dank!

Contact
Website: www.bewustbodemgebruik.nl
Contactpersoon:
Renee Zijlstra
M: 06 8164 2468
renee.zijlstra@bewustbodemgebruik.nl

