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Het gaat allemaal over risico!!

Landbouw:
• Kapitaalintensief
• Risico is hoog
• Relatief laag rendement op investering

“Normale” economie: 
• Bij hoog risico is er kans op hoog 

rendement op investering



Het gaat allemaal over risico!!
Niet alleen landbouw

Landbouw:
• Kapitaalintensief
• Risico is hoog
• Relatief laag rendement op investering

“Normale” economie: 
• Bij hoog risico is er kans op hoog 

rendement op investering

Waterschap en maatschappij
• Droogte/watertekort
• Piek buien/wateroverlast



Huidige model risicobeheersing is het 
Controle model

• Gericht op maximalisatie van productie
• Focus op probleem 
• Variatie uitschakelen
• Ingrijpen met inputs
• Statisch evenwicht uiteindelijk hoog risico 



Controle model in landbouw levert 
maatschappelijke problemen

Onder andere:
• Waterkwaliteit
• Waterkwantiteit
• Resistentie antibiotica
• Verlies van biodiversiteit



Gecombineerd met andere problemen 
levert dit steeds meer risico

Onder andere:
• Prijsschommelingen van inputs en producten
• Klimaatverandering



Toekomstige veerkrachtige landbouw
Adaptatie model

• Gericht op stabiele productie
• Probleemoplossing via systeem
• Variatie gebruiken
• Zelfregulerend vermogen stimuleren, indirect sturen
• Dynamisch evenwicht uiteindelijk laag risico



Bodem belangrijke bouwsteen van adaptief systeem en 
van verschillende ecosysteemdiensten



Werken aan water en bodem is 
werken aan een integraal pakket van 

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



Cyclus gewas/beworteling en bodem
Onderbouwd

Bodemchemie Bodemstructuur

Bodemstructuur

Bodembiologie

Beworteling Waterhuishouding



Vertaling naar verschillen en potentieel

Zes elementen Paremeter Eenheid 20 
Veehouderij
graslanden

20 
Natuurlijke
graslanden

Bodemchemie pH 4,8 4,4

Bodembiologie Wormen n m2 587 270

Beworteling Wortels n 400 cm2 306 153

Bodemstructuur Macroporiën n 400 cm 2 5,5 2,4

Bodemstructuur Kruimelstructuur % 79 46

Waterinfiltratie mm/min 31,6 6,2



Werken aan water en bodem is 
werken aan een integraal pakket van 

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



2. Werken aan organische stof

Organische stof werkt aan waterkwaliteit en -kwantiteit via:

• Verbetering bodemstructuur 
• direct (stabiele OS)

• indirect (labiele OS) via bodemleven

• Vocht vasthoudend vermogen

• Binding van nutriënten

• Binding van bestrijdingsmiddelen en antibiotica 

Win-win voor landbouw en waterbeheerder



Effect organische stof op water vasthouden

Wosten et al., 2016



2. Werken aan organische stof: Maatregel 
landgebruik van grasland en bouwland

Evenwicht tussen aanvoer en afbraak Organisch stof toename op grasland
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4. Werken aan wortels

Wortels werken aan waterkwaliteit/kwantiteit via:
• Voeding bodemleven
• Verhogen organische stof
• Verbetering structuur
• Intensievere beworteling P-benutting
• Diepere beworteling N-benutting
• Diepere wortels waterbeschikbaarheid

Win-win voor landbouw en waterbeheerder



4.Werken aan wortels: Maatregelen

Stimulering wortels door:

• Gewaskeuze
• Rassen

• Soorten (grassen, klavers en kruiden)

• Bodemmaatregelen

• Management



Kruiden als smalle weegbree 
droogtetoleranter dan Engels raaigras

4 behandelingen 
herhalingen : 

A. 100% smalle 
weegbree

B. 66% smalle weegbree, 
33% Engels raaigras 

C. 33% smalle weegbree 
en 66% Engels raaigras

D. 0% smalle weegbree 
en100% Engels 
raaigras.

• Productie 2018
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5. Werken aan bodemleven

Bodemleven werkt aan 
waterkwaliteit/kwantiteit via:
• Verbetering structuur
• Diepere beworteling
• Directe relatie met waterinfiltratie
• Ziekteweerbaarheid bodem
• Afbraak middelen
• Nutriënten vastleggen

Win-win voor landbouw en waterbeheerder



Ecologische groepen van regenwormen
Epigeic

Endogeic

Anecic

Gemeten volume van wormengangen 12,9 l per m2



Effect op waterinfiltratie
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5 Werken aan regenwormen: Maatregelen

Stimulering aantallen en soorten:

• Minimaliseren verstoring/grondbewerking

• Voedsel
• Kwantiteit
• Kwaliteit

• N (o.a. klaver)voor bodembewoner
• C (o.a. vaste mest)voor pendelaars en 

strooiselbewoners
• Stabiliteit voedsel (o.a. blijvend grassland)

• Enten/introductie



Proef enten/introductie

Aanleg proef Eerste oogst



Proef enten/introductie
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0

5

10

15

20

25

30

Volwassenen Jongen

0

5

10

15

20

25

30

A
an

ta
l p

en
d

el
aa

rs
 p

er
 m

2

Volwassenen Jongen

8 maanden

16 maanden

8 maanden

Wordt vervolgd



Conclusies bodem als bouwsteen

• Bodem tot in de haarvaten belangrijke bouwsteen voor adaptief watersysteem
• Werken aan bodem is werken aan zes  elementen van bodemkwaliteit
• Maatregelen sluiten vaak op elkaar aan 

• Vanuit maatregel: Blijvend grasland goed voor organische stof, 
bodembiologie, bodemstructuur, bodemchemie en waterhuidhouding

• Vanuit zes elementen: betere beworteling stimuleert bodemleven, 
verbetert structuur en verhoogd organische stof 

• Prioritering maatregelen op basis mm, m3 en kwaliteit, moeilijk, maar blijft 
noodzakelijk

• Nadenken over directe of indirecte beloning van bodem- en waterdiensten aan 
agrariërs



Meer lezen Bodemsignalen Grasland


