
De bodem onder de 
Flevolandse landbouw



Inleiding

In deze derde verkenning over de toekomst van de 
agro-sector in Flevoland buigt de Agro-Expert Raad 
Flevoland (AER) zich over de kwaliteit van onze 
agrarische bodems. De bodem van Flevoland is 
letter lijk en figuurlijk de bodem onder de  Flevo landse 
landbouwbedrijven, en daarmee ook onder de 
bijbehorende bedrijven in de keten. Het is jonge 
- zeer vruchtbare - grond, die met het gunstige 

klimaat en de beschikbaarheid van water zorgt voor 
zeer goede productie omstandigheden. Tegelijkertijd 
wordt ze zeer inten sief gebruikt, en dat brengt 
zorgen met zich mee over de instandhouding van de 
productiviteit in tijden van klimaatverandering en 
zorgen over bodemdaling en verzilting. Voor de AER 
is dat aan leiding aan dit onderwerp aandacht te 
geven en een advies uit te brengen1.

1 Voor dit advies is gebruikt gemaakt van presentaties die ir. Gera van Os (AERES Hogeschool Dronten), ir. Pieter de Wolf (Wageningen UR) 
en prof. dr. Harro Bouwmeester (Universiteit van Amsterdam) op 29 mei 2020 voor de AER hebben gegeven, als ook van het advies “De 
bodem bereikt?!” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, juni 2020.
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Knelpunten in 
bodemkwaliteit 

Het grootste knelpunt op het vlak van bodem-
kwaliteit is de verdichting. Boeren en loonwerkers 
zetten steeds grotere en zwaardere machines 
in, die ook steeds beter onder natte omstandig-
heden kunnen worden gebruikt, omdat dit de 
arbeids productiviteit ten goede komt: in een uur 
tijd kan zo meer worden gedaan. Gevolg is dat er 
op grote schaal sprake is van bodemverdichting, 
in de bouwvoor en in diepere grondlagen: 50% 
van de Flevolandse percelen heeft een verdichte 
ondergrond. Dit leidt tot opbrengstderving die kan 
oplopen tot 10 à 20%. 
Door de geologische geschiedenis van Flevoland is 
er een grote variatie in de opbouw van de bodem 
tussen en binnen percelen, zowel horizontaal als 
verticaal. Door inklinking van de jonge zeeklei daalt 
de bodem, en dat gaat extra hard op plaatsen waar 
er ook veen in de bodem aanwezig is, dat oxideert. 
Bodemdaling kan plaatselijk tot verzilting leiden, 
dat wordt versneld door zeespiegelstijging en lange 

periodes van droogte vanwege klimaat verandering. 
Vasthouden van zoet water wordt dus  belangrijker. 
Tegelijkertijd vergroten heftige buien de kans 
op wateroverlast waarbij ook ongewenste af- en 
uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermings-
middelen kan optreden. 
Een goede organische stofbalans waarbij de (bij 
klimaatverandering toenemende) afbraak door 
aanvoer wordt gecompenseerd is in dit alles 
essentieel. Een gehalte van 2% wordt daarbij als 
voldoende beschouwd. De meest recent beschik-
bare cijfers geven aan dat aanvoer- en afvoer 
veelal in evenwicht zijn, ook op de percelen met 
een grond soort met lagere gehaltes (zie kaartje, 
Conijn en Lesschen, Wageningen UR, 2015). Bodem-
vruchtbaarheid is dus in veel gevallen niet in 
gevaar, maar de zorgen over bodemverdichting en 
 klimaatverandering zijn gegrond. 

Flevolandse landbouwbodems worden vooral 
gebruikt voor voedselproductie maar in 
toenemende mate zijn ook andere functies van 
belang: koolstofvastlegging, waterbeheer en 
biodiversiteit. In kader van het klimaatbeleid zet 
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de overheid in op verhoging van het organische 
stofgehalte: tot 2030 vier promille per jaar en in 
ieder geval mag de uitstoot van broeikasgassen uit 
de bodem vanaf 2021 niet toenemen. Nederland 
heeft na 2030 een opgave voor meer koolstofopslag 
in de bodem (0,5 Mton CO2-equivalaten per jaar) in 
de bodem. Overigens stelt de mestwetgeving rond 
fosfaat en stikstof beperkingen aan de aanvoer van 
organische stof. Het toenemend belang van andere 
functies geldt niet voor elk perceel en dat betekent 
dat op termijn de vraag opdoemt waar in Flevoland 
zinvol functies kunnen worden gecombineerd, en 
waar beter alleen vol op voedselproductie kan 
worden ingezet. In dat geval kan de Omgevingswet 
aan de orde komen om bepaald grondgebruik te 
bevorderen of juist te ontmoedigen. 
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Economie en 
landbouwstructuur zijn 
deels een verklaring

Landbouwgrond is – bezien vanuit de sector - 
schaars en goede grond is geld waard. Zeker in 
Flevoland waar de grondprijzen tot de hoogste van 
Europa behoren. Naast de vraag naar grond voor 
andere doeleinden komt dat doordat de meeste 
bedrijven met bestaande capaciteit best meer 
hectares zouden kunnen beboeren, en daarmee dus 
bereid zijn veel voor een extra hectare te betalen. 
Oorspronkelijk waren de bedrijven optimaal 
gedimensioneerd, maar door de steeds grotere 
machines, waarmee de als gevolg van de welvaart 
stijgende arbeidskosten werden bespaard, is er 
behoefte aan verdere schaalvergroting. 
Die dure grond geeft, net als het niet beschikbaar 
zijn van extra grond, een prikkel tot intensivering 
met hoogsalderende teelten (bloembollen,  (poot)
aard appelen, peen, witlof, uien) en minder rustge-
wassen (zoals granen). Dat is economisch  begrijpelijk 
en aantrekkelijk, maar het levert ook risico’s op voor 
de bodemkwaliteit op langere termijn.

Integrale  
bodemkennis  
nodig

Afgelopen jaren hebben boeren en onderzoekers 
de bodemproblematiek op de agenda gezet en zijn 
er mee aan de slag gegaan, o.a. in het Actieplan 
Bodem en Water en in het (inmiddels opgeheven) 
netwerk Stichting Veldleeuwerik. Het opstellen van 
een  bodemkwaliteitsplan op basis van de gangbare 
 bodem analyses, de metingen van parasitaire aaltjes, 
een visuele beoordeling en bedrijfsgegevens samen 
met kennis van experts, is daarbij een goede aanpak 
gebleken. Het hele teeltsysteem (minder intensieve 
grondbewerking, goede benutting fosfaat ruimte, 
gewaskeuze met aandacht voor rustgewassen, 
resistentie en diversiteit) speelt daarbij een rol. 
Integrale bodemkennis blijkt schaars en vandaar 
dat er nu geaccrediteerde bodemadviseurs bij Aeres 
in Dronten worden opgeleid. Zo’n integrale aanpak 
is complex en kennisintensief. Het gaat om een 
combinatie van maatregelen, meerjarig, met soms 
conflicterende belangen en wensen uit de keten. 
Kosten zijn helder, de toekomstige baten veel minder. 
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Het kennisaspect van goed bodembeheer, waarbij 
het algemene kennis- en opleidingsniveau in 
Flevoland niet het probleem is, maakt dat de 
oplossing niet alleen gezocht moet worden in 
een bèta-benadering met agronomie, ecologie en 
technologie. In ecologie lijkt nog veel mogelijk. 
Maar bovenal gaat het om economie en sociologie 
in een collectieve aanpak. De koppeling tussen 
de economisch gedreven schaalvergroting en 
bodembelasting door steeds grotere machines 
moet doorbroken worden. Precisietechnologie 
(met lichte, autonome machines) kan helpen 
hoewel de opschaling daarvan traag lijkt te gaan. 
Positieve prikkels, economisch en sociaal, zijn 
nodig voor gedragsverandering, zoals een beloning 
voor duurzaam bodembeheer via de keten en 
vergoedingen voor andere bodemdiensten zoals 
waterbeheer en biodiversiteit.
Meten en monitoring is bij precisielandbouw een 
belangrijk aspect. Er lijken nog kansen te liggen 
om de bodemkennis via meting en monitoring 
verder uit te breiden. Zo wordt er gewerkt aan de 
Open Bodemindex / Bodemindex Nederland. Die 

is functioneel voor bewustwording, maar het is 
maar een eerste stap. Het structureert gangbare 
analysedata, voor zover die openbaar beschikbaar 
is. De diverse indicatoren zijn geschikt voor weten-
schappelijk onderzoek, maar voor de praktijk lijkt 
de  methodiek nog duur en tijdrovend. Er wordt 
nog weinig rekening gehouden met alle functies 
van de bodem. De vertaling naar één index per 
perceel ongeacht grondgebruik of haalbare doelen 
klinkt overzichtelijk maar daarmee gaat ook veel 
informatie verloren. Het baseren van de noodza-
kelijke belonings systemen op dat ene cijfer kan 
tot ongewenste bijeffecten leiden. Naast meetsys-
temen zijn er ook informatiediensten ontwikkeld 
zoals, in Europees verband, de Soil Navigator 
die uitgaat van 5 functio nele bodemdiensten op 
regionaal niveau, waarvan er op bedrijfsniveau 3 
haalbaar zouden moeten zijn. Al met al liggen hier 
dus mogelijkheden, ook met beschikbaar komen 
van sensornetwerken, maar het ontbreken van 
goede kwantitatieve data is geen reden om niet 
met bodembeheer aan de slag te gaan. 
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Ondergronds

Er is toenemende aandacht voor het verlies aan 
bodemdiversiteit, daar dit een verlies van veerkracht 
betekent en plantenstress kan veroorzaken. Een 
goed bodemleven hangt samen met een goede 
bodemstructuur, de gewaskeuze en de hoeveelheid 
organische stof. De bodem is deels ook nog ‘terra 
incognito’, onbekend terrein. Van de bacteriën en 
schimmels in de grond weten we betrekkelijk weinig, 
en nog minder van de ecologie waarin ze samen 
met de fysische en chemische eigenschappen van 
de grond een rol spelen in het proces waarmee 
plantenwortels hun voedingsstoffen opnemen. Het 
micro bioom met zijn micro-organismen speelt een 
cruciale rol in de bescherming van de plant tegen 
abiotische en biotische stress en in de opname 
van nutriënten. Die symbiose is in honderden 
miljoenen jaren geëvolueerd, maar in de huidige 
 landbouw gewassen niet noodzakelijkerwijs geopti-
maliseerd. Er vindt nu fundamenteel onderzoek 
plaats naar deze relaties, waaruit zich uiteindelijk 
een microbe-gedreven landbouw zou kunnen 
ontwikkelen. Bij boeren en veredelaars is er duidelijk 
belangstelling voor deze ontwikkeling.

Praktijknetwerken 
bevorderen en verbreden

De AER is van mening dat in opvolging van het 
actieplan Bodem en Water, Stichting Veldleeuwerik 
en vergelijkbare initiatieven, blijvend krachtig 
moet worden ingezet op een langjarig programma. 

Dit programma functioneert als een innovatielab 
van boeren met ondersteuning van op inhoud 
deskundige facilitatoren en onderzoekers waarin 
praktijkkennis wordt uitgewisseld, vergroot en 
gedocumenteerd.
Een dergelijk programma moet ook een onderdeel 
bevatten waarin samen met grondeigenaren 
(zoals het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en a.s.r.) 
en ketenpartijen een gezamenlijke ‘routekaart’ 
wordt ontwikkeld. De provincie zou daartoe een 
bijeenkomst kunnen organiseren, mede vanuit de 
intentie van de Omgevingswet voor een samenhan-
gende benadering van nieuwe ontwikkelingen. Een 
routekaart omvat ten minste:
• Een onderzoeksagenda waarin op basis van 

knelpunten de wenselijkheid van verder 
onderzoek naar bodembeheer en de kansen van 
 toepassing van onderzoeksresultaten expliciet 
worden gemaakt.

• Een kennisnetwerk waardoor (1) resultaten van 
onderzoeken en ‘best practices’ snel gedeeld 
en opgepakt kunnen worden, en (2) de sector 
gerichte vragen kan stellen over bodembeheer.

• Een monitoringsinstrument. Verzilver kansen op 
het vlak van data science om verschillen tussen 
percelen te begrijpen door verbetering van het 
meetinstrumentarium (indicatoren, beschik-
baarheid van private data, gerichte sensoren) 
zonder dat boeren de controle over hun data 
verliezen.

• Instrumenten ter optimalisatie van het bodem-
gebruik, zoals kavelruil en landinrichting. Benut 
de mogelijkheden tot het combineren van 
functies (voedsel, koolstofopslag, biodiversiteit, 
waterbeheer) en neem met deze instrumenten 
de nadelen weg van te intensieve bouwplannen. 
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Colofon

Dit is een uitgave van:
Agro Expert Raad Flevoland
p/a Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320 - 265 265
W https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/

landbouw-meerdere-smaken/agro-expert-raad/ 
Klik hier om te bezoeken
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