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2030 is morgen! 

Groeiende druk op land en systeemdiensten: 

• groeiende populatie 

• groeiende middenklasse 

• groeiende vraag naar grondstoffen  

• klimaatverandering 
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Bodem expliciet genoemd in een aantal SDGs 
  

• Land en bodem wordt in 4 SDGs expliciet genoemd: 

• SDGs 2 voedselzekerheid 
• SDGs 3 waterzekerheid (geen verontreigd water) 
• SDG 12: Duurzame productie 
• SDG 15 duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten 
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MAAR: 
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Wat hebben we nodig om de SDGs te halen? 

We hebben het al!  

• Wetenschappelijke kennis over bodem 
• Voorbeelden waar het werkt  
• Mogelijke financieringbronnen 
• Smart business models  
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Maar waarom lukt het dan niet? 

• Projecten te eenzijdig: gericht op maar 1 SDG 

• Verkeerde schaal 

• Te weinig kennisoverdracht 

• Te weinig grensoverstijgende samenwerking! 

• Wereldwijd gevoel van urgentie dat er NU iets moet gebeuren  

 

 

 

 

 



SDGs niet haalbaar zonder paradigmashift 

• De SDGs zijn niet haalbaar zonder vergaande 
systeemveranderingen:  

• Veranderingen in: 

• Sociaal en economisch systeem 
• het omgaan met het natuurlijke systeem.  

• Paradigmashift ofwel transitie naar een nieuw systeem 
noodzakelijk 

 

Exploitatiemodel -> Coöperatiemodel 

Lineair proces -> Circulair proces 



Transities/paradigmashifts 

Verschillende transitieagenda’s : 

• Duurzame energievoorziening 

• Klimaatmitigatie en -adaptatie 

• Mobiliteit 

• Duurzame landbouw: kringlooplandbouw 

• Circulaire economie 

• Leefbare steden: Transitie naar duurzame verstedelijking 

 

 

 

 

 

  



2030 is morgen! 

• Politieke agenda: SDGs in 2030 behaald.  

• Maar na bijna 4 jaar: SDGs nog steeds beperkt in beleid en 

beleidsambities op nationaal, Europees en mondiaal niveau. 

• Er zijn wel ambities geformuleerd, maar geen acties  
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Wat hebben we dan nodig voor de transities? 

 

• Verandering in mind set voor nieuwe business modellen 

• Grensoverstijgende samenwerking! 

• Meervoudig landgebruik  
 

En dan de bodem: 

Oplossingen in verbinden van landgebruik met het bodem-
sediment- watersysteem 

Bodem in het plan meenemen:  

 Vaak vergeten: onbekend maakt onbemind 
 Bodem kan een kans zijn en geen ‘extra probleem’ 

 

 



Nieuwe aanpak 
 
voor elke plek anders  
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Wat hebben we dan nodig voor de transities? 
 
NARRATIEVEN  



ORGANIC FARMING FOR SOIL ORGANIC CARBON 
RECOVERY:  
a case in a Mediterranean citrus orchard 

 



 



 





Approach: most urgent soil threats 
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Erosion     
Land slides     
Pollution      
Organic matter 
decline 

    

Salinization     
Sealing     
Compaction      
Loss in soil 
biodiversity 

    

Second factor 
• Urban 
• Rural 

Voor elke zone andere oplossing 



Wat hebben we dan nodig voor de transities? 

 

• Mogelijkheid voor waardecreatie: verbinden van stakeholders met 
belangen in bodemdiensten: Organische stof als bodem ‘CO2’? 

 

 



Take home messages 

 

• Voor transities is bodem een essentieel onderdeel 

• Circulariteit is centraal 

 

 

 



Take home messages 

• SDGs zijn een kans!   

• Laat de waarde en rol van de bodem in projecten zien 

• Neem zelf het voortouw in projecten waarin bodem een rol 
speelt, maar het doel het word bodem niet bevat. 

• Kijk zelf ook over de heg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SOIL 

SCIENCE 



Take home messages 
 

• Bodem is leuk! Niet vies en saai. 

• Start bij de basis: scholing en disseminatie (bv Verenigde 
staten hebben ze veel betere programmas) 

• Bodem organisch stof (Soil organic matter) moet de CO2 van 
bodem worden  

• Knowledge brokers, hoe communiceren we beter met de 
policy makers? Een bodemcommissaris? 

• Narratieven nodig: voor iedere doelgroep anders 

 

 

 



Vandaag alle sessies aan de SDGs gekoppeld 

• SDG 2: Voedselzekerheid (thema 2) 

• SDG 3: Gezondheid (thema 7 en 5)   

• SDG 6: Water (thema 9) 

• SDG 7: Energie (thema 3) 

• SDG 9: Economische groei (thema 5) 

• SDG 12:Circulariteit (thema 6 en 2) 

• SDG 15: Leven op het land/duurzaamlandbeheer en biodiversiteit (thema 1, 5, 
eigenlijk allemaal)  

• SDG17: Integratie alle doelen (thema 8, en eigenlijk allemaal) 

• ANDERE SDGs zitten ook in alle sessies anderen: denk aan cirkel 
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Bedankt voor uw aandacht 

Nog vragen? 

Contact:  

   saskia.keesstra@wur.nl 


