


Grond en slib voor een vitale bodem  

Sessie 6.3 



SDG 12 Verzeker duurzame consumptie 
en productiepatronen 

•  12.2 Duurzaam beheer/doen hulpbronnen 
 

•  12.7 Duurzaam aanbesteden 
 

•  12.8 Geef informatie en maak bewust 



SDG 13 Actie om klimaatverandering en 
haar impact te bestrijden. 

•  13.2 Bepaal beleidslijnen en strategie 
 

•  13.3 Verbeter bewustwording en capaciteit 
  
 



SDG 15 Bescherm,herstel en bevorder 
duurzaam gebruik ecosystemen 

•  15.3 Herstellen gedegradeerde bodem 
 

•  15.9 In planning ecosystem en biodiversiteit 
 

•  15.5 Mobiliseren financiële hulpbronnen 



Grond en slib voor een vitale bodem 

•  Joyce Zuijdam, SSRS, RWS Oost Nederland 

•  Frans Scheepens, Brain Fuel 

•  Astrid Meier, Green Change 

•. Amar Sjauw En Wa-Windhorst, SDG watcher 

. Ruud van Uffelen, MelioRaad 



Waarom willen we grond en slib voor 
de bodem, Joyce Zuijdam  
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Hoe werkt de Waardewijzer 
Frans Scheepens, Brain Fuel  
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Stelling  

Waarde is niet in geld uit te drukken 
 

 

 



Wat was nooit eerder bereikt? 
Astrid Meier, Green Change  
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Welke (bodem)kennis is hiervoor nodig? 
Ruud van Uffelen 
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Informatie over landbouwbodem 

• Statisch systeem 

 

• Landbouwbodem behoefte? 

• Beschikbare data combineren 

• Lands dekkend beeld 

 

 

 



Methodiek voor effectvoorspelling 

• Dynamisch systeem 

 

• Grote hoeveelheid korte tijd 

• Effect van grond op bodem (waarom wel) 

• Toets op kaders (waarom niet) 

 

• Evenwichtige afweging 

 

 

 

 



Kennis overdragen aan beleid en 
praktijk 

• Integreren landbouwkundige en 
milieukundige eigenschappen 

 

• Beleidsaanbevelingen 

• Interactie tussen beleid en praktijk 

• Informatiebehoefte boeren 

 

• Alles overziende aanbesteding 

 

 

 



Effect op SDG van bodemverbetering 

• Effect op nationale SDG streefdoelen 

• Voorspellen, monitoren, evalueren 
effectiviteit beleid 

• Bruikbare indicator, bijvoorbeeld SHI 



Voorlichting en training 

• Consulenten en adviseurs 

• Meenemen in ontwikkeling methodiek 

• Juiste toepassing methodiek 

 

 



Experimenten en pilots 

• Klei op droge zandgrond 

• Waddenslib op zand 

• Kleibagger in veengrond 

 

• Wetenschappelijke basis 

• Koeien & Kansen 

• Transitie met Boerenverstand 



Stelling  

In 2030, SDG 12, bodem, voor elkaar 
 

12.2 Duurzaam beheer/doen hulpbronnen 

12.7 Duurzaam aanbesteden 

12.8 Informatie en bewust 

 

 




