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Meetlat voor belonen van boeren voor 
resultaten op biodiversiteit 
 
Jacomijn Pluimers (WNF) en Jeen Nijboer (Rabobank) 

 
 



Melkveehouderij 
grootste gebruiker 
van land 



Titel (tekst) 

•  Tekst 

•  Tekst 

•  Tekst 



Huidige situatie:  
verregaande intensivering 

Controle 
model 



Tabellen en figuren 



Intensiteit van bedrijf 

Hoge efficiëntie ten koste van natuurlijk kapitaal 

Intensivering schaadt soortenrijkdom 



Bron: Wijsgeer in het wild, 2015, Johan van de Gronden 

Hoge investeringen / laag netto inkomen 

En boeren worden er ook niet beter 
van… 



Adaptief model 

Het alternatief: boeren met natuur 



Adaptief model 

Ketenpartners & 
beleid aan zet 

Herontwerp systeem 

Agrarisch  

Natuurbeheer 

Controle model 

Subsidies 

Nieuwe bedrijfsmodellen 

Keten 
partners 

Beleid 

Wet- & 
regel 
geving 
Subsidies 



Behoud biodiversiteit is maatschappelijk belang 

Melkveehouders die zich inzetten voor het onderhoud van de natuur 

en het landschap leveren een publieke dienst. 

Totaal beschikbare subsidies voor agrarisch natuurbeheer nemen 

steeds verder af. 

Een nieuw verdienmodel is een voorwaarde voor het behoud van 

biodiversiteit 
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Biodiversiteitsmonitor 



4 Pijlers van biodiversiteit 
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Prototype – overzicht per bedrijf 



Vragen? 

[logo] 



Bodembiologie – sleutel voor landbouw van de toekomst 

 
Freek van den Heuvel 

 
Bodembreed symposium  

8 November 2017 



Inhoud 

• De weg naar duurzaam bodembeheer 

• Onze visie 

• Bodembiologie in de praktijk 



De weg naar duurzaam 
bodembeheer 

Foto: UICN 



Foto’s: JRC, Global Soil Biodiversity Atlas, 2016 

Spoor 1: inzicht geven 

•Producenten ecosysteemdiensten 

•Gebruik van moleculaire technieken 



Bron: J. Postma 

Spoor 2: handelingsperspectief 
bieden 

•Handelingsperspectief vanuit systeemdenken 

•Preventief: in stand houden goed functionerende bodems 

  Curatief: duurzaam oplossen van bodemproblemen 

Foto’s: NRCS, Groen Kennisnet, Greifswald 



Foto: Movebeyond 

Spoor 3: bewustwording 



Foto: the Orthocosmos 

Spoor 4: eigentijds economisch 
model 



Van grond gebruik 

naar grond 

management 

Grond biologie als 

trigger voor innovatie 

Van curatief naar 

preventief 

Onze visie 



Bron: Gerard Korthals (NIOO-KNAW) 

> 95 % 

Bacteriën Schimmels 

Protozoa Nematodes Springstaarten Mijten Wormen 

< 5 % 

Focus op grond microbiologie 



Bron: Roseboom, van Iperen 2017 

57% 
36% 

7% 
Chemical

Physical

Biological

Aandeel van parameters in grond 
analyse binnen Nederland 



 
Van kennis naar handelingsperspectief samen met de boeren  

Bodembiologie in de praktijk 

Project in Noordelijke provincies 

Bodemgezondheid in de Noord Nederlandse landbouwpraktijken 



Fase 1 

 Informatie ontsluiten 

 Informatie voor boeren  
functionaliteiten 

 Metingen in de bodem  data 
verzameling 

 
Fase 2 
 Defineren gezond bodem 

 Vergelijken verschillende typen 
bodem, locaties, gewassen, 
grond beheer 

 
Fase 3 
 Perspectief 

 Van ongewenst naar gewenst 
 

Bodembiologie in de praktijk 



Functies van de bodem 
Voortgekomen uit workshops met 

boeren 

• Stifkstof beschikbaarheid 

• Fosfor beschikbaarheid 

• Plant hormonen stimulatie 

• Resistentie 

• Bodem structuur 

Bodembiologie in de praktijk 



THE BIOLOGICAL PROCESS 

Bron: Bioclear Microbial Analysis / RUG 

Bodembiologie in de praktijk 



Resultaten & adviseur tools Resultaten Boer 

Communicatie &  

workshops 

RNA extractie & opwerking 

Functionaliteit NGS 

Veldbemonstering & bodemdata  

Bodembiologie in de praktijk 



• 6 boeren groepen 

• 60 boeren 

 

• 80 monsters  
 

• Landbouw en veeteelt 
• Met en zonder gewas 

 
• Verschillende 

grondsoorten en 
bemesting regimes 

 
 

 

Bodembiologie in de praktijk 
BEMONSTERING  



Bodembiologie in de praktijk 

Adviseur tools. Analyse met behulp 
van:  

•“Heatmap” 

•Multicollineariteit plot 

•Redundancy Analysis (RDA) plot 



Bodembiologie in de praktijk 

Visualisatie voor de boer: 

Amoebe/radar plot 

 

In ontwikkeling in samenwerking 
met boeren 

 

Integratie met: 

-Huidige bio-analyses 
(springstaarten, wormen, etc.) 

-Bodem analyses 
(chemisch/fysisch) 

-Boer advies (operationeel 
perspectief) 

1.0 

Fytostimulatie 

Ecologische gewas 

bescherming 

Nutriënten  

efficiëntie 

Organische stof 

Bodem  

structuur 





De bodem vormt de basis 



bron: FAO soil portal 

Bodemproblematiek:  
bodemdegradatie 



The Dust bowl - jaren ‘30 MidWest 

Foto: NOAA 

Franklin D. Roosevelt:  
‘A nation that destroys its soils, destroys itself’ 

Bodemproblematiek:  
winderosie 



Verdichting 

Foto: VILT 

Bodemproblematiek:  
verdichting 



Bodemproblematiek:  
10 miljard mensen in 2050 

Foto: renewable resource coalition 



Foto’s: Bodemambities/ VILT 

Bodemproblematiek:  
klimaatverandering 



Bodemproblematiek:  
Bio-economie 



Bodembiologie in de praktijk 

Adviseur tools: Data analyse met behulp 
van multi-collineariteit plot  

 

Ontwikkelt voor bodemgezondheid 

 

Correlatie tussen 
chemisch/fysisch/biologisch parameters 

 

Voorbeeld: waterzuivering 



 
Adviseur tools: Analyses RDA 

 

Correlatie tussen monsters (wit), 
soorten (rood) en 
chemisch/fysische parameters 
(blauw) 

 

Richting tot actief beheer 

 

 

 

Bodembiologie in de praktijk 


