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Sleutelrol voor 
de bodem bij 
klimaatverandering
Door te werken aan een vitale bodem en goed bodembeheer zijn 
veel maatschappelijke doelen te bereiken. Zo is het een antwoord 
op het klimaatvraagstuk (droogte, hitte en wateroverlast). Ook 
is een vitale bodem de basis voor duurzame voedselvoorziening. 
Het draagt bij aan de kwaliteit van het drinkwater en aan de 
biodiversiteit. Met nieuwe, slimme verbindingen tussen voedsel
productie, natuur en infrastructuur zijn – met de bodem als  
fundament – duurzame groeikansen te benutten voor de 
Brabantse leefomgeving.

1 Brabantse bodem extra kwetsbaar 

Klimaatverandering heeft in de toekomst grote consequenties 
voor de samenleving. Er zijn passende maatregelen nodig. 
Klimaatverandering vergt een andere inrichting van onze fysieke 
leefomgeving. 

Gelijktijdig loopt de kwaliteit van de bodem door het intensieve 
grondgebruik terug. Brabant is hierdoor extra kwetsbaar omdat 
er veel zandgrond voorkomt. Afname van de bodemkwaliteit 
heeft nadelige gevolgen voor de productie van voedsel, voor het 
beheren van water en voor de kwaliteit van natuur en landschap. 

Bij de aanpak van klimaatverandering maken we onderscheid 
tussen mitigatie en adaptatie. Mitigatie is gericht op het terug
dringen van de uitstoot van broeikasgassen (bijvoorbeeld door 
energiebesparing en het gebruik van groene energie). Adaptatie 
is gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaat



verandering. De rol die de bodem hierbij kan spelen is tot nu toe in het rijks en 
provinciaal klimaatbeleid een onderbelicht domein. BrabantAdvies pleit in dit 
advies voor een sleutelrol van de bodem in de toekomstige klimaataanpak in 
Brabant. Dit is via de Omgevingsvisie te realiseren. 

2 Hoogste tijd voor Brabantse klimaataanpak 

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel, wordt het warmer en komen er 
zowel drogere als nattere perioden. De extremen worden groter. We ervaren 
de gevolgen van klimaatverandering nu al en in grotere hevigheid. Denk bij
voorbeeld aan de gevolgen van de hevige regenval in Zuidoost Brabant van 
juni 2016. De zandgronden van Zuidoost-Nederland lopen op langere termijn 
het risico zo droog te worden dat landbouw niet meer rendabel is en dat 
natuurgebieden verdwijnen. Wat doen we hier aan? Wereldwijd is de urgentie 
erkend. Zie het akkoord van Parijs (dec. 2015). Ook landelijk zijn er doelen 
gesteld (zoals 20% reductie van broeikasgas CO2). Verder spelen diverse 
gemeenten in op de effecten van klimaatverandering. Maar de provincie 
NoordBrabant heeft nog geen expliciet en systematisch klimaatbeleid.  
Wel benoemt zij de problematiek van klimaatverandering in het ruimtelijk, 
natuur, milieu en waterbeleid. 

3 Adaptief model vraagt andere manier van denken 

De neiging bestaat om oplossingen voor problemen te zoeken in technologische 
ontwikkelingen. Dat geldt ook voor klimaatverandering. Dit komt voort uit het 
zogenaamde ‘controlemodel’ dat gericht is op de korte termijn, op het beheersen 
van risico’s en het uitschakelen van variatie. Klimaatverandering en degradatie 
van de bodemkwaliteit zijn het resultaat van het op dit controlemodel gebaseerde 
(economische) systeem. In toenemende mate botst dit controlemodel met 
maatschappelijke belangen of wensen.

Om succesvol te zijn, dient de klimaataanpak zich te richten op het versterken 
van het adaptief vermogen van dit systeem. Een systeem dat minder afhankelijk 
is van technologie en externe inputs en zich baseert op de kracht van natuur
lijke systemen (adaptatie). Dit vraagt een verandering van denken, een mindshift, 
een noodzaak van langetermijn benaderingen. Voor de fysieke leefomgeving 
en voor klimaatadaptatie is het essentieel dat de bodem zijn functies (weer 



en beter) kan vervullen. Denk hierbij aan de functie van voedselproductie, de 
regulatiefunctie voor ecologisch evenwicht, water en koolstofbergingen en 
de draagfunctie voor bebouwing en infrastructuur.

Controlemodel Adaptatiemodel

 probleemgericht
 variatie uitschakelen
 continue monitoring 
 en direct ingrijpen
 hoog risico
 statisch evenwicht

 systeemgericht
 variatie gebruiken
 zelfregulerend vermogen
 stimuleren, indirect sturen
 laag risico
 dynamisch evenwicht

Figuur 1: Kenmerken van het controle en adaptatiemodel 
(Bron: naar Ten Napel et al., 2006)

4 Focus op bodem bij klimaatadaptatie 

Een vitale bodem heeft vele voordelen. Deze werkt als een spons en kan meer 
en langer water vasthouden. Dit vermindert de kans op wateroverlast en ver
droging. Er is minder behoefte aan beregening en er zijn minder risico’s bij de 
opbrengst van voedselproductie. Dit helpt bij het aanpassen aan klimaatver
andering. Een vitale bodem levert sterkere gewassen die minder gevoelig zijn 
voor ziekten en plagen. Ook komen misoogsten minder voor en er zijn minder 
gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een bodem bindt ook koolstof, vooral in 
landbouw en natuurgebieden. Door deze koolstofbinding vermindert het 
gehalte van CO2 in de atmosfeer en dat helpt de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Het versterken van deze bodemfuncties helpt bij het klimaat
adaptief maken van Brabant. Het betekent dat we echt iets anders (moeten) 
gaan doen: namelijk de mogelijkheden van de bodem benutten.



Figuur 2: Functies van de bodem en ingrediënten goed bodembeheer. 
Bron: Louis Bolk Instituut

5 �Bekijk klimaat, landbouw, natuur en milieu 
in elkaars verlengde

De bodem, de dunne laag onder onze voeten, is integraal onderdeel van de 
activiteiten die daarbovenop gebeuren: de landbouw, het natuur en landschaps
beheer, het grondgebruik in de stedelijke omgeving en de infrastructuur van 
wegen. Wil de bodem zijn rol bij klimaatadaptatie kunnen spelen, dan is het 
noodzakelijk dit gelijktijdig en integraal te verbinden met deze domeinen. Klimaat, 
landbouw, natuur en milieu komen dan veel meer in het verlengde van elkaar 
(dan tegengesteld) te liggen. Verbinding met een vitale bodem en daaraan 
gekoppeld goed bodembeheer kan gelijktijdig bijdragen aan de transitie naar een 
duurzame landbouw, behoud van de natuur en een gezonde stedelijke omgeving. 

6 Landbouw kan belangrijke voordelen bieden 

De huidige landbouwproductie is een van de oorzaken van klimaatverandering. 
Zo zorgt de landbouw voor ongeveer 20% van de totale Brabantse uitstoot 

• Functies: voedselvoorziening, waterberging,
waterreiniging, genenbank, koolstofopslag

• Goed bodembeheer
• Adaptief vermogen tav droogte en wateroverlast

management waterkwaliteit en kwantiteit
• Natuurinclusieve landbouw
• Verbinding procent en consument
• Landschappelijke weerbaarheid
• Mitigerend vermogen: koolstofberging



van broeikasgassen. Gelijktijdig kan de landbouw een deel van de oplossing 
worden. Als beheerder van meer dan 60% van de bodem, kan de landbouw nog 
beter CO2 (een van de broeikasgassen) als koolstof in de bodem vastleggen. 
Het toepassen van geschikte landbouwpraktijken versterkt bodemherstel en 
CO2-opslag. Dit vraagt van boeren een ander manier van werken. Op dit 
moment ontbreken prikkels om die stap te zetten. Het vraagt investeringen 
die zich pas op langere termijn uitbetalen (een van de kenmerken van een 
adaptief model). Dat past niet bij het nu vigerende op korte termijn gerichte 
bedrijfsmodel (kenmerk van een controlemodel, zie eerder pg 15).

Verkeerde prikkels: Bodembeheer gericht op de kwaliteit 
van de bodem voor de langere termijn legt het nu af tegen 
economische prikkels voor de korte termijn, kenmerkend 
voor het controlemodel. Denk aan de inzet van zware 
landbouwmachines om het land te bewerken, de keuze van 
bemesting met drijfmest met lage organische stofgehalten 
vanwege de kosten van mestafzet, onvoldoende waardering 
van de factor bodemkwaliteit in grondprijzen, hoge 
grond- en pachtprijzen die aanzetten tot opbrengstmaxi-
malisatie, en geen ruimte bieden voor minder intensieve 
bouwplannen die afname van bodemkwaliteit voorkomen; 
schaalvergroting en productie-intensivering in de 
landbouw; realisatie van natuurdoeltypen los van de 
bodemkwaliteit; aanleg van betegelde terrassen en 
bestrating; bebouwen van parken en braakliggende grond 
in het stedelijk gebied. 

Veel van deze bodembeheermaatregelen vragen inzet van de landbouw. Dat 
biedt voordelen voor de landbouw. Zo leidt verhoging van het organisch stof
gehalte van de bodem tot een 10% hogere opbrengst van rooigewassen.  
Het verbetert ook de wateropslag en het beheer van de waterkwantiteit en  
– kwaliteit. Daarnaast profiteert de samenleving van de verlaging van de
hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. De bodembeheerder/eigenaar
(zoals de landbouw) krijgt, afgezien van enkele landbouwpraktijken zoals de
biologische landbouw, nauwelijks een beloning. Voor duurzaam bodembeheer
is een transitie nodig naar nieuwe verdienmodellen, naar nieuwe waardeketens
die recht doen aan een faire verhouding tussen kosten en baten van alle
betrokken stakeholders.



Voedsel is eigenlijk te goedkoop. Vrijwel elk voedings-
product brengt ecologische en sociale kosten met zich 
mee die niet in de prijs zijn meegenomen. Tussen produc-
ten bestaan verschillen in de mate van afwenteling, 
afhankelijk van de productiewijze. Er zijn inmiddels 
methoden ontwikkeld zoals true cost pricing die inzicht 
verschaffen. Ook zien we burgerinitiatieven die aan-
dacht vragen voor de bodem zoals de inter nationale peo-
ple4soil-coalitie. Meer dan 500 organisaties zijn 
hierbij aangesloten.

7 Diversiteit van het landschap

Bij klimaatadaptatie is een vitale bodem en duurzaam bodembeheer niet los 
te zien van een divers en groen landschap en van ruimtelijke ordening in het 
algemeen. De bodem is de fysieke basis van de groene infrastructuur. Het type 
bodem is bepalend voor het landschap. Zo is vruchtbare grond belangrijker 
voor landbouw dan schrale grond, die op haar beurt weer belangrijker is voor 
natuur. Door de bodem als ruimtelijk ordeningsinstrument te gebruiken samen 
met goed bodembeheer is het landschap klimaatadaptiever te maken. Verder 
geldt dat veel variatie in groen (in natuur en landbouwgebieden), in de grijze 
(bebouwing en infrastructuur) en blauwe omgeving (water) verkoeling in de 
regio oplevert. Dit zorgt voor beter warmtemanagement in vergelijking met 
monoculturen en minder groen. Gevarieerd groen beperkt de weerkaatsing van 
zonlicht en maakt meer zonlichtadsorptie mogelijk. Groen en natuur in en 
buiten de stad helpen bij klimaatadaptatie en temperatuurverlaging. Dit kan ook 
positief werken op de gezondheid en het vermogen van mensen om te gaan 
met warmtestress.

De Gezondheidsraad adviseert de mogelijkheden voor 
‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te 
breiden (juni 2017). De Omgevingswet biedt gemeenten  
de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken in 
visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaat-
bestendige en waterveilige stad.



8 �Rol van bodem meewegen bij aanleg 
infra-projecten

Spoor, weg en waterbindingen leggen we aan voor de langere termijn. Een 
weg van A naar B ligt er bijvoorbeeld voor honderd jaar, terwijl het vervoer op 
de weg verandert. De hoofdweg kan weer aanleiding zijn voor het aanleggen 
van afslagen en rotondes en daaromheen te bouwen bedrijven en woningen. 
Tot nu toe beschouwen we de bodem bij infrastructurele projecten nog niet 
als een strategische factor. Door een stad uit te breiden op vruchtbare land
bouwgrond, is deze grond niet meer beschikbaar voor voedselproductie of 
voor hun bijdrage aan klimaatadaptatie. Een belangrijke afweging bij beslis
singen over infraprojecten zoals locatiekeuze, inrichting en uitvoering dient 
klimaatadaptatie en de rol van de bodem te zijn.

Bij infra-projecten zien we steeds meer aandacht voor 
bredere doelen zoals groen en natuur (eco logische  
verbindingszones), recreatie (snelfietsroute) en 
waterveiligheid zoals bij de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat. Bij het verbreden van de N279 
tussen Den Bosch en Veghel, die leidt tot veiliger  
verkeer en betere doorstroming is er ook volop oog voor 
de natuur en recreatie. De beek de Aa kan weer meanderen 
tussen Heeswijk en Berlicum. Er zijn poelen, wandel- en 
fietspaden gekomen. Bodemkwaliteit is hierbij echter 
nog geen expliciet doel.

9 Focus op bodem, wat is er nodig? 

We hebben gezien dat er veel voordelen en argumenten zijn om de bodem een 
sleutelrol te geven bij de aanpak van klimaatverandering. De provincie kan met 
de Omgevingsvisie hierbij een aanjaagrol vervullen via de volgende acties: 

1  Maak bodem leidend principe bij ruimtelijke inrichting / 
Werk met een Bodemtoets

Een klimaatbestendige toekomst van Brabant begint met een gezonde bodem 
en daarmee is bodemkwaliteit het fundament van de Omgevingsvisie. 
Verbetering van de bodemkwaliteit vereist een robuust bodem – en water
systeem, dat flexibel om kan gaan met zowel wateroverschot als – tekort. Zet 
het instrument ruimtelijke ordening in zodat de bodem op basis van een lange 



termijn visie optimaal zijn functies voor klimaatadaptatie en ook duurzame 
voedselproductie en natuur vervult.

Bij de inrichting van Brabant is het noodzakelijk , zowel in het landelijk gebied 
als in de stedelijke omgeving, de gebruiksmogelijkheden van de bodem te 
relateren aan de kwaliteit van de bodem. Hanteer hierbij behoud en versterking 
van de bodem als uitgangspunt. Integrale afwegingen daarbij zijn: welke 
functies kunnen we verweven en welke niet? En welke belangen kunnen we 
integreren en welke niet? Het resultaat hiervan kan zijn dat de gebruiksfunctie 
van de bodem verandert. Ook kan het leiden tot compensatie bij aantasting 
van de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld door in kwetsbare bodemgebieden 
natuur en waterkwaliteit en kwantiteit voorop te stellen en in vruchtbare 
bodemgebieden landbouw voorrang te geven.
Ontwikkel vergelijkbaar met een watertoets een ‘bodemtoets’ als basis voor 
gebiedsontwikkeling. 

2  Breng de verantwoordelijke voor bodembeheer in stelling / 
Gebruik het bodempaspoort

Om de bodembeheerder /eigenaar in stelling te brengen zijn verschillende 
acties nodig. Hieronder de belangrijkste punten: 
• Verkeerde prikkels dienen uit de weg geruimd te worden om duurzaam

bodembeheer mogelijk te maken.
• De overheid dient hinderende wet en regelgeving bij te stellen en innovaties

gericht op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen te faciliteren.
• Gebruik als provincie de mogelijkheden om te sturen met de grond die

in eigen beheer is. Zorg voor waardering van de factor bodemkwaliteit in
grond en pachtprijzen. Spreek in het bodemakkoord af dat ook gemeenten
en waterschappen dat doen.

• Bevorder dat partijen in de keten het belang van de bodem waarderen en
maak burgers bewust van de functies van de bodem voor ons dagelijks
leven en voor klimaatverandering. Laat burgers zien dat zij dagelijks kunnen
bijdragen door te kiezen voor voedsel afkomstig van vitale bodems en
door bijvoorbeeld hun tuinen goed in te richten.

• Stimuleer gebiedscoöperaties van landschapsbeheerders en stakeholders
om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor bodem en landschaps
beheer en de exploitatie ervan.

• Werk samen met burgerinitiatieven die duurzaam bodembeheer bevorderen
en maak deze mogelijk, zoals het gemeenschappelijk en particulier beheren
van natuurgebieden of een gemeenschapstuin.



• Zorg dat terreinbeherende organisaties zich naast het beheer van hun
eigen natuurgebieden richten op de adaptieve inpassing van natuur
binnen de provincie.

• Maak bodemkwaliteit bij infrastructurele projecten een strategische factor.
• Stimuleer de kennisontwikkeling en verspreiding over bodembeheer.

Betrek hierbij ook stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.
• Zorg dat het instrument bodempaspoort gebruikt gaat worden en dat dit

verder ontwikkeld wordt om bodemkwaliteit te volgen.
• Haal de voorbeelden en de motieven van ondernemers die meerwaarde

(o.a. financieel) ervaren van duurzaam water- en bodembeheer naar voren.
Met die kennis en ervaring is weer een grotere groep van bodemeigenaren
te activeren.

3 Neem initiatief tot een bodemakkoord
We hebben hierboven (bij 1 en 2) aangegeven welke acties nodig zijn. Naast 
de provincie zijn er veel andere partijen die elk vanuit hun eigen rol belangrijk 
zijn bij het werken aan bodemkwaliteit. Al deze punten vragen om gezamenlijke 
actie die onderdeel zijn van een te sluiten bodemakkoord. Dit akkoord is 
gebaseerd op een gemeenschappelijke lange termijn visie op de bodem, 
inrichting en beheer, werkt met concrete doelen en maakt afspraken over  
hoe daar te komen. 
Veel partijen onderschrijven momenteel het belang van de bodem maar  
handelen er nog niet naar. Neem daarom het initiatief om partijen bij elkaar te 
brengen.
Het belang van de bodem kan de provincie bestuurlijk ondersteunen door  
het expliciet op te nemen in de portefeuille van een gedeputeerde. 



Externe gesprekspartners 

Jan Baan Provinciale Raad voor de Leefomgeving
Remco Beekers  Sociaal Economische Raad (SER) Brabant
Hans Bousema  Brabant Water 
Paul van Dijk  Waterschap De Dommel
Jan Willem Erisman Louis Bolk Instituut
Mary Fiers Groen Ontwikkelbedrijf Brabant
Lotte Fleskens  Young Professionals Brabant
Herman van Ham Provinciale Raad voor de Leefomgeving
Arthur Hofstad  Gemeente Cuijk
John Jansen  Waterschap Aa en Maas
Peter Konijnenburg Rabobank 
Frank van Lamoen Provincie NoordBrabant
Carel Nobbe  AgriFood Capital
Dianne Schellekens Provinciale Raad voor de Leefomgeving
Sjoerd Sibbing  Provincie NoordBrabant
Sjaak Sprangers  Vereniging Duinboeren
Stef Staps Louis Bolk Instituut
Michiel Visser  Brabantse Milieufederatie
Harrie Vissers  Provincie NoordBrabant
Corné Wentink   Telos, Brabants centrum voor duurzame 

ontwikkeling
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Vier bouwstenen voor Brabant 
Het advies Sleutelrol voor de bodem bij klimaatverandering is een 
van de vier bouwstenen voor de Omgevingsvisie waaraan de 
provincie Noord-Brabant werkt. Die Omgevingsvisie gaat over de 
toekomst van Brabant; over de leefomgeving, de plek waar we 
wonen, werken en recreëren. De andere drie bouwstenen zijn: 
Gezonde omgeving, gezonde Brabanders, Maak onderscheid 
tussen krimpgebieden en Samen werken aan een mooie 
leefomgeving. Met deze vier bouwstenen zijn er volop kansen om 
gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig Brabant. 

Uitgave 
BrabantAdvies                                                                 
BrabantAdvies adviseert over de belangrijkste thema’s die in 
Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot 
arbeidsmarkt. De adviezen helpen de politiek en het bestuur om 
keuzes te maken. Daarmee stimuleert BrabantAdvies de 
ontwikkeling van Brabant en haar inwoners. 
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