
WELKOM
Platform bodembeheer bijeenkomst

18 mei 2017, als gast bij de Provincie Utrecht

Bodem: een robuuste basis onder de
Sustainable Development Goals

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



Programma
tijd onderdeel spreker Zaal
12:30 Inloop met koffie en thee
13:00 Welkom dagvoorzitter Patrick Hageman Zaal 2
13:15 Plenaire presentaties:

Introductie Bodem en de SDGs: Hoe houden we
het nastreven al alle doelen in balans?

Margot de Cleen & Co Molenaar
(RWS/Bodem+)

Omgaan met SDGs door bedrijven Dick van den Oever (a.s.r.)
Omgaan met SDGs door overheden, Saskia van Gool (provincie Utrecht)

14:15 Koffie en thee
14:30 Parallelle sessies

1.Duurzame landbouwgronden

2.De rol van bodem en ondergrond bij de provincie
3.Groene infrastructuren
4.Landbouw, recreatie en natuur in
veenweidegebied

Dick van den Oever (a.s.r.) en
Margot de Cleen (RWS)
Marleen Simhoffer (provincie
Utrecht)
Co Molenaar (RWS)
Saskia Keesstra (WUR)

Zaal 1

16:10 Reflectie op de bijeenkomst en afronding door
dagvoorzitter

Patrick Hageman Zaal 2

16:30 Borrel
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‘

Presentatie “Sustainable Development Goals: transities realiseren met
duurzaam bodem- en landgebruik”

Margot de Cleen en Co Molenaar (RWS Leefomgeving)



Sustainable Development Goals:
transities realiseren met
duurzaam bodem- en landgebruik

Margot de Cleen en Co
Molenaar

22-5-2018
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Duurzame ontwikkelingsdoelen: van ons allemaal

Mondiale trends: groeiende populatie, groeiende middenklasse,
groeiende vraag naar grondstoffen, klimaatverandering

Groeiende druk op land en systeemdiensten

2

Urgentie: 2030 is morgen!





4
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Transities

22-5-2018

Verschillende transitieagenda’s in de maak:
• Energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, duurzame landbouw, circulaire

economie en leefbare steden

S.O.S:

When you're gone
How can I even try to go on?
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Kenmerken transitie: paradigmashift

22-5-2018

Source: www.slideshare.net/AnkeSiegers/presentatie-nl-kantelt-transitietheorie-jan-rotmans-en-anke-siegers
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Kenmerken transitie: structuurwijziging

22-5-2018

Source: www.slideshare.net/AnkeSiegers/presentatie-nl-kantelt-transitietheorie-jan-rotmans-en-anke-siegers
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Land en systeemdiensten als verbindend element

22-5-2018

• Alle transities doen een beroep op land en systeemdiensten
• Vraagt om bewustwording, samenwerking en prioriteitstelling tav

landherstel, -gebruik en beheer
• Verschuiving van beschermen naar duurzaam benutten en beheren

van het natuurlijk systeem en haar diensten.
• Globale schaal: uitdaging wordt vertalen naar regionale en lokale

schaal; in voortraject planvorming meenemen
• Uitdaging: publieke doelen met private middelen realiseren

Bodem is privaat goed, diensten zijn common goods lastig
om beleid te ontwikkelen i.t.t water en lucht; wie de baten, wie de
kosten?

• Bewustwording, kennisontwikkeling en –deling, data en monitoring
zijn belangrijke pijlers
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

SDG 15 Leven op land

22-5-2018

SDG 15: “Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van
ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en
landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit
een halt toe”

SDG 15.3: Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land
en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast
door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een
wereld die qua landdegradatie neutraal is.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Land degradatie: wat is het?

• Fysische desertificatie (Erosie) (link met klimaatverandering, -
adaptatie en waterbeheer)

• Verlies aan bodem organisch stof (link klimaatverandering
mitigatie en water beheer, link met bodemvruchtbaarheid).

• Chemische desertificatie (verzilting/verzuring) (link met
klimaatverandering en water beheer, link met
bodemvruchtbaarheid).

• Bodemverontreiniging(incl. nieuwe stoffen en diffuse
verontreiniging).

• Afdekking, verstedelijking (link met ecosystemdiensten,
bodemfuncties, biodiversiteit en water beheer).

• Compactie (verdichting)/bodemdaling.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

LDN Implementatie: wat is nodig?

• Strategie of visie: ambitie op regionale en locale schaal (EU)
• Nulmeting
• Parameters en indicatoren om systeemveranderingen te monitoren
• Stakeholderbetrokkenheid en vertrouwen
• Instrumenten die geschikt zijn voor verschillende stakeholders zoals

green deals of convenanten
• Landmanagement is de sleutel



22-5-2018
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Rollen en verantwoordelijkheden
Rijk: systeemverantwoordelijkheid

– Kader nationale belangen (rol bodem en land voor brede welvaart
en realiseren transities) en LT visie (visie op waar wordt bodem
voor gebruikt, eigenaarschap, randvoorwaarden benutten
systeem..)

– Bewustzijn belang bodem en watersysteem voor brede welvaart
– Handelingsperspectieven zichtbaar maken
– Voldoende kennis en gegevens beschikbaar over het bodem- en

watersysteem om afwegingen te kunnen maken (Nationale Land
Outlook en scenario’s; BRO)

– Faciliteren samenbrengen stakeholders voor ontwikkeling
instrumenten, kennisontwikkeling, implementatie

– Opzetten en stimuleren monitoring en evaluatie Top
Do
wn

Bot
tom
UP
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Boodschappen om over na te denken

22-5-2018

• SDGs: van ons allemaal; 2030 is morgen!
• Druk op land neemt toe
• Oplossingen in verbinden van landgebruik met het bodem-

sediment- watersysteem
• Aandacht nodig voor landdegradatie
• Een paradigm shift en transities zijn nodig
• Meervoudig landgebruik is essentieel
• Mogelijkheid voor waardecreatie: verbinden van stakeholders

met belangen in bodemdiensten
• Verandering in mind set voor nieuwe business modellen



14
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Bedankt voor uw aandacht!
Meer informatie:

Margot.de.cleen@rws.nl
Co Molenaar@rws.nl

May 22, 2018
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‘

Presentatie “Sustainable Development Goals bij a.s.r.”
Dick van den Oever (a.s.r.)



Cultivating return

a.s.r.’s contributie Platform Bodembeheer



a.s.r.

At a glance

a.s.r. real estate - rural division 2



a.s.r. real estate

At a glance

a.s.r. real estate - rural division 3

Funds under Management:

a.s.r. real estate manages four

real estate investment funds:
• ASR Dutch Prime Retail Fund

• ASR Dutch Core Residential Fund

• ASR Dutch Mobility Office Fund

• ASR Property Fund

a.s.r. real estate is one of the
largest real estate investment
managers and the largest 
private land owner in the
Netherlands

30 June 2017

Residential

± 4.700 units

€ 1,0 bn

Retail

247 shops 

409.000 sq. m.

€ 1,6bn

Offices

23 offices

262.000 sq. m.

€ 0,6bn

Agricultural land

± 38.500 hectares 

€ 1,5bn (€ 2,3bn)



a.s.r. real estate - rural division 4



a.s.r. real estate - rural division 5



a.s.r. real estate - rural division 6



Fundmanagers unlisted AG / Farmland

a.s.r. real estate - rural division 7

Firm HQ AUM in $bn # Funds / Portfolio # Fnd current

Westchester Agricultural Asset 

Management

US 5 2 1

Paine Schwartz Partners US 2,1 2 0

a.s.r. real estate rural NL (Utrecht) 1,6 1 0

NCH Capital US 1,2 1 0

Altima Partners UK 1,0 1 0

Kenana Agriculture (Mahseel

AIF)

Sudan 1,0 1 0

Macquarie Crop Partners UK 0,8 2 0

Proterra Investment Partners US 0,7 5 0

Amerra Capital US 0,6 2 2

BRZ Investimentos Brazil 0,5 1 0

Blue Road Capital US 0,4 1 0

Source: Preqin september 2016



Historical guidance

Importance of wheat

a.s.r. real estate - rural division 8

Early civilizations of Greece and Rome who 

imported wheat from their colonies and Socrates 

himself recognized that ‘no man qualifies as a 

stateman who is entirely ignorant of the 

problems of wheat’.

Five ‘brothers’ controlled (distribute and sell) the 

worldwide grain market: Gargill (Minneapolos), 

Continental Grain Company (New York city) Andre 

(Lausanne Switzerland), Louis Dreyfus Company 

(Paris) and Bunge Corporation (founded in NL).



Risk - return

Sweet spot

a.s.r. real estate - rural division 9



Risk - return

• Renewable energy

• Farming wind

• Farming solar

• Farming geothermal energy

• Land re-parcelling

• Utilization of ownershiprights

• Revitalization of rural estates

• Product development (nature ground lease, nature graveyards)

Return enhancement

a.s.r. real estate - rural division 10



a.s.r. real estate - rural division 11

Risk - return

additional risk

appetite

Diversification effect
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Proprietary tooling

ESRI GiS

a.s.r. real estate - rural division



Research

a.s.r. real estate - rural division 13

2e oliecrisis

+290% -38%

ICT crisis

-22%+90%

Financiële 
crisis

+33%

+28%

Farmland during crises Farmland cycle



Investment believes

• Create ‘eternity value’

• Farmland inclusive business plan

• ‘Blended’ portfolio

• Nature inclusive

• In–house expertise

a.s.r. real estate - rural division 14



Impact investing

a.s.r. real estate - rural division 15



Impact investing

a.s.r. real estate - rural division 16



CSR

a.s.r. real estate - rural division 17

• Rural estates open for public

• Ageing our forests (CO2 storage)

• Asbestos safe portfolio

• Share experiences with institutes

• Soil improvement in close cooperation with farmers



TOPsoil!

Bodemlabel geeft inzicht

a.s.r. real estate - rural division 18

Daarnaast levert het bodemlabel (duurzaam bodembeheer) een bijdrage aan de volgende SDG doelen:

NL Agri levert 

significante bijdrage

aan de productie

van voedsel wereld-

wijd

Duurzaam bodem-

beheer wordt over-

gedragen in kennis-

sessies aan agra-

rische ondernemers

en praktijkervaring

gedeelt met kennis-

centra

Vitale en gezonde

bodem is de na-

tuurlijke filter voor

schoon drinkwater

en voorkomt onno-

dige reactieve 

investeringen

achteraf

Vitale en gezonde

bodem draagt bij

aan de voedings-

waarde van pro-

dukten en vraagt

minder additionele

middelen

Vitale en gezonde

bodem slaat meer

CO2 op en houdt

meer vocht vast 

waardoor minder

water nodig is

Vitale en gezonde

bodem zorgt voor

biodiversiteit 

waardoor biolo-

gisch evenwicht

herstelt

Bodemlabel 

coalitie levert 

nieuwe

samenwerkings-

vormen / 

dynamiek voor 

de sector op (gids-

land)



Challenges

• Soil bound growth

• Reconnect farmers and citizens

• Soil fertility enhancement with the assistance of farmers

• Accessibility to farmland

• Farmland is a wonderful asset class where the farmer and the owner 

cultivate their ‘yields’ 

a.s.r. real estate - rural division 19



a.s.r. real estate - rural division 20
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‘

Presentatie “Sustainable Development Goals bij de provincie Utrecht”
Saskia van Gool (provincie Utrecht)



NAAR NIEUW BODEM-
EN GRONDWATER-
KWALITEITSBELEID

PROCES VAN BELEIDSVERKENNING
NAAR SAMENWERKING

ONDER DE OMGEVINGSWET

Saskia van Gool
Provincie Utrecht

22/5/18 1

Naar nieuw bodem- en
grondwaterkwaliteitsbeleid



ONZE PRESENTATIE
(1) WAAR STAAN WE MET ONS BODEMBELEID?
(2) WELK PERSPECTIEF ZIEN WE?
(3) RELATIE MET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

22/5/18 2



We werken aan:
Nationale bodemsaneringsoperatie (Wet bodembescherming)
Europese doelen (KRW)
Drinkwater van eigen Utrechtse bodem
Robuuste Utrechtse bodem

Komst Omgevingswet leidt tot vragen, zoals:
Hoe vullen we KRW in zonder Wbb?
Hoe gaan we (nieuwe) maatschappelijke opgaven en hun
behoefte aan ondergrondse ruimte te lijf?
Hoe gaan we om met de nieuw gesignaleerde stoffen?
Hoe ziet het bodem- en grondwaterbeleid eruit onder de
Omgevingswet?

3

(1) WAAR STAAN WE?



BELEIDSVERKENNING
EEN TERUGBLIK OP 2017

Startvraag: hoe ziet ons bodem- en
grondwaterbeleid van de toekomst eruit?

Aanpak: traject samen met
beleidspartners en maatschappelijke
partners

Resultaat: rapportages van de
gedeputeerde naar bestuurders van
waterschappen, gemeenten en
drinkwaterbedrijven

22/5/18 4

(1) WAAR STAAN WE?





Constateringen beleidsverkenning:
Al het grondwater is belangrijk en dat is een samenspel.
Waterwinning voor drinkwater is en blijft de belangrijkste
benuttingsvorm van het grondwatersysteem.
Gecoördineerde en gezamenlijke aandacht voor de
grondwaterkwaliteit en een nieuw gebiedsgericht
grondwaterbeleid.
Kwaliteitsambitie is dat de bodem- en grondwaterkwaliteit
geschikt is voor de gewenste functie of functies en in
overeenstemming met de eisen op grond van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). Voorkeursvolgorde:
1) preventie aan de bron,
2) streven naar geleidelijke verbetering grondwaterkwaliteit
3) maatregelen treffen bij kwetsbare objecten 6

(1) WAAR STAAN WE?



Huidige situatieToekomstige situatie



Fasen

A.
beleidsverkenning
bodem- en
grondwaterkwaliteit
(2017)à

B.
transitie-agenda 2018-
2020à

C.
v.a. 2021: gebiedsgerichte
aanpak/kader
Omgevingswet
Het lonkend perspectief



(2) PERSPECTIEF





22/5/18

BODEM- EN GRONDWATERBELEID
(OMGEVING EN SPEELVELD)

11

SOK Vitens

Reacties op de
Beleids-verkenning

(2017)

Aanvullingswet en
-besluit bodem

Grondwater-
advies:

Gebiedsvisies

Evaluatie
BWM-plan

RIVM-
rapport
normen

Koers-
document
(provincie)

Start met
leeg vel…..

Wens tot
samenwerking



(3) RELATIE MET SDG



22/5/18 13



Sustainable development goals?
We willen gebiedsmaatwerk, maatschappelijke doelen
helpen, het bodem- en watersysteem verbeteren waar dat
kan. Dat lijkt op ……
Stoppen van bodemdegradatie, werken aan herstel van land
en ecosystemen …..
Zo’n internationale afspraak kan ons helpen, maar hoe?
Hoe draagt ons huidige werk bij aan het halen van de SDG-
doelen? Wat is er nodig om de doelen te halen?

14

TENSLOTTE



Sessies
1.Duurzame landbouwgronden

2.De rol van bodem en ondergrond bij de
provincie

3.Groene infrastructuren

4.Landbouw, recreatie en natuur in
veenweidegebied

Dick van den Oever (a.s.r.) en
Margot de Cleen (RWS)

Marleen Simhoffer (provincie
Utrecht)

Co Molenaar (RWS)

Saskia Keesstra (WUR)

Worldcafé langs alle thema’s - 10 personen per groep

14:15-14:30 Koffie en thee
Sessies starten om 14:30 in zaal 1

Ronde 1 = 40 min (14:30-15:10)
Ronde 2 = 20 min (15:10-15:30)
Ronde 3 = 20 min (15:30-15:50)
Ronde 4 = 20 min (15:50-16:10)



Afsluiting

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



Dank u en tot de volgende keer

Warme Overdracht
• 5 juli bij provincie Gelderland

Zie

www.platformbodembeheer.nl
voor nieuwe bijeenkomsten, verslagen en achtergronden van het platform

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer

Borrel
Aangeboden door provincie Utrecht


