
WELKOM 

Platform bodembeheer bijeenkomst 

 

(Kring)loop naar de bodem   

Volg de concrete voorbeelden!  
 

5 september 2013 

Provinciehuis Noord-Brabant 



Dagprogramma kringlopen 

Tijd Programmaonderdeel 

13:00-13:15 Opening door dagvoorzitter Nol Verdaasdonk (BMF) Bois le Duc zaal 

13:15-13:45 Natuurlijk kapitaal en kringlopen  Joke van Wensem (Technische Commissie Bodem) BLD-zaal 

13:45-14:30 Voorbeelden van gesloten kringlopen in stad en land: drie praktijkverhalen BLD-zaal 

•20 jaar ervaring met kringloopboeren in Friesland: "wat smyt het op“ - Everhard van Essen 

(Aequator) 

•De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling - Anneke van Veen, ambassadeur Water (GDO) 

•Composteren in de bebouwde omgeving: de burger aan zet - Piet Rombouts (BMF)  

14:30-15:00 Koffie- en theepauze  Foyer 

15:00-16:00 Parallelle workshops 

1 - Kun je met bedrijfsterreinen praten? B-52 

Roelof Westerhof (Org-ID) 

2 - De cirkel sluiten via de eindgebruiker BLD-zaal 

Kees Kerstens & Reinier van der Vusse (Rebelgroup) 

3 - Kringlopen realiseren in gebiedsontwikkeling. Raamwerk en verdienmodellen Statenzaal 

(boven) Tjibbe Winkler (Gido stichting) & Piet Rombouts (BMF)  

4 - Keuzes maken voor toepassing van reststromen van de bio-based economie in de landbouw  

B-51 Maurice Henssen en Toon Haer (Bioclear) 

16:00-16:30 Afsluitende discussie met de zaal: knelpunten en oplossingsrichtingen om de transitie naar een 

ander bodembeheer. Olv Nol Verdaasdonk  BLD-zaal 

16:30-17:30 Napraten tijdens de borrel  Foyer beneden 





Bron: expositie “Dig it, the secrets of soil” (2009)  

The soil science society of America. Smithsonian, Washington, USA  







Presentaties 

• Natuurlijk kapitaal en kringlopen   

 Joke van Wensem (Technische Commissie Bodem) 

 

drie praktijkverhalen van gesloten kringlopen in stad en land: 

• 20 jaar ervaring met kringloopboeren in Friesland: "wat smyt het op“ 

 Everhard van Essen (Aequator) 

• De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling  

 Anneke van Veen, ambassadeur Water (GDO) 

• Composteren in de bebouwde omgeving: de burger aan zet  

 Piet Rombouts (BMF)  



Natuurlijk kapitaal en kringlopen 

Joke van Wensem 
Technische commissie bodem, www.tcbodem.nl 



Inhoud 

• Economie 

• Natuurlijke hulpbronnen 

• Biologische kringlopen 

• Van een lineaire naar een circulaire economie 

• Groene groei: goede voornemens 

• Welvaart en welzijn 

• Samenvatting 
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Economie 
• Een economie is de wijze van productie, distributie 

en consumptie van schaarse goederen en diensten  

in een samenleving 

• Schaars = beperkt beschikbaar 

• Productiefactoren:  

– arbeid,  

– kapitaal,  

– natuurlijke hulpbronnen en  

– ondernemerschap 

 

 

Platform bodembeheer 
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Vele gedaanten van natuurlijke hulpbronnen  

• Natuurlijk kapitaal 

• Landschappen 

• Ecosystemen 

• Bodem- en watersysteem 

• Ecosysteemdiensten  

• Diensten en goederen 

• Grondstoffen 

• Biomassa 

• Energie 

Platform bodembeheer 
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Het is een systeem!  
• Doelmatig geordend samenhangend geheel van bij elkaar horende 

dingen en hun onderdelen; stelsel (Van Dale) 

• Het gaat in het algemeen om iets dat uit componenten of elementen 

bestaat, en door de relaties tussen de elementen enige mate van 

samenhang, ordening en complexiteit heeft (Wiki) 

• Structuur en proces 

Platform bodembeheer 
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 Toeleverende diensten Regulerende diensten Culturele diensten 
 

• Voedsel 

• Water 

• Biomassa en materialen 

met gebruikswaarde 

• Genetisch materiaal 

• Biochemische en 

farmaceutische stoffen 

• Materiaal met sierwaarde 

 

• Waterkwaliteit 

• Waterkwantiteit 

• Luchtkwaliteit 

• Klimaatregulatie 

• Regulatie van natuurlijke 

risico’s 

• Afvalverwerking 

• Bescherming tegen erosie 

• Bestuiving 

• Zaadverspreiding 

• Natuurlijke 

plaagonderdrukking 

• Gezondheid van mensen 

 

• Esthetische beleving 

• Recreatieve beleving 

• Gezondheidsbeleving 

• Inspiratie voor kunst en 

ontwerp 

• Beleving van identiteit en 

Cultuurhistorie 

• Spirituele en religieuze 

beleving 

• Opvoeding en  

wetenschap 

Ondersteunende diensten 
 

Primaire productie 

Fotosynthese 

Vorming en regeneratie van bodem 

Watercyclus 

Nutriëntencycli 

Habitat voor mens, plant en dier 
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Kringlopen in het systeem 

Platform bodembeheer 
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Voedselweb 

 

Platform bodembeheer 
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Ingrijpen in de kringloop 

Platform bodembeheer 
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Bedreiging tgv ingrijpen in de kringlopen 
 

• Uitputting (organische stof) 

• Lek (stikstof) 

• Ophoping (metalen, fosfaten) 

• Ongewenste verspreiding (pathogenen, aaltjes, allergenen) 

• Verkeerde vorm of verhoudingen (CO2 in de atmosfeer, 

macronutriënten) 

• ……….. 

 

• Ruimtelijke- en tijdschaal, kwantiteit en kwaliteit!! 

• Wederdiensten nodig (Doenderzoek) 

 
Platform bodembeheer 
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Van lineaire naar circulaire economie 

Platform bodembeheer 
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TNO 2013: een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid  

van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke  

hulpbronnen als uitgangpunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem 

 minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.  

 



Kringlopen en circulaire economie 

• Een kringloop kan een biologische zijn of een technische 

–  In een biologische kringloop worden grondstoffen opgenomen in 

de natuur (bijvoorbeeld: compost en dierlijke mest) 

– In een technische kringloop worden de grondstoffen uit een product 

gehaald om weer te dienen in een nieuw productleven 

(bijvoorbeeld plastic, glas, papier, kleding, zeldzame aardmetalen 

uit mobiele telefoons)  

• Cases TNO-rapport 2013: Kansen voor de circulaire economie in 

Nederland 

– Biotisch: de benutting van reststromen uit biomassa 

– Abiotisch: producten uit de metaalelektro-sector 

• Er moet winst / een verdienmodel / duurzaam rendement uit gehaald 

kunnen worden! 
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MVO Nederland 
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MVO Nederland 



Groene groei: goede voornemens 
• Brief EZ en IeM aan TK over Groene Groei: voor een sterke, duurzame 

economie, 28 maart 2013  

• Vier pijlers: slimme inzet op marktprikkels, stimulerende wet- en 
regelgeving, innovatie en de overheid als netwerkpartner 

• Acht domeinen: 

– Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare 
energievoorziening  

– Biobased Economy: naar substitutie van fossiele door groene 
grondstoffen (biomassa) 

– Klimaat: naar een ambitieus (inter)nationaal klimaatbeleid  

– Afval: van afval naar grondstof  

– Bouw: naar een energiezuinige gebouwde omgeving  

– Voedsel: naar een duurzame landbouw en voedselvoorziening  

– Mobiliteit: naar duurzame wijzen van vervoer en transport  

– Water: duurzaam werken met water   
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Goede voornemens - 2 

• De beweging van afval naar grondstof leidt tot een meer circulaire 

economie. Dit vergt het duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen 

(sustainable sourcing), het zuinig omgaan met onze grondstoffen 

(resource efficiency), het slim ontwerpen van producten (eco-design en 

substitutie van niet duurzame materialen), voorwerpen langer en 

meerdere keren gebruiken (hergebruik en reparatie) en het optimaal 

benutten van reststromen.  

• Het kabinet zal actief samenwerken met bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om groene groei te 

realiseren. Daarbij zullen ook de inzichten van de wetenschap en 

internationale ervaringen worden betrokken. […] Om zicht te houden op 

de voortgang van groene groei vraagt het kabinet het Centraal Bureau 

voor Statistiek om periodiek de indicatoren en de visualisaties in de 

Monitor Duurzaam Nederland en de groene groei indicatoren te blijven 

actualiseren.  

 

 Platform bodembeheer 
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Welvaart en welzijn: belang van ‘de economie’  

Platform bodembeheer 
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Kubiszewski et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics 93 (2013) 57–68  

 

 



Samengevat: 

• Circulaire economie is de trend! 

• Daarin spelen technische en biologische kringlopen 

een grote rol 

• Biologische kringlopen komen voort uit een systeem 

• Ingrijpen in kringlopen vraagt daarom nadenken over 

ruimtelijke- en tijdschaal, over kwaliteit en kwantiteit 

• Duurzaam bodembeheer is cruciaal voor het in stand 

houden van biologische kringlopen - al dan niet ten 

behoeve van circulaire economie 

Platform bodembeheer 
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Laat je inspireren! 

Platform bodembeheer 
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Bedankt! 

Platform bodembeheer 
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Advies Bijdrage grondwaterlaag en toplaag aan circulaire economie, TCB A086(2013)  



© Aequator Groen & Ruimte bv 

20 jaar kringlooplandbouw in de Fryske 

Wâlden: Wat smyt it op? 

Everhard van Essen 
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Wat is kringlooplandbouw? 

“Een agrarisch productiesysteem , waarin de bedrijfsvoering zo veel 

mogelijk gebruik maakt van op het bedrijf –en in de regio- aanwezige 

voorraden aan organische stof en nutriënten, dat een inkomen voor 

boeren mogelijk maakt over lange termijn en dat zo weinig mogelijk 

negatieve effecten afwentelt op natuur en milieu.”  
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Wat is kringlooplandbouw? 

 



Wat doen deze boeren dan anders? 

• Eiwitarm voeren (weinig krachtvoer, veel gras) 

• Extensievere bedrijfsvoering 

• Lage kunstmestgiften 

• Weiden 

• Goede mest maken (o.a. toevoegmiddelen, anders voeren) 

• Duurzaam bodembeheer 

• Geen of weinig graslandverbetering 

• Veel agrarisch natuurbeheer 

• Bovengronds mest uitrijden, kleine giften 
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Voorgeschiedenis 

• Mineralen projecten in de jaren ‘90 vorige eeuw 

• Oprichting van agrarische natuurvereniging VEL en VANLA 

• Koepel van 6 agrarische natuurverenigingen 

• Alternatief spoor (onderzoek met WUR) 

• Zelfsturing (Jan Douwe van de Ploeg) 

• Inbedding binnen nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
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Kringloop resultaten (N) 
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Kringloop resultaten (P) 



Gangbaar versus kringloop 

Bronnen: Alternatief spoor, Sonneveld e.a. 2009, Levencyclus analyse, de 

Boer e.a. 2012. 
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Kringloop Gangbaar

N kunstmest (kg/ha) 92 141

N-overschot (kg/ha) 114 166

N-dierlijke mest (kg/ha grasland) 160 198

TAN (g/kg) 1,8 2,1

N- uitspoeling < >

NH3 emissie 35-65% 25%

Lachgas emissie 30% afname

N uitspoeling afname 60%



Vergelijk kringloop met gangbaar (LCA) 
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Betere bodemkwaliteit 

-Bodemleven 

-2% meer organische 

stof 

-Efficiënte benutting min- 

eralen 

-Betere bodemstructuur 



Resultaten economie 

• NFW ten opzichte van spiegelgroepen 

– Hoger saldo 

– Hoger inkomen uit beheersvergoeding 

– Hoger inkomen uit bedrijf  

– Grotere kasstroom 

– Lager netto-bedrijfsresultaat 

• Meer berekende arbeid en berekende rente en minder betaalde rente 

– Iets lagere kostprijs 

• Betere milieuresultaten tegen lagere kosten! 

 



Vergelijk kringloop met gangbaar (LCA) 
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Zelfsturing 

• Beloning bovenwettelijke prestaties 

• Monitoring bedrijfs- en gebiedsprestaties (mineralen, waterkwaliteit, 

landschap, agrarisch natuurbeheer) 

• Inbedding in nieuw GLB 

• Voorkomen hoge regeldruk (gebiedscollectieven) 

• Betrokkenheid organiseren 

• Vertrouwensrelatie met overheden 



Conclusies kringlooplandbouw: 

 

• Bedrijfsniveau:  

– Betere bodemkwaliteit 

– Lagere milieudruk  

– Betere financiële resultaten 

• Gebiedsniveau: 

– < Nitraatuitspoeling en depositie stikstof 

• Zelfsturing: 

– Vertrouwen 

– Gebiedscollectieven 



Visie van de Noardlike Fryske Wâlden 

Toewerken naar de ontwikkeling van een levenskrachtige landbouw met 

uiteenlopende bedrijfsstijlen en ontwikkelingsstrategieën waarbij integrale 

duurzaamheid leidend is. Specifiek luidt de doelstelling: De 

kringloopgedachte gebiedsbreed positioneren, uitdragen en 

innoveren 
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Uitdagingen voor kringlooplandbouw 
• Bereiken peloton 

• Vergroening binnen GLB 

• Belonen via de melkprijs 

• Hoe om te gaan met intensivering van de melkveehouderij (30% 

productie stijging) 

• Mest als voeding voor de bodem 

• Samenwerking tussen sectoren om kringlopen te sluiten 
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Zoals de bodem is,  zal het volk zijn  

Er bestaat een nauw verband 
tusschen vruchtbaarheid van den 
bodem, biologisch evenwicht in 
dien bodem en de gezondheid van 
plant, dier en mensch. 
W.F.K. Gouwe arts1948 



• Een gezonde bodem heeft  ongeveer  20.000 
kg levende biomassa p/hect. (organismen)  

• Zonder deze microbiologische activiteit groeit 
er niets  

15 koeien gewicht levend 
materiaal onder voetbalveld  



Ecosysteemdiensten bodem 
 De basis waarop we onze huizen bouwen  

 Waar we onze landbouwgewassen  in kweken 

 Gezonde bodem levert gezonde planten; gezond voedsel 

 

 Water infiltreren tegen wateroverlast, water vasthouden tegen verdrogen 

 Organismen zetten plantenresten/afval om nutriënten/voedsel   

 Met organische stof  CO2 vastleggen; bestrijden klimaat effect 

 Tegengaan verhitting in bebouwde omgeving; bufferen tbv leefbaarheid 

 Water-, bodem- en lucht- zuivering 

 Grote bron van biodiversiteit 

 

De bodem is voor ons van onschatbare waarde. 
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Probleem volgens overheid 

Bodemaantasting; verontreiniging, verlies van 
organische stof (humus) en bodem afsluiten 
van de buitenlucht 

Bodem(-aantasting) heeft een direct effect op 
de kwaliteit van water en lucht, voedsel, 
biodiversiteit, volksgezondheid en 
klimaatverandering. 
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Naar meer zelfregulering 

73 
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Agro-ecosysteem, 
voedselkwaliteit en 
gezondheid worden 
aangetast 
 



Zelforganisatie (Wijffels)  

 
 Mens beetje bij beetje is vervreemd van z’n directe omgeving;  

 wil weer meer samenwerking; meer verbinden met het algemeen belang; 
zelforganisatie;  

 nieuwe organisatievorming; (samen) het heft weer in eigen hand nemen 
(society 3.0) 
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Naar een gezonde bodem 
 

Technisch (partners) 

 Initiatief ZLTO, Waterschappen en BMF 

 Unie van Waterschappen/ Deltaplan Hoge Zandgronden 

 Bedrijfsleven maakt zich zorgen(HAK, Oerlemans, Suikerunie) 

  

 

Maatschappelijk (Platform Biodiversiteit en Groene Economie) 

 Bewustwording van de rol die de bodem speelt in ons leven,   

 Het opnieuw “gronden van” van Brabantse samenleving  

 Opstarten  Brabantse  “ontdek je bodem” (www.ontdekjebodem.nl) 

 In beeld brengen effecten van bodem op gezondheid 
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Thuis kringlopen 

Groot of klein, oud of jong ... iedereen kan actief kringlopen!  
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Compostmeesters 

Nieuw elan; tijd is rijp; veel nieuwe 
initiatieven; landelijke uitstraling 

Zorgen om de bodem (Down to earth) 

Relatie met stadlandbouw, permacultuur, 
(stads- en buurt-) moestuinen 

Netwerken / kennisdelen 

Kringlopen maar 
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