
Is het fundament, uw bodem, 
al klimaatproof?

Wat moet er veranderen om de buitenruimte 

klimaat-adaptief en leefbaar te houden?
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Stelling

“Met een gezonde bodem 

speel je als vanzelf in op 

vraagstukken over

klimaatverandering, 

bodem(bio)diversiteit en een 

betaalbare openbare ruimte”
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In een vruchtbare bodem …

Bron: Stockli,1950

Zijn aanwezig Kg per ha

Bacteriën en actinomyceten 10.080

Schimmels 10.000

Regenwormen 4.000

Protozoën 379

Duizendpoten, insecten, spinnen 67

Nematoden (aaltjes) 50

Enchytraëen 15

Springstaarten 6,5

Mijten 4,4

Mollen 1
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Wat gebeurt er in de bodem?

• Effecten in bodem verschillen sterk per soort

• Grondsoort en bodemgebruik bepalen welke soorten 

voorkomen

Bron RIVM
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Bodemleven benadeeld door

• Nieuwbouw van woningen

• Geen aanvoer (vers) organisch 

materiaal

• Intensieve grondbewerking

• Verdichting bodem

• Slechte ontwatering

• Verdroging bodem

Bodemdiversiteit
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Braaklegging = bodemverbetering 
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Afvoer van voedingstoffen of niet?
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Belang van een gezonde bodem

• Bodemgebruik en klimaatverandering hebben 

effect op het bodemleven 

• Er is bodembeheer nodig: 

• Breng de bodemstructuur op orde

• Voer organische stof aan

• Zorg voor meer gewasdiversiteit

• Verhogen organische stofgehalte

Bodemdiversiteit
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Uw bodemprofiel?

Bodemdiversiteit

10



Gezond bodemleven

Bodemdiversiteit
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Belang van een gezonde bodem

• De bodem is essentieel voor goed functionerende 

kringlopen van water en voedingstoffen en voor een 

gezonde leefomgeving

• De bodem is een onderdeel van het ecosysteem

• De soortenrijkdom in de bodem is immens en 

vergelijkbaar met die van het tropische regenwoud

Bron RIVM
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Tekorten

Een gezonde bodem geeft:

• Actief bodemleven

• Hoge soortenrijkdom
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Gezonde bodem is een must

• Zorgt dat de bodem vruchtbaar 

blijft zodat het leven boven de 

grond groeit en bloeit

• Minder erosie, goede 

waterregulatie, ziekte- en 

plaagwering, zuivering en het 

vastleggen van CO₂

• Minder kosten in beheer en 

onderhoud op korte en langere 

termijn
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Transitie naar duurzamere systemen

• De biodiversiteit in onze bodem loopt sterk terug door 

• Klimaatverandering

• Verlaging van het organische stofgehalte

• Verzilting 

• Bodemverdichting

• Bodem en beheer van de buitenruimte wezenlijk 

anders inrichten om meer klimaatproof te zijn

• Zoeken naar nieuwe verdienmodellen

Bodemdiversiteit
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Prinsjesdag 2020

• Klimaatprogramma verplicht

• Maatregelen op het gebied van natuurlijk kapitaal

• Milieuschade beperken, door versterking biodiversiteit 

op alle niveaus

• Opgaven Landbouw & Publieke ruimte: herstel van 

biodiversiteit en vermindering broeikasgassen

• Monetarisering milieu-klimaatschade: welvaartsverlies 

> 31 miljard euro voor deze generatie

Bron: Rijksbegroting 2020
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Klimaatbestendige stad middels 
een gezonde bodem 

“De bodem benaderen als 

ecosysteemdienst zal ons in de 

toekomst helpen bij het leefbaar 

houden van het stedelijke gebied. 

Het biedt ons handreikingen voor 

klimaatadaptatie.”  
Bron RIVM
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Verdichting

Bodemdiversiteit
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Stressfactoren verminderen

• Behoud van de weerstand van de bodem

• Werken aan de opbouw van organische stof 
(blad e.d.)

• Organische stof geeft goede structuur 

• Houd bodemleven op peil

• Geeft een gezonde bodem = biodiversiteit 

• Maakt uw bodem klimaatadaptiever

Bodemdiversiteit
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Gezonde bodem = gezond groen
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Beheer en kosten

• Minder afvoer van organisch materiaal

• Minder transportkosten

• Bodem benaderen als een ecosysteemdienst = 
mooiere omgeving

• Hogere waardering buitenruimte

• Meer biodiversiteit inbrengen = natuur

• Andere onderhoudskosten

Bodemdiversiteit

21
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Ruimte voor natuur



Beheer en onderhoud

ANDER BEHEER BUITENRUIMTE IS NOODZAAK

• Bladval = terugbrengen in plantsoen i.p.v afvoeren

• Geen bestrijdingsmiddelen 

• Geen kunstmest aanbrengen

• (Bodem)bewerking(en) op het juiste moment 

• Ander gebruik zware machines (voorkom rijsporen)

EFFECT => BODEMBIODIVERSITEIT 
=> GEZONDER GROEN
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Ander beheer en onderhoud

• Een gezonde vitale bodem

• Met meer biodiversiteit

• Opvang van hemelwater

• Verkoeling

• Schaduw

• Voldoende  groen 

• Gezonde en duurzame 

leefomgeving 

Bodemdiversiteit

24



Prinsjesdag = zorgplicht

Bodemdiversiteit 
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Gemeenten die hun groenbeleid en zorgplicht 
op orde hebben …  zorgen voor:  

• VITAAL BODEMLEVEN

• MEER BIODIVERSITEIT IN DE OPENBARE RUIMTE

• VOLDOENDE GROEN 

• Een prettige gezonde en duurzame leefomgeving 

U bent 

aan zet!

U bent 

aan zet!
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