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De ongekende mogelijkheden van het bodem-watersysteem

14

Van bodemmonsters naar 
bodemschatten
Na 25 jaar bodemkwaliteits-
onderzoek staan bodem- 
wetenschappers te trappelen 
om met hun kennis talloze an-
dere maatschappelijke vraag-
stukken aan te pakken. Of het 
nu gaat om verstedelijking, 
energievoorziening of voed-
selproductie, het nog groten-
deels onbegrepen bodem- 
watersysteem blijkt een vat vol 
ongekende mogelijkheden.
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De bodem is van vitaal belang voor de mens. 
Sinds jaar en dag gebruiken we de bodem om 
voedsel en drinkwater te produceren. We halen 
energie en delfstoffen uit de ondergrond en ber-
gen er kabels, leidingen en stoffen in op. De bo-
dem is ook een essentiële schakel in natuurlijke 
kringlopen van water, koolstof en voedingsstof-
fen. het bodem-watersysteem bevat bacteriën 
die verontreinigingen onschadelijk maken, het 
helpt planten om CO

2
 uit de lucht in organische 

stof om te zetten en het voorziet de planten- 
wereld van mineralen en nutriënten. 
 nederland kent een lange traditie van toon-
aangevend bodemonderzoek. We blinken uit in 
fundamenteel onderzoek naar bodemeigen-
schappen en bodemecosystemen. Ons toege-
past onderzoek – landbouwkundig, geotech-
nisch en mijnbouwkundig – heeft internationale 
faam. De afgelopen decennia liepen we voorop 
in het onderzoek naar de aanpak van bodemver-

IN 't kOrt - BELEID

•  Ander beroep op bodem door verstedelijking, 
klimaatverandering en duurzame energie

•  Investeren in duurzaam bodemgebruik, reke-
ning houdend met langetermijneffecten

•  Bodem en stedelijk landschap vormen één 
samenhangend ecosysteem

•  Bodem zou sleutelrol moeten vervullen in  
discussies over toekomst van Nederland

Stad en bodem vormen één samenhangend ecosysteem: het Westerpark in Amsterdam.
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ontreinigingen, een maatschappelijk vraagstuk 
dat daardoor is teruggebracht tot beheersbare 
proporties.
 actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zo-
als verstedelijking, klimaatverandering en het 
streven naar een duurzame energievoorziening, 
doen een beroep op geheel andere potenties 
van de bodem: als bron van gevarieerde stads-
natuur, als bergingsbassin voor overtollig hemel-
water en als buffer van zomerwarmte en winter-
koude. Zulke toepassingen vragen om nieuwe 
kennis over de bodem: fundamenteel en toege-
past, in natuurwetenschappelijke en in sociaal-
wetenschappelijke domeinen. hamvraag daarbij 
is wat de bodem nu al voor ons kan betekenen, 
zoals een lagere energierekening, een prettige, 
groene leefomgeving en klimaatbestendige ste-
den. maar ook wat daar, dankzij meer begrip en 
bijsturing van bodemprocessen, allemaal nog bij 
kan komen, zoals de productie van medicijnen 
en chemicaliën, en energiezuinige waterzuive-
ringen.
 bodemonderzoek zal zich de komende jaren 
richten op deze gekende en ongekende moge-
lijkheden van het bodem-watersysteem en de 
effecten ervan op de korte en lange termijn. 
Daarmee bieden bodemwetenschappers de bo-
demgebruikers een handelingsperspectief en 
een afwegingsinstrumentarium: wat zijn de 
nieuwe gebruiksmogelijkheden van de bodem 
en hoe benut je die op een duurzame manier? 

Bodemkwaliteitszorg
Wie de bodem ziet als een bron van gezond 
voedsel, als een gebruiksruimte onder de grond 
of als vertrekpunt voor gevarieerde natuur, 
boekt zijn uitgaven niet als kosten, maar als in-
vesteringen. En voor wie welvaart meer is dan 

snel veel geld verdienen – denk bijvoorbeeld 
aan de generatie die nu studeert –, zijn duurza-
me oplossingen voor het energievraagstuk be-
langrijker dan goedkope. niet voor niets willen 
jonge bodemonderzoekers ook weten wat het 
effect is van warmte- en koudeopslag over der-
tig jaar, wanneer het grondwater enkele graden 
is opgewarmd. na enkele decennia van bescher-
men en schoonmaken luidt de nieuwe om-
gangsvorm tussen mens en bodem ongeveer zo: 
investeren in duurzaam bodemgebruik, reke-
ning houdend met effecten op de lange termijn.
 net zoals voor een kantoorgebouw, zou je ook 
voor een intensief gebruikte bodem een systeem 
van kwaliteitszorg moeten opzetten. gebruiken 
en beschermen gaan dan hand in hand. Dit be-
tekent niet alleen dat je tijdens het gebruik re-
gelmatig alle rommel opruimt, maar ook dat je 
telefoon-, glasvezel- en televisiekabels netjes in 
één goot bij elkaar legt, zodat een monteur er la-
ter makkelijk bij kan. Ook moeten we het ge-
bruik van de bodem door de mens zo organise-
ren dat er voldoende ruimte is voor natuurlijke 
bodemprocessen, zoals het zuiveren van grond-
water, en op een manier dat biologische en geo-
chemische kringlopen niet ontregeld raken. In 
een land met een mestoverschot moet het toch 
lukken verlies van bodemvruchtbaarheid te 
voorkomen? 

Sleutelrol
maatschappelijke vraagstukken worden steeds 
complexer en raken meer met elkaar verweven. 
Was waterbeheer lange tijd synoniem voor peil-
beheer, tegenwoordig gaat het ook over veilig-
heid, ecologische kwaliteit en duurzaamheid, en 
heeft water een sturende rol in de ruimtelijke or-
dening. Op dezelfde manier draagt de bodem 
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BODEMkENNIS

Wil de bodem een bijdrage kunnen 
leveren aan grote maatschappelijke 
opgaven, dan is kennis over de bodem 
van cruciaal belang. De nederlandse 
kennisinfrastructuur over bodem en 
ondergrond is goed ontwikkeld en van 
een hoog, internationaal erkend niveau. 
Daardoor is er een goede aansluiting 
tussen fundamenteel onderzoek op de 
universiteiten, toegepast en strategisch 
onderzoek in de kennisinstituten en een 
innovatieve praktijk bij ingenieurs en 
aannemers, met een overheid die 
zorgdraagt voor ondersteunend beleid. 
Om doorstroming van kennis in deze 
keten te bevorderen, stellen overheid, 
kennisveld en bedrijfsleven samen 
kennis- en onderzoeksagenda’s op. De 
doorwerking van nieuwe kennis naar 
professionals in de publieke en private 
sector wordt gefaciliteerd door het 
Expertise netwerk bodem en Ondergrond, 
een initiatief van SKb, bodemplus en SIKb, 
ondersteund door het ministerie van 
Infrastructuur & milieu en het betrokken 
bedrijfsleven. Door deze gezamenlijke 
inspanningen van de sector lukt het om 
de bodem op een duurzame manier 
intensiever te gebruiken, als deel van het 
antwoord op tal van maatschappelijke 
vragen.
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Dit artikel is opgesteld met inhoudelijke 
inbreng van Christy van beek (WUR/
alterra), Jaap breunesse (tnO), ton breure 
(RIvm), Cees buijs (gemeente Rotterdam), 
mike Duijn (tnO), Wim Dijkman (CLm), 
Jasper griffioen (tnO), tim grotenhuis 
(WUR), Jurgen van der heijden (at 
Osborne), timo heimovaara (tUD), Sytze 
Keuning (bioclear), Peter Kuikman (WUR/
alterra), Corné nijburg (Water governance 
Centre), Peter de Ruiter (SKb), huub 
Rijnaarts (WUR), Saskia visser (WUR) en 
annemarie van Wezel (KWR).
Een workshop met bodemdeskundigen 
inspireerde tot deze blik in de nabije 
toekomst: wat levert bodemonderzoek 
straks allemaal op en wat is ervoor nodig? 
Dit vergezicht bouwt voort op eerdere 
verkenningen, naar de toekomstagenda 
bodem van het Dutch Soil Platform – een 
samenwerkingsverband van kennisinstitu-
ten en het Rijk, dat de vraagsturing van 
het bodemonderzoek beter wil organise-
ren en afstemmen – en naar de kennisa-
genda voor de ondergrond van de 
gezamenlijke overheden in het kader van 
het bodemconvenant.

steeds vaker bij aan de oplossing voor grotere 
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatbesten-
dige steden, behoud van biodiversiteit en vol-
doende voedsel voor een groeiende wereld- 
bevolking. De bodem heeft veel te bieden en 
zonder de bodem lukt het meestal niet.
 bodemgebruik in de stad is daarvan een goed 
voorbeeld. De vraag die we ons moeten stellen, 
luidt: wat kan de bodem allemaal bijdragen aan 
het stedelijk landschap, aan het welbevinden 
van de stadsbewoners? het gaat niet om de bo-
dem ín de stad, maar de bodem én de stad. Stad 
en bodem vormen namelijk één samenhangend 
ecosysteem dat je ook zo kunt inrichten dat er 
stadsnatuur ontstaat met een grote soortenrijk-
dom. Zo bezien zou de bodem een sleutelrol 
moeten vervullen in discussies over de toekomst 
van nederland. Ontwikkelen we West-nederland 
bijvoorbeeld tot een ring van verdichte steden 
rondom het groene hart of betrekken we het 
buitengebied juist bij een ruime groene Stad, 
met veel stadsnatuur? bodemkennis moet be-
stuurders helpen hierover betere afwegingen te 
maken. 
 bodemwetenschappers willen een bijdrage 
leveren aan het duurzaam gebruiken van de bo-
dem. Daarbij zoeken ze naar een balans tussen 

toegepast onderzoek op de korte termijn, ge-
richt op urgente problemen, en fundamenteel 
onderzoek op de lange termijn, gericht op be-
langrijke vragen. Die lange termijn is onder an-
dere nodig voor tijdrovend en complex onder-
zoek naar de nog grotendeels onbegrepen wer-
king van de bodem als bioreactor. maar de 
processen in de bodem zélf vragen ook om zo’n 
lange termijn, zo traag als ze soms verlopen en 
zo lang als het duurt voordat effecten merkbaar 
zijn. misschien is dat wel een les die we de afge-
lopen tijd hebben geleerd: de bodem duurzaam 
gebruiken lukt het best als je met de bodem 
meebeweegt, in zijn eigen, natuurlijke tempo. 
Om dat voor elkaar te krijgen is voortdurend 
nieuwe kennis nodig. Kennis die soepel zijn weg 
vindt van het onderzoek naar de praktijk om op 
een verrassende manier te worden toegepast. 
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OPBrENGStEN BODEMONDErZOEk

•  Een handelingsperspectief en afwegingskader voor de bodem: wat zijn de nieuwe gebruiks-
mogelijkheden en hoe benut je die op een duurzame manier?

•  Informatie over winbare voorraden drinkwater, olie, gas, aardwarmte en delfstoffen in de 
bodem en ondergrond

•  Informatie over de eigenschappen van bodem en ondergrond, zodat deze ruimte toeganke-
lijk wordt voor nieuwe toepassingen 

•  Inzicht in de werking van de bodem als bioreactor, zodat die beter is te gebruiken en te 
besturen, bijvoorbeeld voor het produceren van medicijnen en chemicaliën

•  Realistische schattingen van de langetermijneffecten van ingrepen in de bodem, zoals 
warmte- en koudeopslag en geothermie

•  Scenario’s voor hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur in de diepe ondergrond, 
bijvoorbeeld voor opslag van CO

2

•  Een verbinding tussen natuurwetenschappelijke bodemkennis en sociaalwetenschappelijke 
kennis over governance, participatie en waarderingsvraagstukken

•  Systeem voor bodemkwaliteitszorg, gericht op permanent onderhoud van milieuchemische, 
geotechnische, bouwkundige en landbouwkundige kwaliteiten

•  bodemonderzoek naar nieuwe verontreinigingen, zoals medicijnresten
•  Een sterkere kennisinfrastructuur, inclusief kennisuitwisseling tussen disciplines, koppeling 

tussen publiek en privaat onderzoek, koppeling tussen onderzoek en uitvoeringspraktijk en 
kennisoverdracht naar stakeholders

WAt IS NODIG VOOr BODEMONDErZOEk

•  betrokkenheid in beginstadium van grote projecten en planningscycli, inclusief aandacht 
voor langetermijngevolgen

•  vraagsturing en maatschappelijke betrokkenheid bij wetenschappelijk bodemonderzoek 
•  voldoende kritische massa (onder andere tijd, ruimte, menskracht en geld) voor fundamen-

teel bodemonderzoek, gericht op het doorgronden van het bodem-watersysteem
•  bereidheid van ondernemers om praktijkkennis over bijvoorbeeld toepassing geothermie te 

delen, zodat de techniek zich sneller kan ontwikkelen
•  Duidelijkheid over de eisen aan een duurzaam ingerichte leefomgeving, ook voor meervou-

dig ruimtegebruik
•  Onderzoeksvragen uit de praktijk, aangedragen door beleidsmakers, bodemprofessionals 

en bodemgebruikers


