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Take home messages 

• Zonder bodem en land geen welvaart: URGENTIE 

• Land en bodem zijn een schaars goed: hier moeten we bewust mee 
omgaan: land grabbing uitbannen! 

• Holistische benadering is essentieel 

• Dromen is nodig om tot nieuwe inzichten te komen 

• Scenario’s en een baseline geven mogelijkheden en grenzen aan 

• Zonder vertrouwen kom je er niet 

• Aansprekende voorbeelden doorvertellen 



Een “robuuste bodem onder de 
SDGs” 
• SDGs: van ons allemaal;2030 is morgen! 

• Druk op land neemt toe 

• Aanpak maatschappelijke opgaven: sectoraal 

• Claims op land onttrekken waarde 

• Meervoudig landgebruik is essentieel 

• Landdegradatie in NL is omvangrijk 

 

  Holistische benadering en 
flexibele instrumenten nodig  
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Bodemgerelateerde SDGs 



Onbalans tussen de sferen  

 
Korte termijn 
Quick wins 
Waardeonttrekking 
door private partijen 

Middellange termijn 
Maatschappelijke baten 
Coöperatie 

Lange termijn 
Natuurlijk kapitaal 
Waardecreatie voor 
stakeholders 

lokaal 

regionaal 

mondiaal 

Inspired by  Stockholm Resilience Centre 
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Transitie-opgaven 

• Transitie naar een kringlooplandbouw 

• Transitie naar duurzame 
verstedelijking 

• Transitie naar een duurzame 
energievoorziening 

• Transitie naar een circulaire economie 

• Klimaatmitigatie en -adaptatie 

CHAOS 
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Ruimteclaims 
 

• Ruimteclaim voor woningbouw 13.000 tot 17.000 ha (2040); 
grotendeels binnenstedelijk oplossen 

• Natuurnetwerk Nederland 46.000 ha (2027); internationale 
afspraken vragen grote claims na 2027 

• Ruimteclaims voor klimaat, 
energie, kringlooplandbouw 
niet helder: onderhevig aan 
politieke en regionale afwegingen 
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Jaar 

 
Prijs Landbouwgrond 

(NL) per Ha 
2002 € 34.000 

2003 € 29.000 

2004 € 28.000 

2005 € 28.500 

2006 € 32.000 

2007 € 33.500 

2008 € 40.000 

2009 € 44.000 

2010 € 40.000 

2011 € 43.000 

2012 € 45.500 

2013 € 46.000 

2014 € 52.000 

2015 € 55.000 

2016 € 57.900 

2017 € 59.500 

2018 € 59.900 

• Druk op land groeit 

• Grondspeculatie door lage 
rentes 

• Concurrerende claims 

• Bodem- en grondwaterkwaliteit 
verslechteren 

 

 

 

Huidige situatie 



Landdegradatie: afdekking 



Landdegradatie: Bodemdaling 



Landdegradatie: Verlies bodemvruchtbaarheid 



Landdegradatie: Competitie zonne-energie 



Landdegradatie: Erosie 



Landdegradatie: Verontreiniging 
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Wat kunnen we doen? 
• Samen gedeelde ambities benoemen 

• Prioriteiten bepalen: keuzes maken 

• Integraal in een gebied kijken en tussen gebieden 

• Netwerken verbinden 

• Functies combineren 

• Waardecreatie zoeken ipv waarde onttrekken Top 
Down 

Bottom 
UP 
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Wat hebben we dan nodig? 
• Langetermijnvisie 

• Dromen over de toekomst: scenario's op meerdere 
schaalniveaus 

• Weten waar je nu staat: baseline  

• Schaarste kennen om te prioriteren 

• Kennis over oa functie-combinaties 

• Inzicht in elkaars ambities en wensen 

• Vertrouwen 

• Nieuwe businessmodellen 

• Samenwerken op verschillende schaalniveaus 

• Beslissers / knopendoorhakkers 
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Wat kunnen we nu al doen? 
• Bewustzijn creëren 

• Energie in de samenleving benutten:  actie steenbreek, 
wormenhotels, minder vlees, weidemelk, composteren gemeentelijk 
groen, bermen benutten 

• Functiecombinaties: groen combineren met klimaatadaptatie in de 
stad, creëren van infranatuur 

• Faciliteren met kennis/kennisontwikkeling 

• Stimuleren (burger)initiatieven 

• Experimenteren 

• Werken aan netwerken en vertrouwen 

• Goede voorbeelden laten zien: narratieven 
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mailto:margot.de.cleen@rws.nl
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Source: www.slideshare.net/AnkeSiegers/presentatie-nl-kantelt-transitietheorie-jan-rotmans-en-anke-siegers  

Transitiekenmerken 
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Source: www.slideshare.net/AnkeSiegers/presentatie-nl-kantelt-transitietheorie-jan-rotmans-en-anke-siegers  

Transitiekenmerken 


