
 

 

Manifest TerrAgenda 

Een vitale bodem onder Nederland in 2030 
 

Het gaat niet goed met de bodem in Nederland! Ze daalt, ze verdroogt, ze verliest vruchtbaarheid, ze verdicht, 

ze verzilt en ze verzuurt. En dat terwijl we de bodem en het daarmee samenhangende watersysteem zo hard 
nodig hebben. Vitale bodems zijn essentieel voor ons welzijn en onze welvaart. Zonder vitale bodems geen 

gezonde steden, geen klimaatadaptatie, onvoldoende drinkwater, geen duurzame voedselproductie. Bodems 
zitten onder het maaiveld en krijgen daarom onvoldoende aandacht. Het is dan ook tijd om bodems boven het 

maaiveld te ti l len en op de agenda te zetten. 

We hebben 3 keer het oppervlak van Nederland nodig! 
 

Onze ambities leggen een steeds groter beslag op land en het bodem- en watersysteem. Zo is voor 

woningbouw schone grond nodig, voor klimaatmitigatie is vastlegging van CO2 in de bodem nodig en voor 
klimaatadaptatie het waterbergend vermogen van de bodem; voor energievoorziening wordt geothermie 

gebruikt; voor schoon drinkwater wordt het reinigend vermogen van de bodem ingezet. De bodem levert dus 
veel diensten aan de maatschappij. Om deze diensten te kunnen leveren is een vitaal bodem- en watersysteem 

essentieel. 

Samenwerking voor een eerlijke verdeling van bodemdiensten 
 

De sectoren die nu werken aan de transities realiseren zich niet altijd dat zij een beroep doen op het land en dit 
natuurlijk systeem. Is er wel genoeg Nederland voor onze opgaven?! Nieuwe initiatieven leiden tot extra druk 

op land en systeem. Momenteel werkt iedere sector voor zich. Particulieren en de publieke sector, economie, 
landbouw, energie, natuur, milieu, biodiversiteit en water, allen proberen apart en afzonderlijk van elkaar de 

nodige veranderingen te volbrengen. Deze aanpak is gedoemd om te mislukken. Er is behoefte aan een samen 
gedragen aanpak. 

Een TerrAgenda voor vitale bodems 
 

Er is een nationale agenda en een actieprogramma nodig om te zorgen dat we in 2030 een vitale bodem 
hebben als basis voor onze maatschappelijke opgaven. Zo werken we met elkaar aan een gezonde toekomst 

waarin er ook voor onze kinderen welzijn en welvaart is. Deze agenda noemen we de TerrAgenda 2020-2030. 

 



Nu de juiste keuzes, straks onze kinderen een gezonde basis 
 

Als we nu de juiste keuzes maken, hebben onze kinderen straks een gezonde bodem onder hun bestaan. Dit 

kan het begin zijn van een rechtvaardiger inzet van bodemdiensten, waarbij niet geldt ‘wie het eerst komt wie 
het eerst maalt’, maar waar het gezamenlijk belang voorop staat. 

Dit zijn onze 6 agendapunten voor vitale bodems voor Nederland: 

1. Geef TerrA een stem! 
Natuurlijke systemen zijn het l ichaam van de Aarde. Ze levert schoon water, energie, voedsel en biodiversiteit. 
Wij gebruiken dat voor onze maatschappelijke opgaven, maar vergeten daarbij wel eens dat ze niet alles 
tegelijk en op één plek kan verdragen. Moeder Aarde doet er toe, maar ze heeft geen stem. Dit agendapunt 
helpt: Moeder Aarde heeft een stem in afwegingen over activiteiten en besluiten, zo blijft ze vitaal. 
 

2. Verbeter jouw wereld, omarm het natuurlijk systeem 
Mondiaal is er een akkoord: degradatie van bodemsystemen zetten we om in herstel. Dit voornemen verdient 
en vereist kennis, inzicht en onderbouwing, samen ontwikkelen we een gemeenschappelijk beeld van vitale 
bodems in 2030. Dit agendapunt laat zien wat er is en wat nog ontbreekt. Doel is dat ieder gebied van 
Nederland het natuurlijk systeem duurzaam kan inzetten, zodat er een balans is en functies van het systeem 
behouden blijven voor volgende generaties. 
 

3. Een ‘bodemcommissaris’ 
Natuurlijke systemen hebben trage processen in zich en vragen om investeringen, ook in het systeem zelf,  die 
ver weg in de tijd kijken. Hiervoor zijn langetermijnvisies op meerdere schaalniveaus nodig, zowel in landelijk 
als stedelijk gebied, alsmede op de raakvakken van beide. Omdat bodem een rol speelt in vele opgaven kan een 
‘commissaris’ (werktitel, uitwerking volgt. Synoniemen: gebiedscoöperatie/coördinatie, stadsbodemmeester, 
ondergrondregisseur) als verbinder optreden tussen verschillende sectoren. Dit agendapunt genereert hiervoor 
inspiratie. 
 

4. Instituut voor landgebruik & grondstoffen & energie 
We pleiten ervoor om het natuurlijke systeem een stem te geven in de vorm van een ‘instituut voor 
landgebruik, grondstoffen en energie’ (of: Warendienst van Aarde, Rekenkamer natuurlijk systeem). Het gaat 
om een kennisbasis die de impact van projecten en plannen op het natuurlijke systeem beoordeelt. Daarmee 
geef je invulling aan voorgenomen plannen rondom vitale bodems in 2030 en het tegengaan van 
bodemdegradatie (of compensatie daarvan). 
 

5. Maatwerk in wetgeving 
De Omgevingswet vraagt om een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Nog niet alle 
wetgeving is verankerd in de Omgevingswet. Onder dit agendapunt gaan we, aan de hand van voorbeelden, 
knelpunten aan de kaak stellen. Zodat we werken aan passende wetgeving. Een wetgeving die in zich heeft dat 
de bodem een onmisbare schakel zij, of eigenlijk de motor achter, een circulaire economie. 
 

6. Participatie 
De wereld onder het maaiveld is te onbekend. Dat gaan we beter doen. Iedereen mag het weten: duurzaam 
benutten loont, onbewust benutten schaadt. Het gaat over de bodem, je partner! Wat is uw bijdrage aan het 
bereiken van vitale bodems in 2030 en hoe betrekken we de samenleving? 
 

Doe mee 


