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Betreft: Advies Rol en betekenis bodemecosystemen in relatie tot NMP-4 en

de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening

Mijnheer de Minister,

In uw brief van 30 maart 2000, kenmerk DBO/ 2000031932, vraagt u  de commissie om

advies over de rol en betekenis van bodemecosystemen. Het advies zal bijd ragen aan

het ontwikkelen van een visie over de rol en betekenis van de ecologie voor verschil-

lend e gebru iksfu ncties van d e bod em  ond er and ere ten  behoeve van N MP-4 en d e

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. U verzoekt de commissie in te gaan op  een aantal

vragen. De commissie zal, conform uw  voorstel, in  d it eerste ad vies op  hoofd lijnen

een reactie op  d eze vragen geven. In  een tw eed e ad vies zal inhoud elijk u itw erking

worden gegeven aan deze reactie.

Wat  is het  belang van  gezonde bodemecosyst emen  voor  de bodem en  voor  ver schil-

lende gebruiksvormen van die bodem?

H et bodemecosysteem bezit essentiële functies: vru chtbaarheid , vastlegging en

doorvoer dan wel afbraak van stoffen, p laagbestrijd ing, bufferend  vermogen, water-

bergend  vermogen, vastlegging van CO2 en and ere broeikasgassen, d raagvermogen,

visu ele- en  belevingsasp ecten . H et bodemecosysteem d raagt daarmee bij aan de

regeling van d e stof-, nu triënten- en  w aterkringloop  op aard e, voedselproductie,

klimaat, etc.. Bod emleven is voor alle functies, met u itzond ering van het d raagver-

mogen, essentieel. De commissie benadrukt het continue karakter van het bodemeco-

systeem  en  het feit d at d e aan  het ecosysteem  toegeschreven  fu ncties in  p rincip e

tegelijkertijd  en op  d ezelfd e p laats aanw ezig zijn . H et belang van gezond e bod em -

ecosystemen voor de bodem is natuurwetenschappelijk gezien evident: de bodem is

d eel van  het ecosysteem . De bod em  is zow el het p rod u ct als het su bstraat van  d at

ecosysteem.
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Het bodemecosysteem kan dus worden beschouwd als een ‘voorraad’ van nuttige eco-

logische functies. Van sommige onderdelen van het bodemecosysteem is bekend

w elke rol ze spelen in  een bepaald e functie. Van and ere ond erd elen w ord t d at veel

minder goed  begrepen, maar dat w il niet zeggen dat deze onderdelen niet belangrijk

zijn . Gebru ik d oor d e mens leid t tot het op timaliseren van één of meerd ere ecologi-

sche functie(s) ten koste van de anderen. Het bodemecosysteem bezit herstelvermo-

gen om na het beëind igen van gebru ik weer terug te keren in een meer evenwichtige

toestand . Dit herstel gaat echter langzaam, zeker vergeleken met de snelheid

waarmee de mens een ecologische functie voor eigen gebruik kan optimaliseren.

Verstand ig omgaan met d e bod em betekent d at van d e ecologische functies van d e

bodem gebruik word t gemaakt op een wijze d ie duurzaam is. Duurzaam gebruik van

het bodemecosysteem houdt naar oordeel van de commissie het volgende in:

• Gebru ik van een ecologische fu nctie leid t n iet tot lokale u itpu tting of vernieti-

ging hiervan.

• Bij het gebru ik van een bepaald e ecologische functie blijven d e overige functies

ter p laatse zoveel m ogelijk in tact.

• Het herstelvermogen van de bodem blijft intact, d it houd t onder andere in dat de

fu ncties d ie tijd elijk en  som s langd u rig ter  p laatse afw ezig zijn  gew eest teru g

moeten kunnen keren. Dit houd t ook in d at alle belangrijke organismen van het

bodemecosysteem voorradig moeten blijven.

• De snelheid  van herstel is in  verhoud ing met d e snelheid  w aarmee van gebru ik

word t gewisseld . Herstel dat honderden jaren vergt is ongewenst als wisselingen

zich om de 30 jaar voordoen.

• Alle ecologische functies moeten voldoende ru imte krijgen; d it stelt grenzen aan

de schaal waarop  gebru ik mag p laats vinden.

• Het gebruik van het bodemecosysteem mag de omgeving, zoals het grondwater en

aanliggende ecosystemen, niet belasten.

De commissie beveelt aan bovenstaand e u itw erking van d uurzaam gebru ik van d e

bodem expliciet te betrekken bij het NMP-4 en de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening.

Hoe kan dit  belang worden geïllust reerd/gecommuniceerd met  relevante actoren?

De commissie meent dat het belang van bescherming van gezonde bodemecosystemen

het beste geïllu streerd  kan w ord en aan d e hand  van d e nu ttige functies d ie bod em-

ecosystemen hebben voor mens en m ilieu . Immers, terrestrische ecosystemen zijn

overal aanwezig, we weten dat ze bestand  zijn tegen menselijke ingrepen en dat der-

gelijke ingrepen ook toelaatbaar zijn. Tegelijkertijd  kan gesteld  w ord en d at er gren-

zen zijn aan deze ingrepen d ie te maken hebben met het behoud  van nuttige functies.

Tevens zou accent kunnen worden gelegd  op visuele – en belevingsaspecten van

bodemecosystemen. Het u itd ragen van informatie over situaties waarin het bewezen

niet goed  gaat m et het bod em ecosysteem  als gevolg van  m enselijk hand elen  kan

hierbij zeer illu stratief zijn . Dit geld t ook voor het u itd ragen  van  in form atie over

situ aties w aarin  het d oor m enselijk hand elen  ju ist evid en t w el goed  gaat m et het

bodem ecosysteem.
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Het uitsluitend  beschermen van d ie onderdelen van bodemecosystemen d ie een bewe-

zen nut hebben voor de mens, acht de commissie echter onvoldoende. Het zou ook in

strijd  zijn  met het bepaald e van artikel 1 u it d e Wet bod embescherming, en met het

voorzorgsprincipe u it het verd rag van Rio de Janeiro inzake milieu  en ontwikkeling.

Het bewezen nu t voor de mens ziet de commissie vooral als een startpunt voor com-

m unicatie. De w isselw erking tu ssen organism en ond erling en m et d e niet levend e

componenten in een bodemsysteem laat een strikte scheid ing van nuttige en niet nut-

tige onderdelen bovendien niet toe.

H oe zou  de t oest an d en  mogelijke on t wikkelin g van  bodemecosyst emen  het  best  in

beeld kunnen  worden  gebracht  en  is het  mogelijk expliciet e doelst ellingen  voor  ge-

zonde ecosystemen bij verschillende gebruiksfunct ies te formuleren?

H et bod emecosysteem w ord t d oor d e commissie gezien als het geheel van minerale

d elen, d od e organische stof, lucht, w ater, micro-organismen, bod emfauna en –flora,

inclusief p lantenwortels. Binnen d it systeem vinden vele interacties p laats tussen de

organismen onderling en tussen organismen en de niet levende componenten. Het sys-

teem reageert op  de omgeving. De invloed  van een bodemecosysteem op  zijn omge-

ving, zoals bovengrondse flora en fauna en het infiltrerende water, en omgekeerd , is

bij bodembeheer van belang. Met andere woorden: vanuit het bodemecosysteem moe-

ten eisen gesteld kunnen worden aan de omgeving en omgekeerd.

Tot nu  toe is d e kw aliteit van d e bod em  vooral op  een fysisch-chem ische w ijze be-

paald . Dit levert een beperkt beeld  op  van d e bod emkw aliteit, omd at niet bekend  is

w at d e bijbehorend e toestand  is van het bod em leven. De kw aliteit van het bod em -

leven  reflecteert d e fysisch-chem ische beïnvloed ing van  d e bodem, en integreert

d aarmee d e gevolgen van d e zogenoemd e ‘Ver’-thema’s: vermesting, versp reid ing,

verstoring, etc.. en de wijze waarop  de bodem word t beheerd . Gezien het belang van

het bod em leven voor het in  stand  hou d en van d e essentiële fu ncties voor m ens en

milieu  is aandacht voor de kw aliteit hiervan zonder meer gewenst. Het bodemleven

verd ient naar het oord eel van d e commissie om d ie red en veel meer aand acht in het

kad er van  behou d  en  bescherm ing van biod iversiteit. In tegraal m ilieu beleid  is ge-

baat bij beschrijving van de toestand  c.q. gecombineerde effecten van milieud ruk op

de bodem.

Vanu it d eze ged achte beveelt d e com m issie aan in  eerste instantie een inventarisa-

tie van  d e karakteristieken  van  rep resen tatieve bod em ecosystem en  u it te voeren .

Deze inventarisatie zou  zow el d e biotische als d e abiotische com p onenten  van het

ecosysteem  m oeten  om vatten , om d at h ierm ee d e fysisch-chem ische kw aliteit ge-

koppeld  kan worden aan de kwaliteit van het bodemleven. Het successiestad ium, de

stofkringlop en , d e stabiliteit  en  fu nctionele biod iversiteit  in  het systeem  moeten

omschreven w ord en. Bij d e inventarisatie kan ond erscheid  gemaakt w ord en tu ssen

natuurgebieden, landbouwgebieden en woon-werk gebieden. Vergelijkenderwijs zal

de wijze waarop gebruik het bodemecosysteem beïnvloed t, kunnen worden aangege-

ven. De inventarisatie zal informatie op leveren over het ond erscheid end  vermogen
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van  d e versch illend e p aram eters, en  d e m ogelijkhed en  tot het kom en van  veran t-

woorde keuzes van ind icatoren en referenties. Bij de inventarisatie kan onder andere

gebru ik gemaakt w orden van reeds lopende activiteiten in het kader van onderzoek

naar ‘life support’ functies van de bodem ten behoeve van de biod iversiteit. De com-

missie beveelt aan de bedoelde inventarisatie met voorrang u it te voeren.

Welke lopende onderzoeken /best aande met hodieken  kunnen bijdragen, en welk

nieuw onderzoek moet  worden geïnit ieerd?

Door de beperkte tijd  d ie de commissie ter beschikking stond  voor het voorbereiden

van d it advies op hoofd lijnen heeft zij zich nog geen volled ig oordeel kunnen vormen

over lopend e ond erzoeken en bestaand e m ethod ieken. In  haar aanvu llend e ad vies

zal de commissie u itgebreid  op  d it onderwerp  ingaan. Wel heeft de commissie u it de

ad viesaanvraag begrep en d at bij ‘exp liciete d oelstellingen voor gezond e ecosyste-

men’ word t gedacht aan bodembiologische ind icatoren, gekoppeld  aan streefbeelden

voor deze ind icatoren. De ind icatoren zijn bijvoorbeeld  bepaalde organismen of pro-

cessen in  d e bod em . H et streefbeeld  geeft een  bepaald e absolu te getalsw aard e aan

voor d e ind icatoren. Streefbeeld en zijn  vaak gebaseerd  op  referenties d ie als ‘goed ’

worden gewaardeerd ; situaties d ie bijvoorbeeld  in het verleden zijn beschreven. Het

aanbrengen van algemene streefbeelden voor bodemecosystemen en voor kleinscha-

lige gebru iksfu ncties is naar oord eel van  d e com m issie thans n iet m ogelijk, om d at

het ontbreekt aan kennis over:

• de waarde van specifieke ind icatoren voor het bodemecosysteem;

• de waarde d ie de ind icatoren moeten aannemen om het systeem als goed  of slecht

te beoord elen, d it geld t sterker naarmate d e ru imtelijke schaal afneemt;

• het soort maatregelen d ie nod ig zijn om streefbeelden te realiseren.

De commissie zal in haar aanvullend  advies ingaan op  de wijze waarop  deze kennis-

leemtes kunnen worden ingevuld , en de termijn die daarvoor nodig is.

Met de meeste hoogachting,

de voorzitter van de

Technische commissie bodembescherming,

Ir . W.C. Reij.

De electronische versie van dit document is identiek aan het oorspronkelijke ondertekende document.
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