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Landbouw in Nederland 

Bron: https://ourworldindata.org/crop-yields / UN FAO 

Aardappels: NL  45,6 ton / ha Maïs: NL 13,7 ton / ha 

2 

https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields


Landbouw in Nederland 

Bron: https://ourworldindata.org/crop-yields / UN FAO 

Aardappels: NL  45,6 ton / ha 

3 

https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields
https://ourworldindata.org/crop-yields


Landbouw in Nederland 

• Export Nederlandse 
landbouwproducten 
is hoog! 

• Komt door 
technologie; van 
nature productieve 
gronden; gunstig 
klimaat.  
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Stikstofbalans: IN – UIT 
= overschot wat verdwijnt naar milieu 
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Nitraat in oppervlaktewater 
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Velthof et al. ,2017. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/403643 

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/403643


(Vellinga et al., 2018) 

Broeikasgasemissies gehele 
landbouwketen NL 

NIR: Nationale Emissierapportage 



Rijnmond 28 oktober 2019 
RTV Oost 30 juli 2018 

Er komt veel op de boer en zijn bodem af 
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Doel: in 2030 moeten alle (Nederlandse) 
landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. 



Diverse bodemprofielen 
Zand  Tussenlaag 

veen  
Zeeklei Zeeklei 
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Koolstof-
opslag 

Klimaat-
regulatie 

Nutriënten-
huishouding 

Habitat voor 
organismes 

Water-
huishouding 

Bron van geneesmiddelen 
en genetisch materiaal 

Fundering 
 

Bron van 
bouwmateriaal 

Cultureel 
erfgoed 

Productie van 
voedsel, vezels 
en brandstof  

Water zuiveren 
 

10 



Verschillen in eigenschappen 
bodemkwaliteit 
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Leerdoelen 

• Eerste kennismaking algemene bodemkunde. 

• Leren hoe bodems en landschappen (in het algemeen) zijn 
gevormd in Nederland. 

• Weten welke bodemuitdagingen vaak voorkomen en wat de 
oorzaak is. 

• Bodemuitdagingen vertalen naar managementadviezen. 

• Leren inzien waar er potentie is om bodemkwaliteit / 
bodemkoolstof te verhogen. 
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Programma 
14:10 uur  Algemene bodemkunde (Maricke Modderkolk) 

14:45 uur  Pauze 

 
15:00 uur  Bodemuitdagingen, bodemkwaliteit en handelingsperspectief  

  (deel 1, Maricke Modderkolk)  

15:45 uur  Pauze 

 
16:00 uur Bodemuitdagingen, bodemkwaliteit en handelingsperspectief  

  (deel 2, Maricke Modderkolk)  

16:45 uur  Pauze  

 

17:00 uur  Handelingsperspectief koolstofopslag (Joost Iwema) 

17:45 uur  Pauze 

 
18:00 uur  Ruimte voor vragen en terugblik 
18:30 uur  Afsluiting en buffet 

20:00 uur  Einde 
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Verdiepingsdag Waarde duurzame bodem 

28 mei 2022 

 

• Weersextremen: weerbaarheid van de bodem 
in droge en natte situaties. 

• Wat is de potentie van koolstofopslag op een 
Nederlands landbouwbedrijf? 

https://www.vabnet.nl/activiteiten/verdiepingsdag-waarde-duurzame-
bodem.html 
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Mogelijke impact  
van deze cursus  

Geïnspireerd op Magnani & Struffi,  2009. 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.10.004  

Melkafnemer 

Collectief / LTO 

Melkafnemer 

Adviseurs 

Studiegroep 

Studiegroep 
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