
Bouwsteen Bodem 

Stellingen 
 
De ambitie van de energietransitie en klimaatadaptatie vraagt veel van de bodem, maar brengt 
zowel voor- als nadelen. Wat is het afwegingskader? 
Ziet u kansen voor vastleggen van CO2, verhoging van de bodemvruchtbaarheid en waterafvoer/-
opvang? 
Toename van welvaart betekent meer vraag naar voedsel en water. Tegelijkertijd is er een afname 
aan grondstoffen en komt de bodemkwaliteit in het gedrang. Hoe pakken we dit aan, rekening 
houdend met de boer, de natuur en de toekomst? 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
 
Wat vindt u van de ambitie? 

 Samenhangend verhaal met echte vergezichten: echte ambitie. 

 Ambitie: prima! Besef van duurzaam bodembeheer moet nu ontwikkeld worden om 
droombeeld te bereiken! 

 Ambitie 2050: goede ambitie, gefocust op kwaliteit. Meer aandacht voor andere 
onderwerpen: zoetwater, archeologie, etc. 

 Een gepaste visie om naartoe te werken. Andere visies sluiten hier nog niet op aan. Misschien 
kan bodem uitgangspunt voor landbouw zijn.  

 Bodem = basis. Ambitie-uitgangspunten zijn helder. Hoe breed is kringlooplandbouw Zeeland?  

 Raakvlak met andere onderwerpen: ook archeologie opnemen 

 Waar is er plek voor archeologie/erfgoed 

 Integrale aanpak tussen sectoren nodig 

 Ook aandacht voor CO2-vastlegging in de bodem 

 Belang van duidelijke definities per bouwsteen hier bijv. voor kringlooplandbouw 

 Verlaging waterpeil voor akkerbouw leidt tot oxidatieveen, inklinking bodem en opnieuw 
verlaging waterpeil  circulair proces, moet doorbroken worden (ook ten behoeve van 
organische component archeologie) 

 Natuurinclusief denken bij alles wat we doen. 

 Ambities stellen betekent keuzes maken 

 Ambitie 2050 kringlooplandbouw in evenwicht brengen met de omgang van de kringloop. 
Land- en tuinbouw heeft dé oplossing 

 Areaal bestemmen voor productie-meststoffen op plantaardige basis. 
 
De ambitie van de energietransitie en klimaatadaptatie vraagt veel van de bodem, maar brengt 
zowel voor- als nadelen. Wat is het afwegingskader? 

 Betrek ook erfgoed daarin 

 Toets aan de ambitie 

 Functie volgt bodem 

 Kijk voor wat er het minst goede alternatieven zijn en laat dat leidend zijn? 

 Is Zeeland niet te klein om belangen af te wegen? 

 Dubbel gebruik zonnevelden  teelt eronder en opvang regenwater van panelen. 

 Kleinschalige windenergie 

 Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Geen zonneparken 

 Zonneparken met dubbelfunctie landbouw 

 Zonnepanelen op (landbouw)grond alleen als de biodiversiteit verbetert. Of verhoogde 
zonnepanelen met daaronder fruitteelt/groenteteelt. 



 Landbouwtransitie: hoogwaardige teelten  minder intensief, beter voor bodem.  vraagt 
om afweging 

 Als we stoppen met chemische meststoffen moet dat opgevangen worden met organische 
mest (dier/plantaardig), tenzij we ons lagere productie kunnen veroorloven. Lagere productie 
= hogere (kost)prijs. 

 
Ziet u kansen voor vastleggen van CO2, verhoging van de bodemvruchtbaarheid en waterafvoer/-
opvang? 

 Door betere toepassing van organische stof op (landbouw)grond leg je CO2 vast. Je verhoogt 
de bodemvruchtbaarheid en de watervasthoudendheid. Ook het grondwater wordt schoner.  

 Plant meer bomen/bosareaal aan. Hetzij productiebos (bouwen met hout) of voor recreatie 
e.d. 

 Niet kerende grondbewerking gemeengoed 

 Link gewas – CO2 – permanente opslag bijv. vlas 

 Nieuwe gewassen in relatie tot kringloop landbouw en bodem 

 CO2 opslag aan de kust door bodemvorming  ook ter versteviging van de kust  HZ project 
buitendijkse schorren 

 Is peilbesluit aan herziening toe  vast peil  minder verlies organische stof 

 Te weinig mest/organische stof in Zeeland voor kringlooplandbouw 
 
Toename van welvaart betekent meer vraag naar voedsel en water. Tegelijkertijd is er een afname 
aan grondstoffen en komt de bodemkwaliteit in het gedrang. Hoe pakken we dit aan, rekening 
houdend met de boer, de natuur en de toekomst? 

 Natuur is geen bos! Zeeland (regiogebonden) heeft historisch geen bomen.  

 De burger wil, maar de consument betaalt en bepaalt dus. 

 Lineaire toename hoeft niet en kan/moet doorbroken worden. Kringlooplandbouw met zoveel 
mogelijk productie voor eigen omgeving. 

 Stimuleren plantaardige eiwitconsumptie 

 Vertical farming 

 We zijn welvarend, het moet niet meer-meer zijn. Minder exporteren (70%) betekent dat 
boeren beter betaald moeten worden. Tussenhandel verdient er heel veel aan! (Burgers willen 
niet meer betalen) 

 Minder export  
o  meer lokale consumptie,  
o  minder productie  
o  minder druk, meer ruimte voor natuur 

 Voedsel en water meer waarderen! 
 

 
 

 

 

 


