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BOUWSTEEN voor de  
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

 
Hoofdonderwerp: Bodem (en Ondergrond) 
Opstellers: Experts van Provincie Zeeland 
Meedenkers: Experts van ZAJK en ZLTO 
(NB Vanwege openbare publicatie zijn hier alleen de namen van de organisaties genoemd, niet de namen van de experts) 
 

 
Huidige situatie 
 
Samenvatting van actuele situatie van het onderwerp in cijfers, tekst en kaartbeelden. 
‘Bodem’ komt hedendaags terug in een aantal verschillende sectoren: energie, milieu, landbouw 
en klimaatadaptatie. Er is een groeiende realisatie over het belang van goed bodembeheer om 
bepaalde problemen die deze sectoren ervaren, op te lossen. Vanuit het Rijk worden er diverse 
trajecten opgezet (bijv. het Nationaal Programma Landbouwbodems) om uiteindelijk in 2030 over 
te stappen naar volhoudbare kringlooplandbouw. Hiervoor is duurzaam bodembeheer noodzakelijk. 
Binnen de landbouw wordt de mate van bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid in twijfel getrokken. Er 
is sprake van o.a. verdichting (zie Bijlage IV en V), verslemping en erosie en terugloop van de 
biodiversiteit. Daarnaast staat het organische stofgehalte onder druk. Dat maakt dat de 
bodemstructuur achteruit gaat. Dit heeft gevolgen voor het bodemleven en de 
waterinfiltratiecapaciteit (vochtgehalte en waterberging) van de bodem. Het verhogen van het 
organische stofgehalte in de bodem (zie Bijlage VI en VII), evenals andere manieren van 
landbewerking (denk aan NKG of oppervlakkige grondbewerking), zou de bodemstructuur weer 
kunnen verbeteren. Hier liggen echter nog veel kennisvragen die door middel van wetenschappelijk 
onderzoek en toegepast onderzoek en praktijk pilots beantwoord moeten worden. Daarnaast klinkt 
nu overal de term kringlooplandbouw, maar hanteert ieder daar een eigen definitie voor.  
 
Op het gebied van energietransitie is er merkbaar steeds meer interesse in bodemenergiesystemen 
(zie Bijlage VIIIa, VIIIb en IX). Wat betreft bodemenergiesystemen (open WKO-systemen en 
gesloten WKO-systemen/bodemwarmtewisselaars) liggen er ook beperkingen in Zeeland. Open 
WKO-systemen zijn met name in het noordelijk deel van de provincie mogelijk. In de praktijk treden 
er echter veelal rendementsverliezen op door dichtslibbing van de systemen door de aanwezigheid 
van zout. De gesloten systemen moeten veelal in grotere hoeveelheden (lussen) worden 
aangebracht, wat weer zorgt voor intensieve doorboring van ondoorlatende lagen die verschillende 
grondwater pakketten in de ondergrond van elkaar scheiden. Ook wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor inzet van (diepe) geothermie, maar alleen Schouwen-Duiveland lijkt hier 
geschikt voor de zijn. Het EBN zal in 2021 een onderzoek (SCAN) in Zeeland starten waarbij 
grondiger gekeken wordt naar de geschiktheid van geothermie voor Zeeland. In de Provinciale 
Verordening staan echter geen beleidsregels (die ontworpen zijn door het Rijk) voor 
bodemenergiesystemen en geothermie. Vanwege een groeiend belang, wordt sterk geadviseerd 
om deze beleidsregels dit keer wel mee te nemen in de Omgevingsvisie. Voor voorbeelden van 
beleidsregels voor bodemenergiesystemen, zie bijlage X.  
 
We hechten waarde aan de bescherming van de aardkundige bodemwaarde.  We beschermen alle 
gebieden die op provinciaal, nationaal of internationaal niveau van bijzondere aardkundige waarde 
zijn (zie Bijlage XI). Pareltjes onder de aardkundig waardevolle gebieden worden aangewezen als 
aardkundige monumenten. Daarnaast ontsluiten wij via het provinciaal GeoLoket een aardkundige 
signaleringskaart waarop al de elementen met aardkundige betekenis staan aangegeven en die 
vooral uitnodigend is bedoelt als inspiratie om aardkundige waarden, als identiteitsbepalende 
elementen, in te passen binnen gebiedsprojecten en gebiedsontwikkelingen. 
 

 
Belangrijkste bronnen 
vermelden: Rapporten, 
websites, databases, namen 
experts. 
 
 
 
Nationaal Programma 
Landbouwbodems: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie over SCAN:  
https://scanaardwarmte.nl/  
 
Voor de vrij-toegankelijke 
data van het EBN:  
https://www.nlog.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.evite-

sendmail.nl/minlnv/land_19

/web/presentaties/Brochure

-Nationaal-Programma-

Landbouwbodems.pdf  

https://scanaardwarmte.nl/
https://www.nlog.nl/
https://www.evite-sendmail.nl/minlnv/land_19/web/presentaties/Brochure-Nationaal-Programma-Landbouwbodems.pdf
https://www.evite-sendmail.nl/minlnv/land_19/web/presentaties/Brochure-Nationaal-Programma-Landbouwbodems.pdf
https://www.evite-sendmail.nl/minlnv/land_19/web/presentaties/Brochure-Nationaal-Programma-Landbouwbodems.pdf
https://www.evite-sendmail.nl/minlnv/land_19/web/presentaties/Brochure-Nationaal-Programma-Landbouwbodems.pdf
https://www.evite-sendmail.nl/minlnv/land_19/web/presentaties/Brochure-Nationaal-Programma-Landbouwbodems.pdf
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Met de oprichting van Geopark Schelde Delta wordt er ook een link gelegd met geologisch en de 
diepere bodem van Zeeland. Zie ook de Nota Natuurbeleving voor meer informatie (Bijlage XII).   
 
Op bepaalde locaties in Zeeland (zie Bijlage I) kampt de provincie nog met bodemverontreinigingen 
(= sector Milieu). In het bodemconvenant tussen Rijk, IPO, VNG en UvW is opgenomen dat de 
provincies er zorg voor dragen dat al de zogenaamde spoedlocaties uiterlijk 2020 zijn gesaneerd 
dan wel beheersbaar zijn. In Zeeland ligt de aanpak van spoedlocaties op schema. Dit thema moet 
verder worden uitgewerkt door de bouwsteen Milieu. In bijlage II en III wordt in verslagvorm over 
spoedlocaties van bodemverontreiniging gesproken. In de database van het Digitaal 
Bodeminformatiesysteem Nazca is mogelijk nog meer informatie te vinden. 
 

 Provinciaal beleid Bodem (Omgevingsverordening 2018) – De volgende zaken in 
relatie tot bodem komen terug in het beleid:  
- Ontgrondingen 
- Baggerspecie,  
- Grond- en funderingswerken  
- Bodemsanering (incl. voor waterbodems) 

 
Indirect komen de volgende dingen in relatie tot bodem terug in het beleid:  
- Meststoffenbeleid 
- Bodemverontreiniging in grondwaterbeschermingsgebieden met het oog op 

waterwinning 
 

 Wetten, besluiten en regelingen – Voor het huidige beleid zijn de volgende voor 
bodem van toepassing:  
- Wet Bodembescherming  
- Besluit Bodemkwaliteit  
- Regeling Bodemkwaliteit  
- Besluit Uniforme Saneringen  
- Regeling Uniforme Saneringen 

 
Indirect van toepassing:  
- Meststoffenwet  
- Ontgrondingenwet  
- Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen  
- Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (aanpak spoedlocaties, ontsluiting 

bodemgegevens, kennisprogramma, integratie van bodem binnen maatschappelijke 
opgaven)  

 
 Bodem-Overlegstructuren  

- IPO-BOOG  
- IPO-DOG 
- Zeeland Bodemoverleg 
- Zeeuws Platform Bodembeheer  1x per jaar organiseert dit platform ook een 

Bodemstudiedag 
- Regio-overleg Walcheren/Schouwen-Duiveland 
- Regio-overleg SMO 
- Regio-overleg Zeeuws-Vlaanderen  
- Werkgroep Bodem (WEB-VNG) 
- Vereniging Zeeuwse Gemeente (VZG)-Portefeuillehouder overleg Milieu 

 
Voor bodemonderzoek en –gegevens: 

 Belangrijke onderzoekscentra/adviesbureaus met experts voor Bodem-informatie: 
Wageningen Universiteit (WUR) + Alterra 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)  Kees Kasse 
Utrecht Universiteit (UU)  Wim Hoek, Kim Cohen 
Louis Bolk Instituut  Jan Willem Erisman  

 
 

https://www.scheldedelta.eu/  
 
 
 

Voor informatie over 
spoedlocaties:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de actuele status van 
geldende wetgeving: 
https://wetten.overheid.nl/  
 
 

http://www.rud-

zeeland.nl/Producten_en_

diensten/Bodem/Aan_te_p

akken_locaties_bodemver

ontreiniging_Zeeland  

https://www.scheldedelta.eu/
https://wetten.overheid.nl/
http://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Bodem/Aan_te_pakken_locaties_bodemverontreiniging_Zeeland
http://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Bodem/Aan_te_pakken_locaties_bodemverontreiniging_Zeeland
http://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Bodem/Aan_te_pakken_locaties_bodemverontreiniging_Zeeland
http://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Bodem/Aan_te_pakken_locaties_bodemverontreiniging_Zeeland
http://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Bodem/Aan_te_pakken_locaties_bodemverontreiniging_Zeeland
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Rijkswaterstaat  
CLM  Wim Dijkman 
TNO  Patrick Kiden 
Antea Group 
Deltares 
Tauw 
SWECO 
Nutriënten Management Instituut – Agro (NMI – Agro) 
Boerenverstand  Frank Verhoeven  
IPCC 
 

 Belangrijke websites voor Bodem-informatie:  
https://www.bodemplus.nl/  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond  
https://www.bodemloket.nl/  
https://www.bodemrichtlijn.nl/  
https://bodemnieuws.nl/cms/  
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Circular-Biobased-
Economy/Bodem.htm  
https://nmi-agro.nl/  
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm  
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/milieuthema-s/bodem-0/  
https://www.expertisebodemenondergrond.nl/  
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond 
https://www.bodemambities.nl/   
https://www.zeeuwsbodemvenster.nl/ (beheert door de Provincie) 

 
 Cijfers en Statistieken:  

- Compendium voor de Leefomgeving: https://www.clo.nl/  
- Centraal Bureau voor Statistiek: https://www.cbs.nl/nl-nl  

 

 
Trends & Ontwikkelingen 
 
Welke algemene ontwikkelingen zijn van belang voor dit onderwerp en waarom? 
Voorbeelden van grote ontwikkelingen: 
Bevolkingsontwikkeling (vergrijzing, toename eenpersoons huishoudens) 
Energie (afname gebruik fossiele energie, meer duurzame energie en energiebesparing) 
Klimaat (extreme neerslag en droogte, zeespiegelstijging, verandering soorten planten en dieren) 
Technologie (informatietechnologie, robotisering, biotechnologie, nanotechnologie) 
Economie (toename toerisme, schaarste grondstoffen, voedsel en water) 
Sociaal (wereldwijd toename welvaart, politieke instabiliteit, toename gevoel van onveiligheid) 
 

 Klimaatverandering 
Het is van groot belang voor Zeeland (rekening houdend met het feit dat deze provincie 
relatief veel landelijk gebied heeft) dat de bodem bestand zal zijn tegen klimaatextremen, 
zoals hevige neerslag en langdurige droogtes, en niet zal verslechteren. De voorspellingen 
voor de toekomst wijzen namelijk op het voorkomen van hevigere klimaatextremen. 
Hiervoor is een goede bodemstructuur nodig, zodat water bij hevige neerslag goed kan 
infiltreren in de bodem en mogelijk ook vastgehouden kan worden voor inzet tijdens 
langdurige droogtes. Organisch stofgehalte in het landelijke gebied is hierbij een 
belangrijke parameter. In het bebouwd/stedelijk gebied is de mate van bodemafdekking 
(door bestrating, bebouwing) daar van grote invloed op de mate waarop neerslag in de 
bodem kan infiltreren en gebufferd kan worden voor drogere periodes om plant en 
boomsterfte te voorkomen en om funderingsschade te voorkomen 
 
 

 
Belangrijkste bronnen 
vermelden: Rapporten, 
websites, databases, 
namen experts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bodemplus.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond
https://www.bodemloket.nl/
https://www.bodemrichtlijn.nl/
https://bodemnieuws.nl/cms/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Circular-Biobased-Economy/Bodem.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Circular-Biobased-Economy/Bodem.htm
https://nmi-agro.nl/
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/milieuthema-s/bodem-0/
https://www.expertisebodemenondergrond.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/bodem-en-ondergrond
https://www.bodemambities.nl/
https://www.zeeuwsbodemvenster.nl/
https://www.clo.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl
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 Sociaaleconomische en technologische ontwikkeling  
Door toename van welvaart en afname van grondstoffen zal er meer vraag zijn naar 
voedsel en water. Om iedereen van genoeg voedsel te kunnen voorzien, is goed 
landbouwbeheer van belang. De bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid van 
akkerbouwgronden moet voldoende zijn om genoeg te kunnen produceren om vraag en 
aanbod in balans te houden. Daarnaast zijn technologische ontwikkelingen van belang 
voor het creëren van betere en duurzamere landbouwtechnieken. Precisielandbouw 
middels GPS-systemen, gedoseerde toediening en drone- en satellietbeelden kan helpen 
om toediening van middelen te optimaliseren en om het berijden van de bodem met 
landbouwmachines te beperken (wat weer gunstig is voor de bodemstructuur). 
 

 Energietransitie   
Door de ambitie naar de transitie van gasloze woningen en (bedrijfs)panden om het  
Nederlandse klimaat- (en energie)akkoord te honoreren, worden er manieren gezocht om 
op een duurzame manier energie op te wekken. Naast wind- en zonne-energie worden 
ook de opties voor bodemenergie en geothermie bekeken. Het is daarom van belang om 
goed te kijken of de Zeeuwse bodem en ondergrond geschikt is voor deze vormen van 
duurzame energie. Daarnaast is het de vraag wat het effect is van zogenaamde 
zonneweides/zonneparken op de onderliggende bodem wat betreft bodemleven, 
organisch stofgehalte en vochtgehalte. 
 

 Regionale identiteit 
We leven in een globaliserende wereld. Als tegenreactie is er groeiende behoefte aan de 
regionale identiteit. Branding vanuit de regionale of het lokale DNA staat sterk in de 
belangstelling. Termen als ‘geboortegrond’ passen daarbij. In bodemstructuren en 
landschapsvormen aan het oppervlak (denk aan duinen, kreekruggen, getijdekreken, 
dekzandruggen en poelgronden) dragen een belangrijk deel van de DNA van een gebied. 
Samen met cultuurhistorie, landschap en natuur vertellen ze het verhaal van het gebied. 
Het provinciaal aardkundig waardenbeleid geeft hier vorm aan (zie huidige 
omgevingsplan). Er is een inventarisatie uitgevoerd van aardkundig waardevolle gebieden 
in Zeeland en er is een signaleringskaart aardkundige waarden opgesteld. Inmiddels zijn 
er een aantal aardkundige monumenten aangewezen. Op dit moment is er in de 
provinciale verordening niets opgenomen over aardkundige waarden. Dit is echter wel 
wenselijk met het oog op het steeds zeldzamere aardkundig erfgoed in Zeeland. 
Een andere wijze om ontstaansgeschiedenis van het gebied (geologie, cultuurhistorie, 
landschap en natuur) onder de aandacht te brengen is het initiatief om te komen tot een 
UNESCO Global Geopark Schelde Delta. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken hierbij nauw samen om tot een 
grensoverschrijdend UNESCO Geopark keurmerk te komen (zie nota Natuurbeleving, 
Bijlage XII)  
 

Welke ontwikkelingen spelen daarnaast specifiek binnen dit onderwerp? 
De kaders/eisen/wensen die meegegeven worden vanuit het Rijk. Het kan zijn dat er op het gebied 
van milieu, landbouw, energie en klimaat tussen 2019 en 2050 nog nieuwe beleidskaders komen 
en als zaken omtrent bodem daarin zijn meegenomen of er ook op van toepassing zijn, moet dat 
altijd weer goed in het dan huidige beleid worden geïntegreerd.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.scheldedelta.eu/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.scheldedelta.eu/
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Ambitie 2050 
 
Het droombeeld voor de situatie in 2050.  
Wat is er anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 
Binnen de landbouw draait Zeeland een succesvolle kringlooplandbouw (circulair), zonder de 
bodem uit te putten, doordat er duurzaam bodembeheer plaatsvindt. Deze kringloop speelt zich af 
binnen een zo klein mogelijke cirkel onder het motto “Wat klein kan, doen we klein en wat groter 
moet, doen we groter”. Na een aftastende aanloopfase loopt dit erg goed. De bodem heeft geen 
verontreinigingen, een goede structuur met een stabiel en hoger organisch stofgehalte gekregen, 
zodat het eveneens zo klimaatbestendig mogelijk is tegen weersextremen (langdurige droogtes en 
hevige neerslag). De energietransitie heeft geleid tot meer bodemenergiesystemen in Zeeland. 
Hopelijk zijn er goede oplossingen gevonden om bodemverdichting, verslemping en erosie tegen 
te gaan. In het milieu is er geen sprake meer van spoedlocaties van bodemverontreinigingen, want 
verontreinigde bodems zijn allemaal al gesaneerd. Zeeuwen zijn zich bewust van het belang van 
een duurzame bodem en zullen er zorgvuldiger mee om gaan. UNESCO Geopark Schelde Delta 
heeft sterk bijgedragen aan dit bewustzijn. In de steden en dorpen is sprake van een open bodem. 
Toepassing van half open verhardingen en slimme waterbufferingstechnieken onder straten, huizen 
en in de bodem zijn de praktijk.  
 
Is de ambitie voor heel Zeeland gelijk, of zijn er verschillen?  
Voor heel Zeeland gelijk, maar per sector verschillend. Bodem heeft veel raakvlakken met 
verschillende gebieden. Voor landelijke gebied, biodiversiteit en landbouw kijk je meer naar de 
bodemstructuur en naar de bodemvruchtbaarheid. Voor energie, water en milieu kijk je meer naar 
bodemverontreiniging, en voor stedelijk gebied meer naar de bodemkwaliteit/bodemsoort (kan erop 
gebouwd worden etc.). Uiteindelijk is het grote doel om de bodem voor al de verschillende sectoren 
zo optimaal mogelijk te benutten, zonder het echter uit te putten.  
 
Wat is het effect van de hiervoor beschreven trends en ontwikkelingen op deze ambitie? 
Door deze trends en ontwikkelingen, zoals hiervoor beschreven, zal besef worden gecreëerd voor 
het belang van duurzaam bodembeheer. Het besef dat verandering in beheer en beleid t.o.v. de 
huidige gang van zaken (anno 2019) noodzakelijk is.  
 

 
 

 
Tussendoel voor 2030 
 
Wat is het beoogde tussenresultaat in 2030? 
Voor de energietransitie is de ambitie voor Zeeland 49% CO2-reductie (volgens de klimaatafspraken 
van Parijs) en volledig van het gas af. Dit is ook gelijk aan de landelijke klimaatdoelstellingen van 
het kabinet en betekent dat er in Zeeland in 2030 minimaal 836 Kton CO2 moet worden bespaard. 
Bodemenergiesystemen zullen dus mogelijk meer moeten worden benut. Omdat de bodem een 
kwetsbaar geheel is waarin veel functies en opgaves samenkomen geldt wel dat als er bij 
meervoudig bodemgebruik betere bovengrondse alternatieven voorhanden zijn deze voorrang 
hebben. 
 
Voor de landbouw is de ambitie vanuit het Rijk om in 2030 volledig over te zijn op 
kringlooplandbouw. Belangrijk hierbij is een goede Zeeuwse definitie te formuleren van het begrip 
‘kringlooplandbouw’. Iedereen heeft hier namelijk andere ideeën en beelden bij wat de discussie en 
het gesprek erover niet gemakkelijker maakt. 
 
Voor klimaat zal nog onderzoek nodig zijn om te kijken hoe de bodem klimaat-robuust gemaakt kan 
worden. Er liggen hier nog geen landelijke visies, maar het zal zeker een ambitie zijn van deze 
provincie om zo snel mogelijk iets te doen aan de bodemstructuur. De zomer van 2018, waarin het 
effect van klimaatextremen op de bodem goed zichtbaar werden, heeft de noodzaak in ieder geval 
wel goed op de kaart gezet. Daarnaast is er ‘Carbon Farming’, waarbij boeren door het omhoog 
brengen van het organisch stofgehalte in de bodem CO2 vastleggen, praktijk geworden. Hiervoor 
bestaat ook een beloningssysteem.  
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Is een wijziging van het beleid nodig om dit doel te bereiken? 
Om kringlooplandbouw te hanteren op een zo klein mogelijke schaal is er mogelijk wel een wijziging 
in (Rijks)beleid nodig. Doordat er in relatief weinig veehouderijen zijn in Zeeland, halen wij ons 
dierlijk mest voor de landbouwgronden voornamelijk uit Brabant. Door de PAS worden er veel 
restricties gelegd op uitwisseling van reststromen. Wel is het hierbij zaak om kritisch te zijn op de 
kwaliteit van de mest die in Zeeland wordt aangewend. Potstalmest heeft de beste kwaliteit, 
runderdrijfmest in combinatie met compost is een goed alternatief. 
 
Welke opties zijn er om dit resultaat te behalen?  

 Energietransitie: 
- Meer inzet van zonnepanelen in woonwijken ter vervanging van aardgasleidingen  
- Gasloze nieuwbouwwoningen bouwen 
- Meer promotie voor duurzame energiesystemen  
- Subsidieverlening  
- Betere kennis van de diepere Zeeuwse ondergrond t.b.v. geothermische 

toepassingen  
- Integrale aanpak tussen verschillende sectoren 
 

 Landbouw: 
- Subsidieverlening  
- Onderzoek naar duurzaam bodembeheer 
- Goede overeenstemming over de definitie van ‘kringlooplandbouw’ (op rijk, 

regionaal en lokaal niveau) 
- Meer promotie voor en stimulering van kringlooplandbouw (minder export en korte 

ketens) 
- CO2-opslag via carbon farming 
- Nieuwe of andere gewassen telen t.b.v. CO2-opslag en kringlooplandbouw 
- Verandering in beleid om de kringloop korter te maken 
- Vermijden en opheffen bodemverdichting 
- Omhoog brengen van het organisch stofgehalte in de bodem 
- Introductie Niet Kerende of Oppervlakkige Grondbewerking 
- Precisielandbouw en natuurinclusieve landbouw 
- Ander soort mestgebruik die beter is voor het organisch stofgehalte in de bodem 
- Beter waterpeilbeheer voor tegengaan verlies organisch stof 
- Betere waterhuishouding van zoet water 
- Integrale aanpak tussen verschillende sectoren 
 

 Klimaat: 
- Onderzoek 
- Verbeteren van de bodemstructuur  
- Vermijden van bodemafdekking  
- Meer groenstructuren in de stad met open bodem 
- Integrale aanpak tussen verschillende sectoren 

 
Welke optie heeft de voorkeur en waarom? 
Het zal neerkomen op burgers informeren en inspireren om mee te gaan in deze transities. Er moet 
bewustwording gecreëerd worden om iedereen mee te krijgen. Subsidiëring van projecten bij 
boerenondernemingen zal van belang zijn voor de bewerkstelliging van kringlooplandbouw.  
 

 
Uitvoering 
 
Welke partijen zijn nodig om de voorkeursoptie te realiseren en welke instrumenten kunnen 
daarvoor worden ingezet? 
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 Partijen:  
- Het Rijk  
- Rijkswaterstaat/Waterschap 
- De Provincie 
- De 13 Zeeuwse gemeentes 
- De ZLTO, ZAJK en CZAV 
- Zeeuws Landschap 
- Natuurmonumenten 
- Landschapsbeheer Zeeland  
- ZMF 
- IVN 
- Staatsbosbeheer 
- Boerenondernemers  
- Geopark Schelde Delta  
- Onderzoeksinstellingen (kennisinstituten, adviesbureaus en universiteiten) 
 

 Instrumenten: 
- Subsidies  
- Onderzoek  
- Beleid (met name op gebied van beleidsregels voor bodemenergiesystemen! Hier 

komt namelijk echt nog niks van terug ik de Omgevingsverordening) 
- Netwerkparticipatie  

 

 
Raakvlak met andere onderwerpen 
 
Welke onderwerpen uit andere bouwstenen zijn nauw verweven met dit onderwerp?  

 Energietransitie  bodemenergiesystemen 
 Landbouw  bodemstructuur, bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid 
 Circulaire economie  kringlooplandbouw (moet nog in gang worden gezet) 
 Klimaatadaptatie  bodemstructuur, wateropslag in bodems, klimaatextreem-

bestendige bodem 
 Milieu  bodemverontreiniging (RUD) 
 Aardkundig erfgoed  waarborging van aardkundige waarden en opzet van Geopark 

Schelde Delta 
 Archeologie  bodemgesteldheid bij cultureel erfgoed  
 Biodiversiteit  stimuleren van meer bodemleven 

  
Wat is het effect van de voorkeursoptie op deze andere onderwerpen? 
De voorkeursoptie is een samenspel van verschillende middelen om de streefdoelen te behalen. 
Dit samenspel kan ook ingezet worden om de andere onderwerpen aan te pakken.  
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Bijlage I Spoedlocaties Bodemverontreiniging Zeeland (1-10-2018) 
 

 

Bron: RUD Zeeland  
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Bijlage II Monitoringverslag 2018 Uitvoeringsprogramma Bodem en 

Ondergrond – Voortgang bodemverontreinigingsopgave 2018 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ0KS30__jAhVDElAKH

bltDK0QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F158512%2Fmonit

oring_convenant_bodem_en_ondergrond_2018_versie_4_0_definitief.pdf&usg=AOvVaw1YUs2gUKQXQbGe7

NfQoJCH  

Bron: Bodemplus  

 

 

 

Bijlage III Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjore-

I1v_jAhXCJ1AKHZ3ACKMQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F

117466%2Fconvenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf&usg=AOvVaw0VaApLKsqBk47o0O5eUftu  

Bron: Bodemplus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ0KS30__jAhVDElAKHbltDK0QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F158512%2Fmonitoring_convenant_bodem_en_ondergrond_2018_versie_4_0_definitief.pdf&usg=AOvVaw1YUs2gUKQXQbGe7NfQoJCH
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ0KS30__jAhVDElAKHbltDK0QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F158512%2Fmonitoring_convenant_bodem_en_ondergrond_2018_versie_4_0_definitief.pdf&usg=AOvVaw1YUs2gUKQXQbGe7NfQoJCH
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ0KS30__jAhVDElAKHbltDK0QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F158512%2Fmonitoring_convenant_bodem_en_ondergrond_2018_versie_4_0_definitief.pdf&usg=AOvVaw1YUs2gUKQXQbGe7NfQoJCH
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ0KS30__jAhVDElAKHbltDK0QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F158512%2Fmonitoring_convenant_bodem_en_ondergrond_2018_versie_4_0_definitief.pdf&usg=AOvVaw1YUs2gUKQXQbGe7NfQoJCH
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjore-I1v_jAhXCJ1AKHZ3ACKMQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F117466%2Fconvenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf&usg=AOvVaw0VaApLKsqBk47o0O5eUftu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjore-I1v_jAhXCJ1AKHZ3ACKMQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F117466%2Fconvenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf&usg=AOvVaw0VaApLKsqBk47o0O5eUftu
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjore-I1v_jAhXCJ1AKHZ3ACKMQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F117466%2Fconvenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf&usg=AOvVaw0VaApLKsqBk47o0O5eUftu
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Bijlage IV Kaart Risico op verdichting bij actueel bodemgebruik 

 

 
Kaart met het risico op ondergrondverdichting van Zeeland met daarin aangegeven de locaties van de inventarisatie in 2014 met 
nummering. Dit betreffen vooral landbouwgebieden. De groene driehoeken hebben een dichtheid onder de grenswaarde (BDmax) en 
de rode sterren een dichtheid groter dan de grenswaarde (dus verdicht).Punten waarbij het luchtgehalte bij pF2 is gemeten en waaruit 
blijkt dat deze onder de 10% ligt, hebben een slechte structuur en zijn aangegeven met een cirkel en een kruis. Bron: Van den Akker et 
al. (2014). Bodemverdichting in natuurgebieden in de provincie Zeeland | Alterra Wageningen UR.   
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Bijlage V Areaal verdichte ondergrond  
 

 

Bron: Bodemplus 

(https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60OXx4__jAhUEbFAKHQPP

AK4Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F108300%2Fbrochure_ondergrondverdichting.p

df&psig=AOvVaw1x7Ye9vCua12IUukx8n8Ax&ust=1565783044510176)  

 

Oppervlakte verdicht in Zeeland: 43% (Bron: Van den Akker et al. (zonder jaartal). Presentatie Bodemverdichting in de 

Nederlandse landbouw | Beter Bodembeheer)  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60OXx4__jAhUEbFAKHQPPAK4Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F108300%2Fbrochure_ondergrondverdichting.pdf&psig=AOvVaw1x7Ye9vCua12IUukx8n8Ax&ust=1565783044510176
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60OXx4__jAhUEbFAKHQPPAK4Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F108300%2Fbrochure_ondergrondverdichting.pdf&psig=AOvVaw1x7Ye9vCua12IUukx8n8Ax&ust=1565783044510176
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60OXx4__jAhUEbFAKHQPPAK4Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bodemplus.nl%2Fpublish%2Fpages%2F108300%2Fbrochure_ondergrondverdichting.pdf&psig=AOvVaw1x7Ye9vCua12IUukx8n8Ax&ust=1565783044510176
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Bijlage VI Bodeminteracties gerelateerd aan organisch stof   
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Bijlage VII Voorspelde organische stofgehaltes in de bodem   
 



 

Format bouwsteen  Pg 14/25 
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Bron: Van den Berg et al., 2017.  
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Bijlage VIIIa Geschiktheidskaart energieopslag – open systemen  
 

 

Bron: Wierix et al., 2009. Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland | IF Technology bv.  
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Bijlage VIIIb Geschiktheidskaarten energieopslag – open systemen  
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Bron: Wierix et al., 2009. Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland | IF Technology bv.  

Bijlage IX Geschiktheidskaart energieopslag – gesloten systemen  
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Bron: Wierix et al., 2009. Geschiktheidskaarten energieopslag provincie Zeeland | IF Technology bv.  

 

Bijlage X Voorbeelden Beleidsregels bodemenergiesystemen  
 

Voor open bodemenergiesystemen in bodemenergieplannen. Provinciaal blad 2016, Provincie Zuid-Holland: 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y4v
q3oTkAhUSLewKHVFTDcYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-
holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F11884%2Fbeleidsregelopenbodemenergiesystemeninbodemenergieplann
enzh2016.pdf&usg=AOvVaw2pwmIga3TM4dU6nCHF-Z6f  
 
 
Voor de belangrijkste algemene regels over bodemenergiesytemen (zowel voor open als gesloten systemen): 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjPg8LS34TkAhXHCOw
KHaPbDdYQFjAJegQIARAC&url=https%3A%2F%2Finstallq.nl%2Ffiles%2Fbrl%2F6000-21-
00_wettelijke_regels_voor_bodemenergie-v2_web_01.pdf&usg=AOvVaw3Jnym6Fu79GhCoE7kBeMRV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y4vq3oTkAhUSLewKHVFTDcYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F11884%2Fbeleidsregelopenbodemenergiesystemeninbodemenergieplannenzh2016.pdf&usg=AOvVaw2pwmIga3TM4dU6nCHF-Z6f
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y4vq3oTkAhUSLewKHVFTDcYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F11884%2Fbeleidsregelopenbodemenergiesystemeninbodemenergieplannenzh2016.pdf&usg=AOvVaw2pwmIga3TM4dU6nCHF-Z6f
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y4vq3oTkAhUSLewKHVFTDcYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F11884%2Fbeleidsregelopenbodemenergiesystemeninbodemenergieplannenzh2016.pdf&usg=AOvVaw2pwmIga3TM4dU6nCHF-Z6f
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y4vq3oTkAhUSLewKHVFTDcYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F11884%2Fbeleidsregelopenbodemenergiesystemeninbodemenergieplannenzh2016.pdf&usg=AOvVaw2pwmIga3TM4dU6nCHF-Z6f
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjPg8LS34TkAhXHCOwKHaPbDdYQFjAJegQIARAC&url=https%3A%2F%2Finstallq.nl%2Ffiles%2Fbrl%2F6000-21-00_wettelijke_regels_voor_bodemenergie-v2_web_01.pdf&usg=AOvVaw3Jnym6Fu79GhCoE7kBeMRV
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjPg8LS34TkAhXHCOwKHaPbDdYQFjAJegQIARAC&url=https%3A%2F%2Finstallq.nl%2Ffiles%2Fbrl%2F6000-21-00_wettelijke_regels_voor_bodemenergie-v2_web_01.pdf&usg=AOvVaw3Jnym6Fu79GhCoE7kBeMRV
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjPg8LS34TkAhXHCOwKHaPbDdYQFjAJegQIARAC&url=https%3A%2F%2Finstallq.nl%2Ffiles%2Fbrl%2F6000-21-00_wettelijke_regels_voor_bodemenergie-v2_web_01.pdf&usg=AOvVaw3Jnym6Fu79GhCoE7kBeMRV
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Bijlage XI Kaart Aardkundige Waarden 
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Bijlage XII Nota Natuurbeleving – Deel Geopark 
 

UNESCO Geopark Schelde Delta 
Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale 

en duurzame manier worden beheerd en ontwikkeld. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de 

hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. De UNESCO Global Geopark-

status draagt bij aan een grotere (inter)nationale bekendheid van het gebied en legt daarbij geen 

belemmeringen op voor ontwikkelingen, maar vraagt wel dat betrokken partijen actief hun GeoPark blijven 

uitdragen en de status ook op een actieve manier benutten. 

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is een geologisch bijzonder gebied en komt in aanmerking voor het label 

UNESCO Global Geopark. Het onderscheidende bestaat uit de combinatie van geologische opbouw en  de 

natuurlijke ontstaansgeschiedenis, het menselijk handelen door de eeuwen daarin en de toekomstige 

klimatologische ontwikkelingen (Climate Living Lab). Zeeland vormt als Land in Zee een zeer belangrijk 

onderdeel binnen dit Geopark en plaatst zich daarmee op een internationaal UNESCO-podium voor toerisme, 

wetenschap, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering/zeespiegelstijging. 

 

 

Figuur 5: De begrenzing van het toekomstige Geopark Schelde Delta. 

 

Voordat de status van ‘Geopark Schelde Delta - Climate Living Lab’ wordt verleend moet dit 

grensoverschrijdend gebied feitelijk al als Geopark functioneren, vergelijkbaar met de toekenning van een 

Michelinster. Kandidaatstelling vindt plaats op basis van een bidbook. De vier provincies hebben een 

faciliterende en coördinerende rol en werken met stakeholders in het gebied samen met het vormgeven van 

het initiatief.  
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Wat willen we ontwikkelen?  

Het gebied is al duizenden jaren een soort levend laboratorium waarin de 

mens probeert om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, 

landschapsverandering en de zee die op de loer ligt. Via onderwijs, 

workshops en evenementen wordt getoond welke sporen daarvan 

getuigen en wat dat zegt voor de toekomstige klimaatopgave. Een grote rol 

daarin spelen de geologische, aardkundige en cultuurhistorische 

belangrijke plekken die ieder een deel van het totale verhaal van het gebied 

laten zien. Het is belangrijk dat deze sites goed worden ontsloten, 

beleefbaar zijn en worden voorzien van goede informatie. 

 

 

 

 

Een zorgvuldig proces vergroot de kans om in één keer tot statustoekenning te komen. Het huidige tijdspad is 

om in oktober 2021 het bidbook in te dienen bij UNESCO. Daarna volgt een UNESCO besluitvormingsproces en 

zal, bij gunstig resultaat, september 2023 de statustoekenning plaatsvinden. In de periode 2021-2023 zal het 

gebied zich al actief profileren als Geopark op basis van het bidbook. 

 

Voor meer informatie 

Meer weten? Kijk op www.scheldedelta.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie: 

Met het Geopark wordt provinciegrensoverschrijdend ingezet om, gebruik makend van de 

natuurlijke, geologische en de cultuurhistorische eigenschappen, het Deltagebied 

internationaal in de etalage te zetten via een UNESCO keurmerk. Hierdoor kunnen toeristen, 

maar ook de inwoners zelf het landschap in Zeeland beter leren “lezen” en worden samen met 

partijen (terreinbeheerders, gemeente, ondernemers, etc.) belevingspunten (sites geheten bij 

UNESCO) ingericht. De uitkomsten van de te ontwikkelen brandingsstrategie zullen daar nauw 

bij worden betrokken. Bij deze sites worden natuurbeleving, erfgoedlijnen en educatie rond 

klimaatadaptatie met elkaar verbonden. Dit draagt bij aan de bewustwording van het 

verleden, heden en toekomst van Zeeland. Wereldwijd blijken GeoParken extra toeristen aan 

te trekken en dat biedt perspectief voor ondernemers om specifieke niches (zoals 

geotoerisme) te bedienen.  

 

http://www.scheldedelta.eu/
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