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Bij duurzaam bodemgebruik gaat het niet zozeer om de

bodem en wat daar in zit, maar om wat mensen met die

bodem doen. Dat ontdekte Annemieke Smit tijdens haar

onderzoek, met als resultaat dat ze temidden van de bèta’s

als een van de eerste bodemkundigen vooral werkt met

mensen. Over hoe workshops en publieksvriendelijke

boekjes beter werken dan dikke rapporten met feitenmate-

riaal en harde data. 

door Martin Woestenburg

>‘Bij Alterra zijn we gewend om in projecten vooral te

meten en feiten te verzamelen voor wetenschappe-

lijke rapporten. In het project DiaBOLO bleek het

ineens om iets heel anders te gaan. Het ging niet om feiten

over bodemsanering, verontreinigingen of aardkundige

waarden, maar meer om vragen als: wie heeft met de

bodem te maken, wat is het beleid, wie kan iets doen, wie

draagt de gevolgen? Dat was een kleine revolutie. Het ging

over beleid en actoren, en dat was nieuw.

In 2003 werd de Beleidsbrief Bodem gepubliceerd. Daarin

stond dat Nederland op een meer duurzame manier met de

bodem om moest gaan. Maar ja, wat is duurzaam? Het ging

niet meer om saneren, maar wat dan? In 2005 werd ik

gevraagd om het project DiaBOLO te leiden, voor Duur -

zaam Bodembeheer in de Landelijke Omgeving, waarbij de

letters i en a staan voor inzicht en aanbevelingen. We zou-

‘Duurzaam bodemgebruik 
draait om mensen’

Annemieke Smit, bodemkundige

den samen met mensen van de ministeries van LNV en

VROM, de Technische Commissie Bodembescherming, de

Dienst Landelijk Gebied en het Natuur- en Milieuplan -

bureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving) zoeken naar

antwoorden op de vraag wat nu eigenlijk duurzaam bodem-

gebruik is, en welke problemen daarbij om de hoek kijken.

Het was in het begin nogal zoeken wat dat project nu eigen-

lijk inhield. We hebben zelfs twee startbijeenkomsten

gehad. In januari 2006 zijn we begonnen om steeds met

kleine stapjes verder te werken. Op de bijeenkomst van 

7 november 2006 viel ineens het kwartje. We zaten in een

heel donker zaaltje in een hotel in Den Bosch. We hadden

een inventarisatie gemaakt van de problemen en hoe duur-

zaam bodemgebruik daarbij een gezamenlijk probleem

was. Het eerste dat bleek, was dat de bodem het probleem

niet was. Het zal de bodem worst wezen of er potscherven

of verontreinigingen in zitten. Het probleem zit in de socia-

le aspecten en het beleid. Uiteindelijk kwamen we tot drie

problemen die mogelijk door een meer duurzaam gebruik

van de bodem zouden kunnen worden opgelost, namelijk

waterkwaliteit, voedselproductie en voedselkwaliteit, met

het combineren van bodem met ruimtelijke ordening.

Daarover hebben we drie workshops georganiseerd.

Ineens ging het dus niet meer om harde data. Bij waterkwa-

liteit is zoiets heel duidelijk. Het waterschap heeft een pro-

bleem, namelijk een teveel aan nutriënten in het opper-
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De werksessie met beleidsmedewerkers van de drie noordelijke provincies van verschillende 
afdelingen (natuur, bodem, water), DLG, waterschap, waterleidingmaatschappij, LTO en 
Bodem+ in Drenthe. De zoektocht naar mogelijkheden om duurzaam bodemgebruik mee te 
nemen in de ruimtelijke planvorming begint met een ‘virtuele excursie’ door het gebied. 

Waalwijk
17.04.2007
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Annemieke Smit, bodemkundige

vlaktewater. Alleen hebben ze niets te zeggen over hoe een

boer met zijn bodem omgaat. Maar er zijn mensen die zich

er wel wat van aantrekken, zoals een boer die de waterkwa-

liteit belangrijk zegt te vinden omdat zijn koeien er van

drinken. 

Je zou zeggen dat de overheid de leiding moet nemen bij

dit soort projecten, maar we zagen eigenlijk geen rol voor

de overheid. Alleen in het in kaart brengen van het pro-

bleem en het ondersteunen van het zoeken naar oplossin-

gen, niet in geld maar juist in dingen mogelijk maken. Je

moet bijvoorbeeld voor het omgaan met nutriënten in de

waterkwaliteit op bepaalde plekken experimenteren, en

dan heb je ontheffingen nodig. 

De drie workshops werden begeleid door de procesmana-

gers van Wing, en daar heb ik veel van geleerd. Als je in

workshops mensen vragen laat beantwoorden, dan moet je

niet drie groepen dezelfde vragen meegeven. Je moet die

drie groepen juist drie verschillende vragen stellen. Want

wat er uit een groepsdiscussie komt is een consensus op

hoofdlijnen. En als niemand bezwaar maakt, dan kun je

ervan uitgaan dat er voor het resultaat uit de ene deelgroep

ook bij de andere deelnemers consensus bestaat. Verder

heb ik nieuwe technieken geleerd, zoals heel snel iets

samenvatten. Tijdens de eerste workshop besefte ik ineens

dat er tachtig mensen keihard aan het werk zijn om jouw

project te laten slagen, en dat is natuurlijk heel leuk. Er is

ook heel lang nageborreld.

Als bèta liep ik wel met allerlei vragen. Hoe wetenschappe-

lijk is dit dan? Kun je dit onderbouwen? Je moet de harde

data durven loslaten. Het is ook best lastig om een weten-

schappelijk artikel te schrijven over dit onderwerp; ik ben

niet opgeleid om als gammawetenschapper te schrijven. 

Ook voor de opdrachtgevers was de bijeenkomst in Den

Bosch een soort revolutie. Meestal verloopt beleidsonder-

steunend onderzoek volgens dezelfde lijn: er is een vraag,

je doet een offerte, je onderzoekt de feiten, en je geeft een

antwoord in de vorm van een rapport. De teneur is dat die

rapporten vaak in de la verdwijnen. Door de beleidsmakers

mee te nemen in het project en de discussies en work-

shops, werd het ook hun project. Op 7 november 2006

was die klik er. Dit gaan we samen doen, was het idee.

De workshops leverden soms onverwachte dingen op. Zo

bleken er bedrijven te zijn die zelf keurmerken ontwikkel-

den op het gebied van bodemgebruik. Een van hen is

groente- en fruitgroothandel Bakker Barendrecht, die

onder meer levert aan Albert Heijn. Het bedrijf ontwikkelde

samen met het Wereld Natuur Fonds een Pandakeurmerk

voor aardbeien uit Spanje. Dat keurmerk kregen alleen de

aardbeien waarvoor geen nieuwe bosgrond was ontgonnen.

En bedrijven als de aardappelfabrikant Avebe en de suiker-

bietcoöperatie Cosun investeren ook in onderzoek naar

duurzaam bodemgebruik. Daardoor kwam het besef dat je

vanuit de voedselketen ook invloed kunt uitoefenen op het

bodemgebruik. Ook de relatie tussen bodem en ruimtelijke

<  Op excursie met de begeleidings -
commissie en mensen uit de workshop over
duurzaam bodemgebruik en waterkwaliteit. 
De ervaring leert dat men ‘in het veld’ niet 
zo snel op abstracte verhandelingen terecht-
komt.

>  Een excursie met de begeleidings -
commissie met als thema duurzaam bodem-
gebruik in natuurbeheer. Een discussie in het
veld met beheerders over wat zij duurzaam
bodem gebruik vinden en hoe dat in de prak-
tijk uitwerkt. 

Nationaal Park
Hoge Veluwe
09.05.2007
11.00 uur
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De ideeën uit DiaBOLO zijn toegepast in het project Duurzaam Bodem gebruik in recrea-
tieve voorzieningen. Door al plakkend, schrijvend en pratend de matrix in te vullen,
komen veel ideeën naar boven en ontstaat een compleet beeld. Wat gebeurt er allemaal
op en in de bodem? Wat betekenen inrichting, onderhoud en gebruik van de voorzienin-
gen voor de bodem? Door met deze plaatjes te werken ontstaan een soort iconen die veel
beter in het geheugen blijven hangen dan woorden. 
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ordening begint vaart te krijgen. 

Het project heeft ook spin-off opgeleverd. Ik werk samen

met DLG in vergelijkbare projecten als DiaBOLO. We

beginnen met alleen de kaart van de ondergrond, zonder

gegevens over landgebruik. Dan stel je vragen. Wat wil je

bewaren; waar zitten de gradiënten nat-droog of voedsel-

rijk-voedselarm die qua biodiversiteit interessant zijn; wat

is de draagkracht van de bodem; waar moet je liever niet

bouwen; waar zitten de aardkundige waarden, enzovoort.

Vervolgens kijk je waar je het liefst bepaalde functies wilt

hebben. Dat is een beetje wensdenken, wat is nu mogelijk,

maar daardoor ga je de ondergrond wel benutten. 

Ik haal graag projecten binnen waarvoor je meer mensen

nodig hebt. Ik werk ook samen met mensen van andere dis-

ciplines. Voor hen zijn dit soort onderhandelingsprocessen

wat normaler. Langzamerhand wordt het in de wereld van

de bodemkunde ook gewoner. Het Dutch Soil Platform bij-

voorbeeld is bezig met vergelijkbare dingen. De manier van

werken in DiaBOLO zorgt ervoor dat de bodem vanaf het

begin bij mensen in het hoofd zit. Dat is nodig. Bodem -

kundigen worden vaak als lastpakken gezien. Ze komen

vaak aan het eind van een planproces met bezwaren, en dat

maakt de plannen vaak duurder. Het is beter om de bodem

vanaf het begin af aan in het proces van een landschaps-

ontwerp of een gebiedsontwikkeling mee te nemen, maar

zelfs landschapsarchitecten zijn dat nog niet gewend. We

hadden een workshop over Vorden, en daar kwam een land-

schapsarchitect helemaal los toen wij konden laten zien

dat er op een plek ooit een kasteel had gestaan. Nu gaat hij

dat gegeven gebruiken om zijn plan vorm te geven. Maar

blijkbaar heb je zulke workshops nodig om dat duidelijk te

maken. 

Voor mij heeft de bijeenkomst in Den Bosch veel veran-

derd. Sinds die tijd doe ik alleen maar dit soort projecten.

In de workshops die ik leid, merk ik ook dat door de discus-

sies mensen met verschillende achtergronden begrip voor

elkaar krijgen. Er ontstaat zo een veel creatievere sfeer dan

als je alleen maar met feiten bezig bent. We maken ook

geen rapporten meer voor de bureaula, maar schrijven hel-

dere en toegankelijke boekjes voor alle mensen die met

duurzaam bodemgebruik te maken hebben.’

Een van de resultaten van de werksessie 
in Drenthe. Met de Maptable zijn op basis
van kaarten van de ondergrond ideeën
gegenereerd voor een inrichting die 
primair wordt ingegeven door ondergrond-
kwaliteiten zoals draagkracht, (kwel) water -
 kwaliteit, gradiënten en diversiteit in
bodemopbouw.
De schets laat zien hoe ‘eilanden’ met
woningen op een stabiele zandgrond wor-
den omgeven door natuur en water op de
minder stabiele en voor het gebied bijzon-
dere komklei. Zo worden de patronen in de
ondergrond weerspiegeld door het patroon
van bebouwing en natuur.

Annemieke Smit, bodemkundige
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