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Waarom?



Het Internationale kader

SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, VN)
Vooral 15.3 ‘Land Degradation-Neutrality’ 

‘Combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected
by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-
neutral world by 2030’

Ook SDG 2 (zero hunger), SDG 13 (climate action), SDG6 (clean 
water), SDG 1 (no poverty), SDG 3 (good health), …

‘Klimaat’ (UNFCCC, UNCCD, IPCC, …)
Mitigatie 
Adaptatie 

Biodiversiteit (CBD, IPBES, …)
Ecosysteem
Bodembiodiversiteit 

Global Soil Partnership



Europa

Soil Thematic Strategy (2006)

Beleid met impact op bodem 

State and Outlook of the Environment Report 2020
Land- en bodemgerelateerde indicatoren staan op ‘rood’
(Landgebruik, bodemtoestand) 



Europa toekomst

European Green Deal



Europa toekomst

Nieuwe EU bodemstrategie
Roadmap ‘Healthy Soils’ (open voor consultatie tot 10 december)

Doelen
Bodemvruchtbaarheid beschermen en erosie verminderen

Land take en bodemafdichting verminderen (no net landtake 2050)

Koolstof in de bodem verhogen en koolstofrijke ecosystemen beschermen

Bodembiodiversiteit beschermen en verbeteren

Verontreinigde sites identificeren en saneren en diffuse verontreiniging 
aanpakken

Land Degradation Neutrality tegen 2030

Door
Duurzaam bodembeheer

Gedegradeerde bodems herstellen

Monitoring van bodemkwaliteit

EU policy framework (Green Deal klimaatneutraal, zero pollution, duurzame 
voedselsystemen, …)

Definiëren van ‘goede ecologische toestand’



Europa toekomst

EU Actieplan ‘Towards a Zero Pollution Ambition for Air, 
Water and Soil’

Roadmap

Voorstel voor EU natuurhersteldoelstellingen (incl. impact 
assessment)



Vlaanderen

Beleid: meerdere instrumenten
Wetgeving
Financieel
Sensibiliseren

Verschillende snelheden
Uit ander beleid zoals klimaat, landbouw, water, …



Vlaanderen - sensibiliseren

Green Deal ‘Natuurlijke Tuinen’ (14 nov. 2020)
“Natuurlijke tuin: een duurzame tuin die ecosysteemdiensten, zoals koolstofopslag, 
regenwateropvang, luchtzuivering, biodiversiteit en voedselvoorziening levert en die bijdraagt 
tot welzijn, gezondheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Een duurzame, 
natuurlijke tuin is potentieel een onderdeel van groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving 
en, als verbinding met grotere openruimtegehelen.”

https://www.omgeving.vlaanderen.be/green-deal-natuurlijke-tuinen

Citizen Science project ‘CurieuzeNeuzen in de tuin’
• positief en laagdrempelig communiceren over de klimaatproblematiek

• brede publiek sensibiliseren rond de droogtegevoeligheid van tuinen, de impact van 
weersextremen, waterschaarste en het stedelijk hitte-eilandeffect

• inzicht in de impact van toenemende weersextremen op het bodemklimaat

• vijfduizend deelnemers meten bodemtemperatuur, bodemvocht, bodemtextuur en 
organisch koolstof in bodem 

Brochures, presentaties, beurzen, … over gezonde bodems en 
bodembedreigingen o.a. koolstof, bodemverdichting, erosie, …

https://www.omgeving.vlaanderen.be/green-deal-natuurlijke-tuinen


Vlaanderen - informeren

DOV-bodemdatabank = data-infrastructuur om 
diverse bodemdata te verbinden

Netwerkorganisatie: eindgebruiker wordt ook dataleverancier 
en databeheerder
Centraliseren van diverse gegevens uit diverse bronnen
Basis voor studies, onderzoek, beleid, rapportage, …

Vraag naar (gebiedsdekkende) recente bodemdata
Bodemdata worden in vele modellen en toepassingen gebruikt
Nu voornamelijk oude data vanuit oogpunt landbouw gemeten

Acties
‘Werkgroep Bodemdata’ in kader van Grondzaken (Open 
Ruimte Platform)
Advies en technische hulp vanuit DOV voor 
geïnteresseerde dataleveranciers



Vlaanderen

Erosie 
Beleid naar landbouwers

Vergoeding voor toepassen duurzaam bodembeheer
Verplichtingen vanuit Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lokale besturen
Subsidies voor gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen, kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken en erosiecoördinator

Kaartmateriaal: DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen)



Vlaanderen – beleid ‘to be’

Koolstof in de bodem
Regeerakkoord, beleidsnota’s, …

Geen netto koolstofverlies over de komende 10 jaar
Landbouwbodems

Bos en natuur

Tuinen, parken, bermen, openbaar groen, …

Bodemkoolstofmonitoringnetwerk

Vlaams Energie Klimaat Plan
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, MAP
Instrument: Sensibiliseren, financieel, wetgevend?

Bodemverdichting
Droogte/wateroverlast
? Blue Deal



Vlaanderen - beleid

Land Take en bodemafdekking
Klein en dichtbevolkt

16% bodemafdekking (2015) en 33% land take (2016)

BRV (juli 2018) 
Bijkomend ruimtebeslag 0 ha/dag tegen 2040, gehalveerd tegen 2025
Bodemafdekking 2015=2050
Bodemafdekking -20% in openruimte 

Brownfields
Eerste onthardingsprojecten
Bouwvergunningen, ruimtelijke plannen

Compensatie voor bodemafdichting
Watertoets 
Regenwaterverordening 

Visier 2030 (omzetting van de SDG’s) : afdekking als indicator



Vlaanderen - beleid

Uitgebreide regelgeving ivm bodemverontreiniging
Bodemdecreet (vervuiler betaalt, bescherming van de koper)

Bodemcertificaat
Verplicht bodemonderzoek
Uitgegraven bodem

Nieuwe uitdagingen zoals diffuse verontreiniging, microplastics en 
nieuwe verontreinigende stoffen, …

Preventie van verontreiniging
Decreet Milieuvergunningen en Vlarem
Decreet milieuschade
Milieueffectrapportage, milieuaudit, …
Materialendecreet incl. afvalstoffen
Pesticidedecreet
Afvalwaterverordening

Uitgebreide regelgeving ivm mest 



Bodembeleid

Toenemend belang internationaal, Europees en Vlaams
Gezonde, levende, goed functionerende bodems
Ecosysteemdiensten
Land degradatie neutraliteit
Rol in klimaatadaptatie en –mitigatie, waterbeleid, 
biodiversiteit 
Typisch Vlaams: rol van de bebouwde omgeving (tuinen, 
publieke ruimte, …)

Bedankt


