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NISCOO-BODEMMIDDAG BIJ DETMER WAGE

Kenniscoöperatie Niscoo houdt begin december een bodemmiddag voor 
akkerbouwers uit Noord-Nederland. De bijeenkomst vindt plaats op het 
akkerbouwbedrijf van Detmer Wage in het Groningse Wedde. Wage heeft een 
gangbaar akkerbouwbedrijf met zetmeelaardappelen, graan en suikerbieten. Hij 
is met de bodem een nieuwe weg ingeslagen. Wage gebruikt nu veel minder 
kunstmest en chemie en probeert door anders te werken en met biologische 
hulpmiddelen de bodem weer gezond te krijgen. Tijdens de middag geeft 
hij uitleg over zijn nieuwe manier van werken. Directeur Janny Peltjes van 
het HLB gaat op het bedrijf een inleiding geven over de visie van HLB op 
bodemgezondheid. HLB is een soort CSI als het gaat om plantgebreken, 
ziekten, schimmels en beestjes. Een aantal jaren geleden is HLB begonnen met 
een omslag. ‘Wij kijken of er in de bodem organismen zitten die een bepaalde 
rol kunnen spelen in bodemweerbaarheid. Door die vervolgens te optimaliseren 
kun je bijvoorbeeld met minder meststoffen toe, minder chemie en krijg je 
gezondere gewassen.’ Het is de eerste keer dat Niscoo een bijeenkomst in het 
Groninger akkerbouwgebied organiseert. Meer informatie over de exacte datum 
van de bijeenkomst en wat Niscoo is op www.niscoo.nl. 

Congres

‘Sumoworstelaars zijn het, zwaar 
overtraind en niet lang houdbaar’, 
zo was de Wageningse hoogleraar 
Wim van der Putten duidelijk in zijn 
oordeel over de huidige toestand van 
de bodems in de gangbare landbouw. 
Als toonaangevende bodemexpert 
gaf hij daar - op het symposium 
Symphony of Soils  – zijn visie op de 
bodemgezondheid. Enkele honderden 
boeren, bestuurders en medewerkers 
van bedrijven in de voedselketen, 
beleidsmakers, studenten, 
wetenschappers, consumenten en 
belangstellenden luisterden zijn verhaal 
op het Ecomunitypark in Oosterwolde 

Meer en meer komt bodemvitaliteit op de agenda van akkerbouwers, 
overheden en NGO’s. Maar waarom is er zo’n zorg over onze bodems? 
Moeten we toe naar een heel nieuw verdienmodel voor boeren om 
de bodem weer gezond te krijgen? En hoe kunnen boeren zelf inzicht 
krijgen in de conditie van de bodem? Tijdens een groot bodemcongres 
op 11 oktober in Oosterwolde - Symphony of Soils – kwam het 
allemaal voorbij. Een verslag.
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met belangstelling aan. 
Door de intensieve manier van boeren, 
loopt het bodemleven steeds verder 
terug, concludeerde de Wageningse 
autoriteit op bodemgebied. ‘Door 
gebruik te maken van veel pk’s, diesel 
en meststoffen is het nog redelijk goed 
mogelijk gewassen te telen, maar 
biologisch gezien is het in de grond 
pure armoede.’ Van der Putten trok 
de vergelijking van de bodem met een 
sumoworstelaar nog even door. ‘Steeds 
meer bodems zijn uitgemergeld en 
dichtgereden. We kunnen beter kiezen 
voor de Joop Zoetemelk-aanpak. Door 
goed op zichzelf te passen, kon hij 

op latere leeftijd nog wereldkampioen 
worden.’ Met die strategie kan de 
agrarische sector op termijn ook beter 
functioneren, vindt de hoogleraar.
Van der Putten denkt dat er een scala 
aan mogelijkheden ligt om de bodem 
te verbeteren. Maar daarvoor is het 
eerst wel nodig om te stoppen met 
het denken in hokjes. ‘Stop met de 
denkwijze dat biologisch goed is en 
gangbaar fout. Of discussies over of 
het gebrek aan vruchtbare bodems 
komt door te weinig beestjes of te 
weinig mineralen. Het lijkt soms wel of 
we in een soort van loopgravenoorlog 
zitten. Je bent goed of je bent fout, 
maar zo zwart-wit is het niet. We 
moeten meer in dwarsverbanden 
denken. Ga samenwerken, pas dan 
komt er innovatie op gang om de 
bodem weer vooruit te helpen.’

Fatsoenlijk rekenen
Volkert Engelsman, directeur van het 
grootste import- en distributiebedrijf 

in biologische groenten en fruit in 
Europa, Eosta in Waddinxveen, heeft 
al een uitgewerkt plan om de bodem 
weer gezond te krijgen en de boer 
aan een fatsoenlijk inkomen te helpen. 
Politiek en bedrijfsleven zullen dat 
nog wel moeten oppakken. ‘Er moet 
een prijskaartje aan vervuiling worden 
gehangen, zodat de consument 
weet wat een akkerbouwgewas, een 
groentesoort of melk echt kost.’ Niet 
de vertrouwde economische winst die 
na gewoon boekhouden onderaan de 
streep overblijft. Maar winst in termen 
van waterkwaliteit, vruchtbaarheid van 
de bodem, minder CO²-uitstoot en ook 
het welzijn en inkomen van de boer op 
waarde zetten en doorberekenen in de 
prijs. ‘Fatsoenlijk rekenen’, noemt hij 
dat.
Engelsman stelt dat we met klimaat, 
biodiversiteit, water en bodem tegen 
grenzen oplopen die niemand meer 
kan negeren. Evenmin als de grote 
sociale spanningen die daaruit 
voortkomen. ‘Daarom moeten we de 
begrippen winst en kosten anders 
gaan definiëren.’ Engelsman geeft 
een voorbeeld. ‘Als ik voor mijn bedrijf 
een vrachtwagen gebruik, dan moet 
ik die afschrijven. Dat komt terug in 
de kosten. Als ik de bodem gebruik, 
hoef ik dat niet te doen. Het gevolg: 
in de wereld verdwijnen per minuut 
30 voetbalvelden aan vruchtbare 
landbouwgrond. Dat is 12 miljoen 
hectare per jaar. Dat zie je nergens 
terug in de kosten omdat we maar 
naar één ding kijken: de opbrengst per 
hectare.’

True cost accounting
Eosta is zelf de uitdaging aangegaan. 
Voor de biologische groente en het 
fruit die het bedrijf verhandelt, heeft 
het dit jaar de maatschappelijke 
kosten berekend en zichtbaar 
gemaakt. Samen met bedrijven en 
organisaties als EY, Triodos Bank, Soil 
& More Impacts, FAO, WHO, TEEB, 
IFOAM en de Natural & Social Capital 
Coalition ontwikkelde Eosta hiervoor 
een rekenmodel. Dit zogeheten ‘true 
cost accounting’ is iets waar ook de 
financiële wereld al volop mee bezig 
is, aldus Engelsman. ‘Verschillende 
banken en investeringsmaatschappijen 
beginnen sociale en 
duurzaamheidscriteria mee te nemen 

in hun investeringsbeoordelingen. 
Zelfs De Nederlandsche Bank voert 
nu klimaatstresstests door om 
investeringsrisico’s in kaart te brengen.’
Treffend voorbeeld is ook dat ABN 
Amro recent stelde dat in de prijzen 
van aardappelen, groente, fruit, zuivel 
en frisdranken ook de schade aan het 
milieu meegerekend moet worden. Op 
die manier wordt de consument aan 
het denken gezet, aldus de bank.
Engelsman is op basis van dit soort 
uitingen hoopvol dat duurzaamheid 
het exclusieve domein van de groene 
denkers aan het ontgroeien is en steeds 
meer in de financiële risicobeoordeling 
terecht komt. En daarmee in de sfeer 
van banken en beleggers. ‘Op deze 
manier begint duurzaamheid uit de 
groene bubbel te breken en langzaam 
maar zeker in te dalen in het DNA van 
de economie.’ Engelsman denkt dat 
deze omslag ook hard nodig is. ‘Met 
bodemverarming, grondwatervervuiling, 
klimaatopwarming en pesticidedruk 
op voedingsmiddelen zagen we aan 

de stoelpoten van ons eigen bestaan. 
Iedereen ziet dat, boeren voorop. Nu 
wordt het tijd om ook het verdienmodel 
aan te passen. Zoals een boer onlangs 
zo mooi zei: hoe kan ik groen worden 
als ik rood sta. Dit nieuwe rekenen is 
de enige manier hoe we de generaties 
na ons nog recht in de ogen kunnen 
kijken.’

Oplossing klimaatprobleem
Jan Huitema, VVD-Europarlementariër 
en melkveehouder, stelde tijdens het 
congres dat de bodem ook hoog op 
de Europese agenda staat. ‘Omdat 
een gezonde bodem een bijdrage 
kan leveren aan de oplossing van 
het klimaatprobleem.’ De inzet van 
organische mest en een circulaire 
landbouw zijn belangrijke speerpunten 
voor Huitema. Hij wil Europese 
inkomenstoeslagen de komende 
jaren veel nadrukkelijker koppelen aan 
inspanningen van de boer voor beter 
bodembeheer.

‘HOE KAN IK GROEN WORDEN ALS IK ROOD STA?’

Volkert Engelsman (links), CEO van handelsbedrijf Eosta, deed begin dit jaar op de Bio-Beurs in Zwolle via Koningin Máxima al een appèl op de 
financiële sector om tempo te maken met ‘inclusive finance’. Volgens Engelsman kan de financiële sector het verschil maken voor de planeet door 
de schade die de gangbare landbouw toebrengt aan mens en milieu mee te nemen in de winst- en verliesrekening.
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