136ste NBV themadag

Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?
18 mei 2006
Dagvoorzitter: Aaldrik Tiktak (Milieu en Natuur Planbureau)
Plaats van samenkomst: Praktijkcentrum voor de melkveehouderij in het
veenweidegebied te Zegveld. De routebeschrijving naar het praktijkcentrum vindt u op
bijgaand kaartje. Reizigers die met openbaar vervoer komen worden per bus opgehaald
op het NS-station Woerden. Let op: de bus staat aan de zuidzijde van het station, dit is
niet de centrumzijde! Voor de ruit van de bus ligt een bord met “Themadag NBV”).
Aanmelding: via de NBV website (http://www.bodems.nl/pages/themadagen.html) of via
het inschrijfformulier toegevoegd aan deze Nieuwsbrief
Kosten: gratis voor NBV-leden, 25 € voor niet-leden.

De 136e themadag van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging staat in het teken
van het nieuwe Europese bodembeleid, dat dit jaar het licht zal zien. Specifiek
Europees bodembeleid ontbrak tot dusverre. Dit geldt ook voor de meeste lidstaten
van de EU: slechts in negen lidstaten, waaronder Nederland, is er sprake van echt
bodembeleid. Dat gaat nu dus veranderen: de EU-Commissie komt met een
bodemstrategie. Met deze strategie wil ze duurzaam bodemgebruik stimuleren en
specifieke bodemwaarden beschermen. Als onderdeel van de strategie stelt de
Commissie vermoedelijk ook kaderwetgeving voor. Zij ziet een Kaderrichtlijn Bodem
als een ontbrekende schakel in de Europese wetgeving.
Veenweidegebieden staan centraal tijdens deze themadag
De themadag wordt gehouden op het praktijkcentrum voor de melkveehouderij in het
veenweidegebied te Zegveld. We hebben voor deze lokatie gekozen, omdat in de
veenweidegebieden veel bodemproblemen samen komen. Door diepe ontwatering
ten behoeve van een moderne landbouw verdwijnt het veen. Dit leidt tot emissies
van broeikasgassen, die onder het Kyoto-verdrag gerapporteerd moeten worden.
Door de peilverlagingen gaan houten funderingen rotten en natuurgebieden
verdrogen doordat deze draineren naar de steeds dieper wordende agrarische
gebieden. Er ontstaan bovendien problemen met de waterkwaliteit, onder andere
door de toename van nutriëntenrijke en soms zoute kwel. De waterkwaliteitseisen
van de Kaderrichtlijn Water stellen bovendien randvoorwaarden aan de
gebruiksmogelijkheden van de bodem door de landbouw. Op het praktijkcentrum
worden deze randvoorwaarden onderzocht.
Mix van beleid en wetenschap
We beginnen het ochtendprogramma met algemene inleidingen over het nieuwe EUbodembeleid. Beleidsmakers zullen toelichten hoe het beleid eruit zal gaan zien en
wat de Nederlandse inzet is. Vervolgens gaan onderzoekers van Alterra en het

Milieu- en Natuurplanbureau in op de gevolgen van een Europese Bodemstrategie
en de raakvlakken met het waterbeleid.
Tijdens het middagprogramma focussen we op de veenweidegebieden. We
presenteren een overzicht van het onderzoek naar de problemen in het
veenweidegebied en naar de mogelijke oplossingen. Een groot deel van het
experimenteel onderzoek speelt zich af op Zegveld, we zullen deze proeven
bezoeken en kunnen met de onderzoekers in discussie gaan. En voor de echte
bodemkundigen onder ons ontbreekt natuurlijk niet het onderdeel ‘Zoeken naar het
oorspronkelijke veen’.
Programma
09:14
09:20
Aansluitend
09:30 – 09:50
09:50 – 10:05
10:05 – 10:30
10:30 – 10:55
10:55 – 11:20
11:20 – 11:45
11:45 – 12:10
12:10 – 12:35
12:35 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:10
14:10 – 16:00

16:00 – 16:20
16:20 – 17:15
17:15

Aankomst sneltrein in station Woerden vanuit Utrecht
Aankomst sneltrein in station Woerden vanuit Rotterdam/Den Haag
Pendelbus vanaf station Woerden
Ontvangst met koffie op het praktijkcentrum voor de melkveehouderij in het
veenweidegebied te Zegveld
Opening door dagvoorzitter Aaldrik Tiktak (Milieu- en Natuurplanbureau)
en algemene inleiding
Niek de Wit (EU-Commissie): De hoofdlijnen van het Europese
bodembeleid
Hugo von Meijenfeldt (Ministerie van VROM): ‘Europese bodemstrategie
ja, Europese kaderrichtlijn nee’
Koffiepauze
Paul Römkens (Alterra): Wat betekent de bodemstrategie voor de
Nederlandse landbouw?
Frits Kragt (Milieu en Natuurplanbureau): Waterbeleid kruipt het land op
Christy van Beek (Alterra): Bijdrage van de landbouw en de bodem aan
de oppervlaktewaterkwaliteit in het veenweidegebied.
Lunch
Introductie over het praktijkcentrum (film)
Jan van den Akker (Alterra): Verdwijnend veen.
Rondleiding op het praktijkcentrum door onderzoekers van Alterra:
Boeren op veen
Zoeken naar het oorspronkelijke (niet geoxideerde) veen (Matheijs
Pleijter)
Maatregelen om bodemdaling te voorkomen (Jan van den Akker)
Maatregelen om ophoping van fosfaat en verontreiniging van het
oppervlaktewater te voorkomen (Caroline van der Salm)
Conclusies en afsluiting
Borrel
Vertrek pendelbus naar station Woerden

Het adres van het praktijkcentrum is:
Praktijkcentrum Zegveld
Oude Meije 18
3474 KM Zegveld
Meer informatie op de volgende website:
http://www.pv.wageningenur.nl/index.asp?praktijkcentra/melkvee/zegveld/home/index.asp

