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Wat ga ik vertellen?

▪ De steekproef

▪ Bemonstering

▪ Resultaten landelijke koolstofvoorraden

▪ De staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018 

▪ Toekomst
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De steekproef (1)

De Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) (1994-2001), is 

uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de bodemkaart van Nederland, 

schaal 1 : 50.000, te bepalen en om de inhoud van kaarteenheden 

kwantitatief te beschrijven. 

• De LSK bevat 1392 locaties, 

• Geselecteerd via een gestratificeerde enkelvoudig aselecte steekproef

• Min of meer uniforme deelgebieden (strata) onderscheiden op basis 

van bodemtype en grondwatertrap 

• In totaal zijn 96 deelgebieden onderscheiden en in elk van deze 

deelgebieden zijn steekproeflocaties geloot. 

• Doel goede spreiding over verschillende bodemkundige en 

hydrologische situaties en een goede ruimtelijke spreiding.

Koolstofvoorraden bepaald voor combinaties van landgebruik en 

bodemtype->emissieregistratie en LULUCF
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De steekproef (2)

Deelgebieden (strata) 
op basis van 
bodemtype en 
grondwaterklasse
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Bemonstering (1)

In 3 maanden zijn 1152 

locaties eind 2018 

bemonsterd.

- Zowel landbouw als natuur

- 0-30 en 30-100cm 
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Bemonstering (2)

▪ Gelukt



Bemonstering (3)



Resultaten landelijke koolstofvoorraden (1)
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Resultaten landelijke koolstofvoorraden (2)

De gehalten aan organische stof 

(%) als de voorraden (Mton) voor 

alle gronden samen zijn significant  

afgenomen.

Beeld ruimtelijk gedifferentieerd. 

Verklaring afnames ligt in oxidatie 

van veen en moerig materiaal.

9



Resultaten landelijke koolstofvoorraden (3)

Minerale bodems (zand + zavel + klei) 

Organische stof niet significant veranderd. 

De voorraden wel significant afgenomen. 

Oorzaak afname dichtheden.  Realistische? 

Dichtheden via pedotransferfuncties in 1998 geschat, terwijl 

dichtheden in 2018 zijn gemeten.

10



Resultaten landelijke koolstofvoorraden (4)

Organische stof 2018 en verandering gehalte 1998-2018, laag 0-30 cm, 

Landgebruik en bodemtypen 
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laag 30-100 cm



Resultaten landelijke koolstofvoorraden (4)

Koolstofvoorraad, 2018 en verandering gehalte 1998-2018, laag 0-

30 cm, Landgebruik en bodemtypen 
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laag 30-100 cm



Van CC-NL naar ‘nulmeting 

bodemkwaliteit

Naast de indicatoren om 

de koolstofvoorraad in de 

bodem te bepalen zijn er 

ook standaardkwaliteits-

indicatoren geanalyseerd. 

37 indicatoren zijn 

gemeten, waaronder 22 

met NIRS, geen BLN
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De staat van de Nederlandse 

landbouwbodems in 2018 
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De staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018 
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Voorbeeld pH
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Gemiddelde waarden van de gemeten BLN-

indicatoren per bodemtype en landgebruik
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Toekomst

▪ De invloed van veldomstandigheden op meetresultaten 
verwerken in toekomstige meetplannen. 

▪ De meet- en analysemethodes van enkele fysische 
indicatoren dienen verbeterd en/of vernieuwd te worden 
voor het genereren van landelijke beelden.

▪ De betrouwbaarheid van NIRS-bepalingen van 
organische stof en biologische indicatoren verbeteren.

▪ Verdere analyse van indicatorgegevens voor inzicht in 
ruimtelijke verdeling. 
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Hartelijk dank 

voor uw 

aandacht!
To explore
the potential
of nature to
improve the 
quality of life

https://research.wur.nl/en/publicati

ons/koolstofvoorraad-in-de-bodem-

van-nederland-1998-2018-cc-nl

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonlin

e/Nulmeting-bodemkwaliteit.htm

https://research.wur.nl/en/publications/koolstofvoorraad-in-de-bodem-van-nederland-1998-2018-cc-nl
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Nulmeting-bodemkwaliteit.htm

