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De Europese Bodemmissie

• 100 Living Labs voor de transitie naar een gezonde bodem in 2030

scale Activities Performance in terms 

of soil health and 

related ESS
Living lab (sub)Regional / 

landscape

Orchestrate (sets of) 

experimentations + 

relation between 

actors 

In progress at 

landscape scale 

Living lab 

experimentation site

Local (one farm, one 

urban site, one forest 

exploitation) 

Co-create knowledge, 

and experiment 

innovations

In progress on the site 

Lighthouse Site (one farm, one 

urban site, one forest 

exploitation)

Experimentation and 

demonstration 

Demonstrated high 

performance



PREPSOIL 
Preparing the European Mission towards healthy soils



“Bodembehoeften”

Bodembehoeften: de vanuit bestaande en 
toekomstige sociaal-economische en geo-bio-
fysische ontwikkelingen vereiste prestatie van 
bodemgezondheid en ecosysteemdiensten



Bodembehoeften

Katowice, PL, Post-industrial area Soil restoration, new 
economic development 

Amsterdam, NL, Highly urbanized region, climate change, 
wellbeing 

Zasavje, SI, Land use change after closing coal mining, Soil 
restoration, new economic development 

Malta, MT, Tourism coast, Seasonal pressure, resource 
problems and urban sprawl 



Voorbeeld Amsterdam

Wat is een gezonde bodem (in de 
stad)?

• een goed functionerende bodem 
die in evenwicht voldoet aan de 
chemische, fysische en biologische 
eisen voor het betreffende 
bodemgebruiksdoel en waarvan de 
duurzame/ecologische draagkracht 
niet overschreden of uitgeput 
wordt

(Bron: raamwerkdefinitie gezonde bodem, gem. 
Amsterdam)



Voorbeeld Amsterdam

De definitie van gezonde bodem in 
Amsterdam moet een bijdrage leveren aan:

• Efficiënter gebruik van bodem en 
ondergrond.

• Verbeterde waterhuishouding.

• Meer koolstofopslag in de bodem.

• Versterking van de biodiversiteit.

• Verbeterd stadsklimaat.

• Gelukkigere, gezondere bewoners in een 
groenere, bio-diverse omgeving. 

Bron: projectplan van het beleidsproject gezonde 
bodem (Gem. Amsterdam, directie Grond & 
Ontwikkeling) 
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Workflow voor de regio’s

• Soil needs verzamelen volgens
DPSIR model (desk studie)

• Soil needs toetsen en aanvullen
met gebiedsactoren (interviews, 
workshop)

• Synthese en rapportage

impact

state
drivers

pressures

response



Van Soil Needs naar Living Lab

Werken aan soil needs in een Living 
Lab setting

• Waarom zouden gebruikers
deelnemen?

• Verschillende soorten LLs

• Criteria, succesfactoren

• De businesscase

• Wanneer wordt een LL een
Lighthouse?
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Prepsoil.eu



THANKS!
linda.maring@deltares.nl
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