
Sensorisch Landschap



Aanleiding project

Afgelopen decennia voornamelijk gestuurd op (korte termijn) 

efficiëntie en productie.

Verzuring, verdroging, vermesting, verdichting.

Afname biodiversiteit en klimaatverandering

Ecosysteem diensten van een vitale bodem:

Opslag broeikasgassen

Goede infiltratie en waterretentie

Biodiversiteit



Aanleiding project

”Gezonde bodem” van groot maatschappelijk belang

Veel wetenschappelijke kennis voorhanden

Behoefte aan integrale tool voor beoordeling bodemkwaliteit

Initiatieven monitoringstools gefragmenteerd

Open Bodem Index



Open Bodem Index

Indicatie voor de verbetering van de 

bodemkwaliteit die nog mogelijk is

Biedt duurzaam handelingsperspectief

Op basis van standaard metingen, 

beheermaatregelen en kenmerken 

percelen

Rekenmethode OBI openbaar



Een uniforme taal: De Open Bodemindex (OBI)
bodemkwaliteit  duurzaam verbeteren en onderhouden

Eén manier van 
“meten”

Met handelings-
perspectief
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Initiatief
Rabobank, a.s.r. en Vitens
overdracht in 2021 naar Stichting OBI

Een uniforme standaard
• betrouwbaar & wetenschappelijk
• aansluiten bij / zinvol zijn voor boerenpraktijk
• breed inzetbaar

Samen (open source) met
• boeren, bodemadviseurs en onderzoekers
• PPS Beter Bodembeheer
• Bodemindicatorenset NL landbouwbodem
• Hogescholen en allerlei bodemprojecten



Elk perceel in Nederland een waardering
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Relatieve Waardering  
hoe doe jij het in vergelijking met 

collega's op een vergelijkbaar perceel
maat voor beheer

Absolute Waardering
afstand tot optimale situatie voor 

duurzame landbouwproductie
maat voor bodemkwaliteit

Waardering per perceel, rekening houdend met grondsoort en bouwplan
Dus: elk perceel kan een 10 halen



Welke bodemfuncties / indicatoren in OBI
situatie februari 2021, met focus op de landbouwkundige kwaliteit
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Op basis van openbare beschikbare data plus gegevens agrarische laboratoria
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Sensorisch Landschap

Bodemleven meten met eDNA

Zeer goedkope sensoren gebruiken om onder andere 

bodemvocht te meten
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Open Bodem Index

Bodembiologie wordt heel beperkt gemeten. 

Focus ligt op schimmel-bacteriën, nematoden en mineralisatie.

En als gemeten, dan zijn er geen streefwaarden bekend



Bodemvoedselweb



Bodemvoedselweb



Stikstofkringloop



eDNA onderzoek

Conventioneel onderzoek is arbeidsintensief

Biodiversiteit in de bodem meten met eDNA

Kleine organismen als geheel (bacteriën en schimmels)

Grotere organismen aan de hand van eDNA dat ze in de 

bodem achterlaten (nematoden, regenwormen)



Onderzoeksopzet en
planning

PCR Library voorbereiding: 2e 
PCR en zuivering

Next Generation 
Sequencing

Bio-informatica

Kwantitatief resultaat

Bemonstering

DNA extraction

ATCGATCGGATCGATCGACTGACTGA
TCGACTGATCGACTGACTAGCTACGTA
CGATCGATCGGATCGATCGACTGACT
GATCGACTGATCGACTGACTAGCTAC
GTACGATCGATCGGATCGATCGACTG
ACTGATCGACTGATCGACTGACTAGCT

Ecologische
interpretatie

Statistische verwerking

Werkwijze

Metabarcoding

eDNA onderzoek in bodems



Voorbeeld:
Lankheet, Boswei



Voorbeeld:
Lankheet, Boswei
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Discussiepunt: meer dan landbouw
23

Water

BodemKlimaat

Landbouw

BodemBiodiversiteit

OBI
score

OBI
score

OBI
score

Integrale
score

voor duurzaam
bodembeheer

OBI
score

Bodembeheer

OBI 2021



Sensoren

Flexibel, open meetplatform

Continu meten met goedkope sensoren:

Hogere ruimtelijke resolutie mogelijk

Hoge resolutie in de tijd, te gebruiken om

Real-time inzicht te krijgen om beheersmaatregelen op af te 

stemmen (bodemvocht)

Parameters te bepalen die niet / moeilijk met een puntmeting te 

vangen zijn (broeikasgasemissies)



Vertaling naar de praktijk

Indicatoren ontwikkelen voor factoren als:

Biodiversiteit

Potentiële lachgas uitstoot

Koolstofopslag

Stabiliteit/complexiteit van voedselweb

Weerbaarheid van de bodem

Regenwormen/ structuur

Watervasthoudendvermogen

Succesvolle indicatoren worden opgenomen in de Open 

Bodem Index



Bemonsteringen

Noord-Brabant, 

Gelderland en Overijssel

130 percelen totaal

6 percelen voorzien van 

sensoren



Planning

Zomermaanden 2021: vegetatieopname

Najaar 2021: bemonsteren bodem en plaatsen sensoren

2022: data-analyses

We houden jullie graag op de hoogte!


