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De bodemcoalitie

eeuwigheidswaarde schone brongroei en stabiliteit



Doelen van de Open Bodemindex (OBI)
bodemkwaliteit  duurzaam verbeteren en onderhouden

Eén manier van 
meten

Met handelings-
perspectief

Stapelen van 
voordelen
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Initiatief
Rabobank, ASR en Vitens

Randvoorwaarde
• betrouwbaar & wetenschappelijk
• aansluiten bij boerenpraktijk
• geen extra kosten boer
• inzicht op perceelsniveau
• index blijft in ontwikkeling

Doel
Duurzame landbouwproductie



OBI: breng kennis naar de praktijk

Open source / transparant
www.openbodemindex.nl/documentatie
https://springgbv.github.io/Open-Bodem-Index-Calculator/

Bodem
bouw voort op resultaten van historisch en actueel onderzoek
geef advies hoe de bodemkwaliteit is te verbeteren

Index
geef een index per functie voor elk perceel = Advies
geef een index voor de totaalscore van elk perceel = Waardering t.o.v. haalbaarheid
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http://www.openbodemindex.nl/documentatie
https://springgbv.github.io/Open-Bodem-Index-Calculator/


Elk perceel in Nederland een waardering
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0 10 0 10

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



Waardering van bodemkwaliteit
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Integrale 
bodemkwaliteit 

Geaggregeerde 
bodemfuncties

Bodemfuncties

Bodem- en perceels
eigenschappen

De OBI-score

kpi per functie
en doel

Waardering t.o.v. gewenst

De metingen / gegevens

Doel(en)

Duurzaam
Bodembeheer

Label DBB

NPL
markt



Duurzaam bodembeheer is meer dan landbouw
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Landbouwkundig gebruik

Water

Klimaat

Biodiversiteit

OBI
score

OBI
score

OBI
score

OBI
score

Integrale 
score voor 
duurzaam 

bodembeheer

Klimaat



Welke bodemfuncties / indicatoren in OBI
situatie februari 2020
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Op basis van openbare beschikbare data plus gegevens agrarische laboratoria
Cursieve indicatoren komen in 2020 beschikbaar



Waar is de waardering op gebaseerd?

Beheer
Afgeleid van satellietbeelden
Input van ondernemer

Metingen
Visuele bodemtest: Bodem Conditie Score
Laboratoriumanalyses / sensoren

Waardering
Onderzoek Bemestingsadvies
Handboek Bodem en bemesting
Praktijkonderzoek NMI, LBI, ASG, etc.
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Figuur: aangepast van Van Leeuwen et al. (2019)
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Prototype draait op de volgende testserver: tools.wenr.wur.nl/obi



Appendix : extra informatie
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OBI : de gebruikte methodiek

Context
Bouwplan afgelopen 10 jaar

Doel
Duurzame landbouwproductie

Bodemfunctie

P-opname of P-gehalte

Bodemmetingen

P-CaCl2, P-water en P-AL
Grondsoort en gewas

Bodembeheer

Bijv. EOS-balans positief?

LABEL DUURZAAM 
BODEMBEHEER

Bodemindicator

P-toestand: laag tot hoog
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OBI-index of 
OBI-score

Een cijfer tussen 0-10



De K-index

Een concreet voorbeeld… K-beschikbaarheid
13

Bodemmetingen
pH, klei en OS
CEC en K-CEC
K-CaCl2

Perceelseigenschap
Bodemtype 
Gewasrotatie

De Bodemfunctie : K-levering

Gras en mais: gebaseerd op praktijkproeven 

en ingebed in bemestingsadvies 

Bouwland: gebaseerd op K-CEC en K-CaCl2

rekening houdend met OS%, bodemtype, 

klei, en pH

Bronnen: CBGV (2017), Bussink (2001), Ros & Bussink (2011)



Label Duurzaam Bodembeheer (2016)

Maatregelen Label DBB
• Groenbemesters / wintergranen: 

EOS, structuur, aaltjes
• Rustgewassen : EOS, N-efficient; 

structuur
• Intensiteit : ziekte- en plaagwering 

(bruinrot/ cystenaaltje)
• Gwb : voor waterkwaliteit
• Vroeg ras: structuur en 

groenbemester
• OS-balans : positief voor allerlei 

bodemfuncties
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Gericht handelingsperspectief
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De (inhoudelijke) meerwaarde voor de boer…

De OBI zorgt voor:

• Inzicht in verschillen tussen percelen

• Hulpmiddel in verhuur : “bodemkwaliteit mag niet verslechteren”

• Waar liggen knelpunten voor stabiele productie?

• Welke kansen liggen er nog om te verbeteren?

• Hoe is de bodemkwaliteit te verbeteren : bekalken, bemesten, 

bewerking, etc.
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Meerwaarde voor agrariers?

Inzicht in kwaliteit bodems

Identificatie van knelpunten

Monitoring en stimulering van bodemkwaliteit en beheer

Inbedding binnen certificering / pachtvoorwaarden?
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Aansluiting boeren

1. Kerngroep 25 boeren
Persoonlijk contact – uitgebreide 
terugkoppeling en feedback

2. Pelotonboeren 40-100 boeren
Contact via projecten en intermediairs –
inhoudelijke toets

3. Onboarding 200-1000 boeren
Contact via applicatie

https://youtu.be/otXL4VujiKE?t=100

2020-2021

Vanaf mei 2021

Vanaf najaar 2021

Zowel akkerbouwers als 
melkveehouders

https://youtu.be/otXL4VujiKE?t=100


Meer informatie

www.openbodemindex.nl

www.openbodemindex.nl/documentatie

https://springgbv.github.io/Open-Bodem-Index-Calculator/

https://tools.wenr.wur.nl/obi/
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http://www.openbodemindex.nl/
http://www.openbodemindex.nl/documentatie
https://springgbv.github.io/Open-Bodem-Index-Calculator/
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