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SAMENVATTING
Een gezonde bodem vormt de hoeksteen voor een betere productiviteit van de landbouwbedrijven 
en voor gezondere van de ecosystemen. Nog steeds ontbreken er in het nieuwe gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) duidelijke richtsnoeren voor maatregelen tot verbetering en bewaking van 
de gezondheid van de bodem. Gezien de huidige achteruitgang van de bodemgezondheid en de 

impact van de landbouw op de klimaatverandering en op het milieu moet de bodem dringend op de 
voorgrond van het landbouwbeleid geplaatst worden. SoilCare onderzoekt en bevordert het gebruik 
van Soil-Improving Cropping Systems (SICS) ter verbetering van de bodemkwaliteit met het oog op 
positieve effecten op de duurzaamheid en de winstgevendheid. SICS zijn een holistische benadering 

van bodembeheer, bestaande uit lange gewasrotaties en een ‘geïntegreerde’ combinatie van inputs en 
managementtechnieken. Hier bespreken we hoe SICS kunnen fungeren als een sectoroverschrijdend 
mechanisme ter verbetering van de bodemgezondheid via het GLB, POP’s, de GLMC’s, de AECM’s en 

diverse milieu kaderrichtlijnen voor de landbouw.

BELEIDSOPTIES
Studies tonen aan dat het beleid landbouwers op 
verschillende manieren kan motiveren om een beter 
milieu- en bodemgezondheidsbeheer te voeren. 
De volgende opties kunnen de aanvaarding van de 
bodemgezondheidspraktijken verbeteren: 

    SICS uitdrukkelijk in de eerste pijler van het GLB 
op-nemen als sector overschrijdende landbouwpraktijk 
voor publieke goeden

    Verhoging van het aantal facilitators 
voor de uitwisseling van informatie en de 
opleiding van adviseurs op het gebied van 
bodemgezondheidspraktijken (bijvoorbeeld via 
landbouw-adviesdiensten).

    Het gebruik van SICS om sectoroverschrijdende 
beleidskaders en richtlijnen vast te stellen: bv. voor 
gewassen om zowel de waterkaderrichtlijn als de 
stikstofrichtlijn aan te pakken.
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Integratie van SICS in het EU-beleid 

Landbouwbeleid
Het voorgestelde GLB voor de periode na 2020 omvat drie overkoepelende milieudoelstellingen die rechtstreeks 
verband houden met de bodem en daarom mogelijkheden voor een sterkere integratie van de bodem via SICS’s 
bieden:

     Bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering, aan klimaat aanpassing en duurzame 
energie

    Bevordering van duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals 
bodem, water en lucht

    Bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit en de verbetering van de 
ecosysteemdiensten

Binnen de eerste pijler van het GLB biedt de invoering van vergroeningsmaatregelen in de verplichte goede 
milieucondities in de landbouw (GLMC) een grotere kans op bodembescherming.
Deze omvatten het gebruik van bedekkingsgewassen als onderdeel van de vruchtwisseling; het fungeren als 
bescherming tegen erosie en het toevoegen van nutriënten. Ook bedekkingsgewassen vormen een belangrijk 
onderdeel van de SICS. In de tweede pijler bieden de nieuwe agromilieuklimaatmaatregelen (AECM) de 
mogelijkheid om de huidige afnemende bodemgezondheid aan te pakken; bodems die via SICS worden 
geregenereerd, kunnen dienen als koolstofopslag om zo de gevolgen van de klimaatverandering verzachten. 
Er moet voor worden gezorgd dat de lidstaten voldoende van het overdraagbare budget van de pijlers 1 en 
2 besteden aan bodemgezondheidsmaatregelen. De sleutel daartoe is de langetermijnvisie die de Europese 
Commissie voorstelt en die in de SICS wordt gebruikt.

Kaderregelingen en richtlijnen
De kaderregelingen en richtlijnen in de tabel hiernaast kunnen gezamenlijk worden behandeld door gebruik 
te maken van verschillende SICS-componenten. Inspanningen moeten dan ook gericht zijn op de regulering 
en stimulering van het gebruik door landbouwers ervan, d.m.v. het vergroten van het bewustzijn en het 
vergemakkelijken van de samenwerking tussen landbouwersgroepen op landschapsniveau.
De intrekking van de Kaderrichtlijn bodembescherming betekent dat het bodembeleid van de EU nog steeds 
geen samenhangende wetgeving heeft om de bodemproblematiek op eigen kracht aan te pakken. Binnen de 
EU hebben slechts enkele landen een specifiek wetgevings- of beleidsinstrument met bodembescherming als 
hoofddoel. Bodemverval in Europa neemt toe, wat erop wijst dat het huidige beleid niet doeltreffend is. De 
acceptatie door de landbouwers is van cruciaal belang en kan negatief worden beïnvloed door slecht beleid en 
slecht advies, alsook door sociaaleconomische en milieufactoren. Zie meer informatie: https://www.soilcare-
project.eu/resources/deliverables
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