
Onder het Maaiveld (OhM) is een samenwerking onder leiding van IUCN NL en gefinancierd
door de Postcode Loterij. Als deel van dit programma sloegen Earthwatch en Wij.land de
handen ineen met studenten van de Universiteit Utrecht en 11 veehouders in het westelijk
veenweidegebied. De boeren voerden metingen uit op verschillende percelen met behulp van
een doe-het-zelf meetkit waarmee ze zelf bodem- en waterkwaliteit kunnen meten op hun
bedrijf. Informatie over bodem en waterkwaliteit kan boeren namelijk ondersteunen bij het
uitvoeren en kiezen van maatregelen voor regeneratieve landbouw. De volgende variabelen
zijn gemeten: 

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
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Om de bodem- en waterkwaliteit op agrarische bedrijven in het westelijk veenweidegebied te

onderzoeken, gingen 11 Nederlandse boeren samen met studenten aan de slag met het

monitoren van hun landbouwgrond. Door middel van citizen science, of in dit geval:

boerenwetenschap, binnen het project Onder het Maaiveld. 
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ONDER HET MAAIVELD

Deze kits zijn in dit project voor het eerst bij landbouwbedrijven met veengronden gebruikt.
De feedback en resultaten van de betrokken boeren heeft daarom belangrijke lessen en
verbeterpunten opgeleverd voor de verdere ontwikkeling van deze meetkits. 

met de Soil Health toolkit is de bodemtextuur,
vegetatiebedekking, waterinfiltratiesnelheid, bodemkleur
en de abundantie van wormen gemeten.

met de Fresh Water Watch methode is fosfaat, nitraat en
troebelheid van het water in de sloten gemeten. 

W A T E R K W A L I T E I T :  

B O D E M K W A L I T E I T :  



HOE BEVIEL HET GEBRUIK VAN DE MEETKITS IN HET VELD?
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Een belangrijk resultaat van de pilot is dat de
studenten en boeren erg positief waren over het
gebruik van de meetkits en methoden. De
participerende boeren gaven aan zich gemotiveerd te
voelen om bodem- en waterkwaliteit metingen te
doen wanneer zij inzicht hebben in de voordelen
hiervan. Uit interviews en gesprekken met de
participerende boeren kwamen onder andere de
volgende conclusies naar voren. 

FRESH WATER WATCH METHODE
De Fresh Water Watch methode werkte effectief. Het
bestaande platform en de app zorgden voor 
 duidelijke methodiek en uitvoering. Vanuit de boeren
ontstond nog de wens om de methode verder te
personaliseren (dit is nu ook al mogelijk in de app).
Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van opties die
specifiek zijn voor de landbouw sector. Denk aan
‘sloot’ als waterlichaam en de mogelijkheid om het
type bemesting te specificeren. Daarnaast zou het
meten van de pH voor specifiek veengebieden een
toevoeging kunnen zijn vanwege de lage zuurgraad.

SOIL HEALTH TOOLKIT
De Soil Health toolkit heeft nog wat verdere ontwikkeling nodig. Ten eerste zijn er een aantal

suggesties gedaan om de meetkits praktischer in gebruik te maken. Een voorbeeld is het

overstappen van het gebruik van een app om vegetatiebedekking te identificeren, naar het

toevoegen van referentie beelden in de handleiding. Ook ontstond het idee om een liniaal in

de waterinfiltratiering te plaatsen zodat de infiltratiesnelheid beter gemeten kan worden.

Ten tweede is er de wens vanuit sommige boeren om optionele parameters toe te voegen

aan de meetkits om zo een nog beter idee te krijgen van hun bodem/waterkwaliteit.

Voorbeelden van opties zijn het meenemen van de doorworteling, soorten

vegetatiebedekking en functionele groepering in de wormentelling. 

Ten derde is er behoefte aan een Soil Health kit app voor het uitvoeren van metingen en het

inzien van resultaten. Deze app zou ook gebruikt kunnen worden voor communicatie over

waar en wanneer metingen het beste kunnen plaatsvinden. 



Tijdens de pilot is ook onderzocht of de meetkits
gebruikt kunnen worden voor de validatie van KPI’s.
Kort gezegd zijn KPI’s variabelen om te monitoren of
de prestaties van een bedrijf in lijn zijn met de
gemaakte doelstellingen. Wij.land heeft een
specifieke set KPI’s ontwikkelt voor regeneratieve
landbouw in het veenweidegebied genaamd de
Boerenwijzer.

In dit onderzoek is weinig verband gevonden tussen
de KPI’s van de Boerenwijzer en de bodem/water
metingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er
met deze kleine steekproef slechts één keer gemeten
is, de variatie tussen de percelen relatief klein is en
er niet meegenomen is hoe lang beheer al wordt
uitgevoerd op de bedrijven. Agrarisch beheer is heel
complex en KPI’s representeren een versimpelde
vorm van de werkelijkheid. Daarom kan het zijn dat
bepaalde variabelen de bodem en water metingen
hebben beïnvloed die niet meegenomen worden in de
Boerenwijzer. Wel is er een verband gevonden tussen
waterkwaliteit en slootkwaliteit. Wanneer een vorm
van ecologisch slootbeheer wordt uitgevoerd is het
water in de sloten minder troebel.

Uit deze pilot blijkt dat de Fresh Water Watch methode geschikt is om inzicht te krijgen in de
waterkwaliteit van een agrarische bedrijf in het westelijk veenweidegebied. Hiervoor is het
wel belangrijk dat temporele variatie meegenomen wordt door maandelijks te meten. De Soil
Health toolkit moet nog verder ontwikkelt worden. Op het moment is de ontwikkeling van een
online tool ter ondersteuning van de bodem metingen in volle gang. De bevindingen van deze
pilot en ervaringen van de betrokken boeren zullen gebruikt worden bij de verdere invulling
hiervan. Verder zijn Earthwatch, Wij.land en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan
het kijken hoe ze deze boerenwetenschap methoden verder kunnen inzetten om boeren te
ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van natuurinclusieve landbouw.
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KUNNEN WE DE MEETKITS GEBRUIKEN VOOR DE VALIDATIE
VAN KPI'S?

HOE VERDER?


