Geen bodems zijn beter in kaart gebracht dan die van Nederland.
Maar één aspect is onderbelicht: het leven in die bodems. Het door
NWO gefinancierde SoilProS moet daar verandering in brengen met
een nieuwe bodemlevenkaart.

Verdonschot keek mee met Smaaklessen op
vijftien scholen. In 2017-2020 werd dit programma ingezet op ongeveer vijfduizend van
de zevenduizend basisscholen. Smaaklessen
bestaan uit vijf lessen
met experimenten,
‘Het zou goed
koken, proeven en
zijn als het
huiswerk met de
lespakket de
ouders. Voor de
ouders erbij
evaluatie gebruikte
betrekt’
de onderzoeker een
beoordelingsmodel
van de University of Newcastle (Australië),
waaraan ze naast WUR promoveerde. ‘Het is
vooral een manier om de kwaliteit te bespreken, niet om scholen of programma’s te
vergelijken.’

Initiatiefnemer Wim van der Putten,
hoogleraar Functionele Biodiversiteit
bij WUR en NIOO, legt uit hoe de
kaart wordt gemaakt. ‘We gaan een
steekproef van duizend grondmonsters nemen en analyseren. Daarbij
maken we gebruik van de bestaande
bodemkartering en kennis over het
bodemgebruik.’
De inventarisatie is de eerste stap. De
bedoeling van SoilProS is duurzame
productiesystemen ontwikkelen. En
dat is nodig ook, vindt Van der Putten.
‘Door de intensieve landbouw zijn de
bodems gespecialiseerd in één functie: gewasproductie. Dat is ten koste
gegaan van andere functies van de
bodem, zoals het opslaan van broeikasgassen, het leveren van schoon
drinkwater en het onderdrukken van
ziekten en plagen.’

Ouders

Moleculair profiel

Daarnaast onderzocht Verdonschot het
effect van EU-Schoolfruit in combinatie
met Smaaklessen op gezond eetgedrag van
kinderen. De lespakketten bleken van hoge
kwaliteit, al hing het effect op het eetgedrag
van leerlingen af van de school: op scholen
zonder beleid voor gezond eten als norm –
bijvoorbeeld geen koekjes in de pauze – aten
kinderen na deelname aan EU-Schoolfruit
meer groente en fruit dan kinderen die niet
aan het programma meededen. Ook kinderen bij wie thuis minder gelet wordt op
gezond eten, aten gezonder na deelname aan
EU-Schoolfruit en Smaaklessen.
Verdonschot vindt dat lessen over gezonde
voeding een plek moeten krijgen in het vaste
curriculum van basisscholen. ‘Ook zou er
meer maatwerk moeten komen en zou het
goed zijn als het lespakket de ouders erbij
betrekt.’ ss

SoilProS wil het bodemleven zo op
peil brengen dat deze zijn multifunctionaliteit herwint. ‘Er zit nog steeds
veel biodiversiteit in landbouwgrond’,
zegt Van der Putten. ‘Maar er missen
ook componenten die juist van belang

zijn voor de multifunctionaliteit. Het
gaat erom hoe we die componenten
weer terugkrijgen.’
Bij die analyse van de monsters gaat
het niet om het inventariseren van
individuele micro-organismen. ‘Wat we

‘Door intensieve
landbouw zijn bodems
gespecialiseerd
in één functie:
gewasproductie’
doen is een moleculair profiel maken
van de bodem op basis van het aangetroffen DNA in een monster. Dat
profiel zegt iets over de samenstelling
en diversiteit van de micro-organismen in de onderzochte bodem.’
De toepassing van kunstmatige
intelligentie en machine learning moet
patronen opleveren in de data. Van
der Putten: ‘Kun je het bodemgebruik
relateren aan de gevonden profielen?
En wat moet je doen om een cluster x
van bodemleven te veranderen in een
cluster y?’ Proeven in de praktijk moeten uitwijzen of het ook echt werkt. rk
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Drie op de vier Nederlandse basisscholieren (tussen 9 en 11 jaar oud) eet te weinig
groente, vier op de vijf te weinig fruit. Om dat
te verbeteren, kunnen Nederlandse scholen
meedoen aan lesprogramma’s over gezond
eten: EU-Schoolfruit en Smaaklessen. Angeliek Verdonschot onderzocht hoe effectief
deze programma’s zijn.

Bodemleven
landbouwgrond in kaart

16•06•2022 PAGINA 7

Voedsellessen
moeten in curriculum
basisscholen

Resource

WETENSCHAP

