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DCM Duurzaam Bodemconcept
Voor het DCM Duurzaam Bodemconcept voor 
openbaar groen heeft DCM bestaande DCM-
producten en -diensten samengevoegd en 
aangevuld met concrete tools (DTA’s, DCM tech-
nische adviezen) en bestekteksten.
De vijf kernitems in het DCM Duurzaam 
Bodemconcept zijn: bodemanalyse en advies, 
organische meststoffen, duurzaamheid en 
CO2-neutraliteit, expertise en kennisdeling en 
de zogeheten methode gesloten grondbalans. 
‘DCM beoogt met dit concept volledige klan-
tondersteuning en succesgarantie, voor een 
minimale inboet en minimale onderhouds-
kosten’, aldus marketing- en salescoördinator 
Jennifer Berg.

Projectmatig teamverband
Het DCM Duurzaam Bodemconcept wordt uit-
gerold door openbaargroenspecialisten Geert 
van Kerkvoorde, Gerrit Klop en Peter Laan, die 
worden bijgestaan door Jennifer Berg en de 
collega’s Jeffrey Jansen, Marcel Petri en Aldert 
Engelsman. Allen werken in projectmatig team-
verband nauw samen en delen waar nodig hun 
kennis per project.

Klop: ‘Vanwege de complexiteit van de materie 
kiezen we bij DCM voor een projectmatige aan-
pak. DCM doet meer dan alleen het interpre-
teren van bodemanalyses en op basis daarvan 
bemestingsadviezen opstellen en producten 
leveren. Wij denken mee van het begin tot het 
eind, wat vaak neerkomt op een analyse van de 
gehele situatie. Hoe is de grond opgebouwd: 

is er sprake van storende lagen of puinlagen? 
We raden vaak een veldonderzoek aan, maar 
ook een voorbespreking over de aan te planten 
soorten. Het maakt nogal uit of er zuurminnen-
de of kalkminnende vaste planten of heesters 
in het plantvak komen.’

Vraag naar aantrekkelijke buitenruimte
Laan voegt daaraan toe: ‘Dat we het DCM 
Duurzaam Bodemconcept projectmatig toe-
passen, is ook vanwege de veranderde markt. 
DCM krijgt de afgelopen jaren steeds meer 
vragen van adviesbureaus, gemeenten en 
groenaannemingsbedrijven over de inrichting 

DCM lanceert DCM Duurzaam Bodemconcept

DCM heeft onlangs het DCM Duurzaam Bodemconcept voor openbaar groen gelanceerd. Dit is een 

bundeling van kennis, diensten en producten om klanten te begeleiden naar het doel van DCM: 

nieuwe beplanting die voor 100 procent aanslaat door een gezonde, duurzame bodem.
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‘Gemeenten, groenaannemers 
én burgers blij met goede start 
voor beplanting’ DCM zet zich al jarenlang in voor bodem-

verbetering bij particulieren, voor hove-
niers, groenvoorzieners en gemeenten. Dat 
doet het bedrijf door het geven van advies 
op maat voor bemesting en cultuurtech-
nische bewerkingen. Dit gebeurt op basis 
van bodemanalyses, die worden uitge-
voerd door onafhankelijke geaccrediteerde 
laboratoria zoals Fertilab en Eurofins en 
door het leveren van organische mest-
stoffen. Voor de openbare ruimte is er de 
ECOR-lijn. Deze organische meststoffen 
staan vermeld op de Dutch Input List, wat 
betekent dat ze kunnen worden toegepast 
in de biologische landbouw.
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van de groene buitenruimte. Vragen als: hoe 
realiseren we een visueel aantrekkelijke groene 
buitenruimte die voldoet aan alle eisen en 
wensen betreffende duurzaamheid, en met 
een maximaal rendement op het gebied van 
klimaat, water, biodiversiteit en welbevinden? 
Gemeenten hebben daarbij taken of ambities 
uit te voeren. Groenaannemers hebben steeds 
vaker te maken met de zorgplicht, waardoor 
ze drie, vijf of soms zelfs tien jaar lang verant-
woordelijk zijn voor de ontwikkeling van de 
aanplant. Het DCM Duurzaam Bodemconcept 
zorgt voor een visueel aantrekkelijke groene 
buitenruimte, waardoor bewoners tevredener 
zijn. De kosten voor onderhoud, renovatie en 
herstel zijn veel lager door de snelle dichtgroei 
en vlotte ontwikkeling van de beplanting. We 
maken de bodem en de beplanting op duur-
zame wijze toekomstproof. Onze klant is blij en 

de burger is blij, want er zijn geen kale plekken 
door inboet of slechte groei en de beplanting 
staat er mooi bij.’

Methode gesloten grondbalans
Voor DCM is het uitgangspunt altijd het ver-
beteren van bestaande grond in plaats van 
gronduitwisseling. In het DCM Duurzaam 
Bodemconcept is deze bestaande duurzame 
werkwijze concreet gemaakt met de methode 
gesloten grondbalans. Met behulp van bodem-
onderzoek en de toepassing van bodemverbe-
teraars zoals DCM Vivimus wordt de bodem ver-
beterd; gronduitwisseling is dan niet nodig. Dit 
is niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper.

Technisch advies
Hoewel aanplant in de buitenruimte bewuster 
wordt aangepakt dan in het verleden, gaat er 
volgens het DCM-team nog te veel fout, door-
dat de aanleg of het onderhoud van openbaar 
groen niet goed is uitgevoerd. Klop: ‘DCM staat 
voor kwaliteit en duurzaamheid en heeft daar-
door al decennialang een goede naam. Maar 
er is een groot verschil tussen de kwaliteit van 
organische meststoffen en bodemverbeterings-
producten. Er worden op de markt regelmatig 
bulkhoeveelheden compostachtig materiaal 
aangeboden dat van slechte kwaliteit is: het 
bevat te veel zouten of het is te vers, zodat het 
zuurstof aan de grond onttrekt. Daardoor slaat 
de beplanting vaak niet goed aan.’

Naast de trainingen en lezingen die DCM 
geeft, is het DCM Duurzaam Bodemconcept 
een manier om het verhaal van de duurzame 
bodem op een eenvoudige manier duidelijk 

te maken aan adviesbureaus, gemeenten en 
groenaannemingsbedrijven. Laan: ‘Het zorgt 
voor een betere inworteling, een vlottere 
weggroei van de aanplant en een snellere 
dichtgroei van het plantvak. Er hoeft minder te 
worden geschoffeld, er is minder onkruidbe-
strijding nodig en er is veel minder inboet.’
Van Kerkvoorde: ‘Het DTA (DCM technisch 
advies) is een tool binnen het concept dat 
bestaat uit een set van elf werkdocumenten. 
Hierin staat per productgroep in het openbaar 
groen (bomen, daktuinen, gevelbeplanting, 
vaste planten, heesters, bloembollen etc.) 
beschreven hoe je op de juiste manier aanplant 
en onderhoudt. Het doel: duurzaamheid, door-
dat de beplanting goed aanslaat en nog jaren-
lang gezond groeit. Natuurlijk begint dat vaak 
met een bodemonderzoek.’

Bestekteksten
Bijna alle werkdocumenten bevatten ook een 
plug-and-play bestektekst voor adviesbureaus 
en gemeenten. Klop legt uit waarom DCM 
deze heeft opgesteld: ‘Als je in een bestek niet 
goed omschrijft wat je uitgevoerd wilt zien, 
worden er in de uitvoering misschien andere 
oplossingen of producten toepast, die niet 
werken. Deze kant-en-klare bestekteksten 
voorkomen dat. Tegelijkertijd sturen we in 
het DCM Duurzaam Bodemconcept aan op 
communicatie tussen groenaannemers en 
gemeentes, maar ook tussen beleidsmakers 
en beheerders bij gemeenten. Want al heb je 
nog zo’n mooie bestektekst, als die niet goed 
wordt overgebracht aan de beheerders, bestaat 
het risico dat het misloopt in het onderhoud, 
bijvoorbeeld door onvoldoende of verkeerde 
nazorg. Andersom geldt: als een aannemings-
bedrijf DCM inschakelt voor het Duurzaam 
Bodemconcept, kan uit bodem- en veldon-
derzoek blijken dat er een verstorende factor 
is. De groenaannemer kan dan op tijd aan de 
gemeente doorgeven dat de bestektekst gewij-
zigd moet worden. Vervolgens kan eerst de 
bodem worden verbeterd, zodat de aannemer 
niet meerdere keren hoeft in te boeten omdat 
de aanplant niet aanslaat.’

Berg sluit af: ‘We streven er bij DCM naar dat 
100 procent van de beplanting aanslaat. Met 
het DCM Duurzaam Bodemconcept begeleiden 
we klanten van a tot z naar dat topresultaat.’
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DCM-proefveld bij VeluwePlant in Lunteren, waarin DCM Vivimus, DCM Activator (100 procent organisch) en DCM Groen-Kalk 

door de toplaag zijn gemengd. De kosten voor onderhoud, renovatie en herstel in het proefvak zijn lager dan die in het traditio-

neel bemeste proefvak dankzij de snelle dichtgroei.
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