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Stakeholder workshop 
Incentives – koolstofwaardering 

20 april is er een workshop gehouden met een groep 
van 30 stakeholders over de methodiek van 
koolstofwaardering voor de Nederlandse 
akkerbouwgrond.  
 
In de laatste stakeholder workshop (November 
2020) kwam naar voren dat er nog veel vragen 
waren over de methodiek van koolstofwaardering 
en er werd voorgesteld om een aparte stakeholder 
workshop te organiseren om dit onderdeel te 
bespreken. In de workshop van 20 april zijn er drie 
presentaties geweest, waaronder door Wytze van 
der Gaast over het proces van certificering bij 
Stichting nationale Koolstofmarkt, Carin Rougoor 
met uitleg over de systematiek voor blijvend 
grasland, Jan Peter Lesschen over hoe het RothC 
model als basis voor de praktijktool die kan worden 
gebruikt om C-vastlegging op een perceel te volgen 
en Sjef Staps over de opstart voor een systematiek 
voor certificering in de akkerbouw. 

 
De aanwezige stakeholders stelden veel vragen. Er 
waren vragen gerelateerd aan de looptijd van de 
maatregelen, waaronder de onzekerheid in 
metingen, financiële compensatie voor boeren en 
hoe er voorkomen kan worden dat na 10 jaar een 
grasveld alsnog wordt omgeploegd en opnieuw 
certificering kan worden aangevraagd. Daarnaast 
kwamen er vragen gerelateerd aan de gewilligheid 
van boeren om mee te doen en hoe er een gelijk 
speelveld gecreëerd kon worden om boeren die al in 
duurzaamheid geïnvesteerd hadden niet als  

 
koplopers te benadelen. Via mentimeter werden 
vragen gesteld die stellingen weergaven over 
carbon credits (zie figuur). 

 
Antwoorden op de vraag: “Carbon Credits worden een nieuws substantieel 
verdienmodel voor de Nederlandse landbouw”. 

Op basis van gestelde vragen is het niet raar dat op 
deze vraag behoorlijk verdeeld werd gereageerd. 
Een bredere stakeholder bijeenkomst staat voor juni 
op de planning, waarbij andere projecten uit Slim 
Landgebruik worden toegelicht en bediscussieerd. 
 

Boer bij Kennis 
Sinds het september 2020 geeft Aequator Groen & 
Ruimte webinars over koolstofvastlegging, bodem-
leven, te nat, te droog en bodemverdichting. Deze 
cursussen zijn gericht op erfbetreders en de 
toepassing van theorie in de praktijk staat dan ook 
centraal. Onder ideale omstandigheden zouden 
deze cursussen in het veld worden gegeven, zodat 
er direct kan worden gezien en toegepast waarover 
de uitleg gaat. Het doel is om kennis te verspreiden 
onder erfbetreders over duurzaam bodembeheer en 
op deze manier de kennis uiteindelijk naar 

Beste allemaal, 
 
Alweer nieuwsbrief nummer 8. Dit keer met bijdragen over de stakeholdermeeting die onlangs is 
gehouden over Carbon Credits, voortgang van het project Boer bij Kennis en Alice Blok van het CLM die 
zich voorstelt. Naast deze interne nieuwsbrief is er recentelijk ook een nieuwsbrief uitgegaan voor 
externe belangstellenden.  
 
Het goede nieuws van deze maand is dat onze website online is! Neem vooral een kijkje op 
www.slimlandgebruik.nl en deel de link met collega’s en andere belangstellenden. Mochten jullie vragen 
of opmerkingen hebben naar aanleiding van de website of deze nieuwsbrief, schroom dan vooral niet 
contact met ons te zoeken.  
 
Groet, Jennie 
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ondernemers, boeren en andere grondgebruikers te 
brengen. 

  
Foto: Opnames voor de e-learning cursus van Boer bij Kennis. 

De cursussen zijn relatief technisch, maar het zijn 
basiscursussen waarbij men een compact overzicht 
krijgt van het desbetreffende onderwerp.  
Enkele reacties die terug zijn gekomen:  

“Het webinar was een goede, heldere synthese. 
Dit wordt vandaag de dag te weinig gemaakt. 
Het oplossen of beperken van een probleem 
begint bij een goede synthese.”  
“Spannende ontwikkelingen en inspiratie op 
gedaan”.  

Tijdens de webinars is er voldoende ruimte voor 
vragen en problemen uit de praktijk te behandelen. 
Zo werd de effectiviteit van peilgestuurde drainage 
bediscussieerd in klei en de verschillen hiertussen in 
Zeeland en Flevoland. En werden bijvoorbeeld de 
praktische stappen en inpasbaarheid van de CO2-
vastleggingsdoelen van de overheid besproken. 
 
De deelnemers krijgen praktische handvatten mee 
voor hun advieswerk of eigen werkzaamheden in 
deze cursussen. Op het moment worden er 
verdiepende webinars ontwikkeld. Wij staan open 
voor suggesties en inhoudelijke verzoeken. Voor het 
aanmelden voor cursussen en een actueel overzicht 
van het cursusaanbod verwijzen we u naar: 
https://www.aequator.nl/boer-bij-kennis/. 

Even voorstellen 
Alice Blok (CLM) 

Mijn naam is Alice Blok en ik werk inmiddels alweer 
een jaar bij CLM Onderzoek & Advies. Kort daarvoor 
ben ik afgestudeerd als ecoloog in Wageningen, 
waarbij mijn interesse uitgaat naar de interactie 

tussen plant, dier en omgeving. Tijdens mijn studie 
heb ik deze interesse gekoppeld aan een interesse 
voor de (duurzame) landbouw en zo ben ik bij CLM 
gekomen. 
 
Voor het einde van 2020 ben ik in het project 
Communicatie van Slim Landgebruik gerold, waarin 
we de afgelopen tijd heel druk geweest zijn het 
maken van de website en een eerste nieuwsbrief 
voor externen. Dit is een mooie manier om kennis 
te maken met het project, want je komt meteen in 
aanraking met de vele projecten en met een groep 
mensen vanuit verschillende instellingen. 

 
Foto: Alice Blok. 

Ik vind het mooi om te zien dat er in Slim 
Landgebruik een samenwerking ontstaat tussen de 
wetenschap en de praktijk. Er wordt niet alleen 
gekeken naar methodes om meer koolstof op te 
slaan in de bodems, maar juist naar manieren die 
ook voordelen bieden voor boeren. Door te luisteren 
naar elkaar, ervaringen te delen en dit vervolgens 
te communiceren met de buitenwereld, maakt Slim 
Landgebruik tot een programma dat veel impact kan 
hebben. 

Communicatie 
Contact opnemen kan via slimlandgebruik@wur.nl. 
 
Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) heeft tot 1 
mei een publieke inspraak in de methode Blijvend 
Grasland. Deze methodiek is binnen o.a. Slim 
Landgebruik ontwikkeld. 

Agenda 
Algemene stakeholder bijeenkomst                                          juni 


