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Koolstofvastlegging in 
landbouwbodems
Potentie, kansen en uitdagingen
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▪ Bodems hebben 2x zoveel C als

vegetatie en atmosfeer

▪ Jaarlijkse flux van C naar

bodem is 10 keer zo groot als

fossiele C emissies

▪ Kleine toename in bodem C 

voorraad kan potentieel veel

CO2 vastleggen

▪ Veranderingen in bodembeheer

nodig

Koolstof cyclus



Nationale Bodemtop 2022, 18-5-2022

Toegenomen interesse in bodem C vastlegging

▪ Parijs Akkoord

● Netto nul emissie na 2050

● C vastlegging nodig

▪ Klimaatakkoord

● 0,4-0,6 Mton in 2030

▪ Carbon credits/certificaten

● Stichting Nationale koolstofmarkt

● ZLTO/Zeeuwind

● Rabo Carbon Bank

● Indigo, Nori, ....
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▪ Doel: kennis leveren die nodig is voor bereiken doelstelling van 0,5 Mton CO2

vastlegging in landbouwbodems, met mee-koppeling doelen uit het Nationaal 

Programma Landbouwbodems.

▪ Thema’s

● Bepalen van effectiviteit van maatregelen

● Verbeterde inpassing in de bedrijfsvoering

● Monitoring van de voortgang

● Stimuleren van boeren

● Eenduidige en duidelijke kennisoverdracht

● Integratie van resultaten

Slim Landgebruik programma
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Melkveehouderij

▪ Leeftijd grasland verhogen

▪ Meer blijvend grasland

▪ Mais met strokenfrees in grasland

▪ Toediening vaste mest

Akkerbouw

▪ Vanggewas/groenbemester

▪ Verhogen aandeel rustgewassen 

▪ Stro achterlaten

▪ Toediening compost

▪ Akkerranden

Maatregelen
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Potentie
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Effectiviteit maatregelen
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▪ Dynamisch model voor afbraak van C in de bodem

▪ Wereldwijd toegepast, gevalideerd op lange termijn
experimenten, veel wetenschappelijke publicaties

▪ C afbraak afhankelijk van temperatuur, neerslag en 
verdamping, kleigehalte en bodembedekking

▪ Invoergegevens

● Gewasarealen

● gewasopbrengst

● Groenbemesters

● Organische bemesting

Aanpak modellering maatregelen met RothC
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C aanvoer per gewas

Lesschen et al. (2021) 
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Resultaten potentiële CO2 vastlegging

Combinatie alle maatregelen:
0,9 Mton CO2/jaar Lesschen et al. (2021) 
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Kansen
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Effecten op bodemfuncties (BLN indicatoren)

Bodemvruchtbaarheid Biodiversiteit Klimaatadaptatie Waterkwaliteit (Nmin)

Verhogen aandeel rustgewassen

Gewasresten achterlaten 

Extra compost

Extra vaste mest

Groenbemesters/vanggewassen

Akkerranden 

Vogelakkers

Agroforestry

Niet-kerende grondbewerking 

Leeftijd grasland verhogen

Kruidenrijk grasland

Mais-gras wisselteelt (60-20-20)

Gebaseerd op BLN indicatoren, zie Hoogmoed et al. (2021) en Schepens et al. (2022)

duidelijk positief effect

licht positief effect

wisselende/onzekere effecten

geen effect

licht negatief effect

duidelijk negatief effect
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▪ Methodedocument bij SNK sinds 2021

▪ Blijvend grasland = het niet scheuren                                                     

van grasland voor minimaal 10 jaar

▪ Groep bedrijven start gezamenlijk project en maakt afspraken 

▪ Een bedrijf kan meedoen met minimaal 50% van het totaal bedrijfsareaal

▪ Modelberekening voor CO2 vastlegging → certificaten (5% per jaar)

▪ Bodem C metingen in jaar 0 en jaar 10 → verificatie (50% uitkering)

▪ Methode voor akkerbouw ligt nu ter beoordeling

Koolstofcertificaten voor blijvend grasland
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▪ Gratis beschikbaar op www.farmmaps.eu als een app

Praktijktool Bodem C 
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www.farmmaps.eu

Praktijktool Bodem C 
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Uitdagingen
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Kosten en Baten

Gebaseerd op 
CO2Bodem tabel (Slier 
et al., 2021)

*

*

* Inclusief bestaande subsidies



Nationale Bodemtop 2022, 18-5-2022

▪ Vastlegging van 1,5 ton CO2/jaar is in 5 jaar verschil

van 0,11% in OS gehalte (van 4,0 naar 4,11%)

▪ Meetnauwkeurigheid in lab beperkt (5-10% meetfout)

▪ Ruimtelijke variabiliteit

▪ Temporele variabiliteit

→ Veel monsters nodig en monitoring                      

kikover langere termijn

→ Alternatief is toepassen model

Monitoring bodem C

(Lesschen et al., 2020)
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▪ Potentie: 

● Beperkt, maar nodige bijdrage aan klimaatdoelen

● Meer blijvend grasland, groenbemesters en meer rustgewassen

▪ Kansen:

● Positieve effecten op ander bodemfuncties

● Mogelijkheid voor extra verdienmodel

▪ Uitdagingen: 

● Kosten voor maatregelen

● Monitoren voor carbon credit projecten

● Inpasbaarheid en samenhang met andere doelen

Samengevat
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Bedankt voor de 

aandacht

Contact:

janpeter.lesschen@wur.nl

www.slimlandgebruik.nl

http://www.slimlandgebruik.nl/

