
Handelingsperspectief koolstofopslag 

Joost Iwema 

 

 

 

Studiemiddag Waarde duurzame bodem 

 

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

12 december 2019 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiagcLSxrvkAhXOxqQKHarNDpkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.decommunicatiemakers.nl/home/logo-aereshogeschool/&psig=AOvVaw3SiCoXaqGpG06703CyCgYb&ust=1567837137628742
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJ6O39xrvkAhWCyKQKHXiGDmEQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ministerie_van_Landbouw,_Natuur_en_Voedselkwaliteit_Logo.png&psig=AOvVaw2VfmwxXZGbjV0sGgIG2hFq&ust=1567837201595516


Actueel onderwerp 



Actueel onderwerp 



Doel van dit uur 

Hoe kan koolstof langdurig worden opgeslagen in de bodem? 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen jullie een agrariër hier straks over vertellen? 
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De bodem en het klimaatvraagstuk 



De bodem in de koolstofkringloop 



Wereldwijd opslagpotentieel 

Uiteenlopende schattingen: 
 

• 0.41-2.45 Gt C/jaar ~ 4-25% van jaarlijkse uitstoot 
 

• 5% meest realistisch 
 
 
 

Kritiek: 
 

• Leidt tot uitstel van permanente oplossingen 
 

• Bij discontinuering plotselinge hoge uitstoot 



Nederlands potentieel 

 0,6 Mt C/jaar ~1% van jaarlijkse uitstoot 

 

 

 Bodemambitie 0,16 Mton C/jaar per 2030 

 ~7% totale landbouwambitie 2,2 Mton C/jaar 

Lesschen et al., 2012; Klimaatakkoord 2019 



Dominante factoren en processen 



Welke processen zijn bepalend voor het 

koolstofvastleggingspotentieel? 

• Aanvoer - afbraak 
 
 
 
 
 
 

• Natuurlijke factoren 
 
 
 
 
 
 

• Menselijk handelen 



Uitgangssituatie en maximum 

• Minerale bodems: verzadiging • Ophoping boven verzadiging: 

strooisel/veen 



Veenbodems + landbouw = afbraak 

• Minerale bodems met hoog OS • Veen (15% OS) 



Maximum afhankelijk van 

bodemeigenschappen 



Andere bodemfactoren 

Zuurgraad, kalkgehalte 

 

Bodemstructuur 

 

Bodembiologie 

 

Vochthuishouding 



Maximum afhankelijk van beheer 



Duur en potentieel 



Langzame opbouw, snelle afbraak 

~ 20 – 150 jaar 



Potentieel per hectare 

– Gemiddeld over 20 jaar opbouw: 

• ~2 ton OS/ha/jaar 

• ~1 ton C/ha/jaar 

• ~3,6 ton CO2/ha/jaar 

• ~0,05 massa-% OS gem. per jaar in 0-30 cm 

• ~1 massa-% OS in 20 jaar in 0-30 cm 



Maatregelen 



Effecten maatregelen 

bovengrond 0-30 cm 

Maatregel Ton C 
/ha/jaar 

+OS 
(massa-% 0-30 cm) 

Ton CO2 

/ha/20 jaar 

Akkerland naar 
grasland 

1,0 1,0 73 

Grasland behouden 0,3-1,9 0,3-2,0 22-140 

Wisselteelt i.p.v 
.continue akkerbouw 

0,2-1,9 0,3-2,0 15-140 

Bodembewerking 
beperken 

0,0-1,0 0,0-1,0 0-73 

Beweiding ? ? ? 

Meer mest, compost 0,3-1,5 0,3-1,5 22-110 

Groenbemesters 0,1-0,4 0,1-0,4 7-30 

Aanvoer ter plekke   Aanvoer van elders   Vermindering afbraak 

Zie ook Lesschen et al. (2012) 



Verdienmodel koolstofvastlegging 



Verdienmodel koolstofvastlegging 

 

a) Organische stof en bodemkwaliteit 



Belang van organische stof 



Economische waarde organische stof 

 Vochtvasthoudend vermogen: +1% OS -> ~8% extra vochtopslag 

 

 Verbeterde bodemstructuur 

 

 Stikstoflevering 



Verdienmodel koolstofvastlegging 

 

b) Carbon Credits 



De wereld van Carbon Credits 

• Verwaarding van broeikasgassen volgens vraag en aanbod 

 

• Markten: 

– Verplichte 

• EU-ETS: €25/tonne CO2 

– Vrijwillige 

 

 

 

• Bodemkoolstof  

 officieel 

 niet meegenomen 



Wat kan dan wel, in Nederland? 

• Hogere prijs product/certificering 

 

• Klimaatakkoord 2019 

– 0,5 Mton CO2eq/jaar tot 2030 

– Pluspakket GLB (carbon credits) 

– Gewasderogatie 2022 

 

• Looptijd 10-30 jaar 

 

• Maatregelen en/of daadwerkelijke vastlegging vergoeden? 

 

• Metingen (betrouwbaarheid) en controle 

Verwaarden van goed bodemkoolstofbeheer in de landbouw, 2013 



Wat adviseert u een agrariër nu? 

• Maatregelen: 

– 60% gras, 20% wisselteelt, 20% maïs 

– Groenbemesters 

– Meer granen in bouwplan 

– Verdichting oplossen 

– Goed ontwatering (bijv. drainage) 

– Vaste mest, compost (beperking 

varkensmest)…? 

– Volhouden! 



Samenvatting 



Hoofdvragen beantwoord? 

Hoe kan koolstof langdurig worden opgeslagen in de bodem? 

• Verzadiging 

• Maatregelen 

• Continuïteit (snelle afbraak!) 

• Mogelijkheden op meeste gronden 

 

 

 

 

Wat kunnen jullie een agrariër hier straks over vertellen? 

• U kunt aan de slag – no regrets 



Vervolgcursus 

Halve dag 

Carbon Credits 

Kwantificaties bodemkwaliteit 

Nadelen verhoging OS 

Rekenvoorbeelden 

Rekenopgave 

 



Achtergrondmateriaal 

• Lesschen et al. (2012): Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de 

Nederlandse landbouw en natuur https://edepot.wur.nl/247683 

• Special Koolstofvastlegging van Vakblad Milieu oktober 2019, nr5 

– Artikelen pp 26-41 (Iwema et al.) https://www.vvm.info/milieu-digitaal-

portal 

• Handleiding Goed Koolstofbeheer (LBI, CLM, WUR): 

https://www.clm.nl/uploads/pdf/Handleiding-goed_koolstofbeheer.pdf 

• Verwaarden van goed koolstofbeheer (CLM, WUR, LBI): 

https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/2029%20Cre

dits%20for%20carbon%20care/830-2013-Bodemkoolstofbeheer.pdf 

• Klimaatakkoord: 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaata

kkoord-hoofdstuk-landbouw-en-landgebruik 
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