
 

Klimaatwinst in de 
Nederlandse akkerbouw 

De klimaatimpact van de akkerbouw en de potentie van 
koolstofopslag in de bodem en vezelrijke teelten als 
mitigatiemaatregelen 

Wageningen, 6 januari 2023 



 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

1/62  

 

 

  

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 



 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

3/62  

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

De klimaatimpact van de akkerbouw en de potentie van koolstofopslag in de bodem en 

vezelrijke teelten als mitigatiemaatregelen 

 
 

Rapport – Stageonderzoek 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

 

Sanne Bruns 

1049298 

SBL70424 

Student MSc Climate Studie, Specialisatie C Agroecology 

 

 

Begeleid door: Adinda Lodders (BO Akkerbouw) en Harry Kager (Schuttelaar & Partners) 

 

 

In opdracht van en in samenwerking met 

 

 

 

Redactie en uitgave 

Schuttelaar & Partners  

Zeestraat 84 

2518 AD Den Haag 

Nederland 

t +31 (0) 70 318 44 44 

f +31 (0) 70 318 44 22 

info@schuttelaar.nl 

www.schuttelaar.nl 

 

© 2020 Schuttelaar & Partners B.V. 

Schuttelaar & Partners is onderdeel van de Healthy World Cooperation.   



 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

4/62  

Samenvatting 

De landbouw draagt bij aan de klimaatverandering, maar ondervindt ook de gevolgen ervan. Boeren en 
ketenpartijen realiseren dat actie ondernomen moet worden, maar het is niet altijd duidelijk waar ze 
moeten beginnen. Zo is een inventarisatie van de klimaatimpact nodig om mitigatiemaatregelen toe te 
kunnen passen. Het is bekend van de landbouw op nationaal niveau en de veesector op productniveau 
wat de klimaatimpact is. Voor de akkerbouw is dit echter niet bekend, door het gebrek aan een geac-
cepteerde Carbon Footprint (CF) standaard en de doorgaans lagere klimaatimpact in verhouding tot 
andere landbouwsectoren. Ondanks de lage klimaatimpact, zijn niet alle akkerbouwemissies te reduce-
ren, waardoor bodemkoolstofopslag en koolstofopslag in vezelrijke teelten verbouwd voor biobased 
bouwmaterialen (zogenoemde biobased teelten) belangrijk kunnen zijn. Echter heerst er onduidelijkheid 
over de werking en manier van boekhouding van deze koolstofopslag en bijbehorende klimaatwinst.  
 
Het doel van dit onderzoek is om een indicatie te geven van de CF van aardappelen, tarwe en suiker-
bieten, te bepalen of de Cool Farm Tool (CFT) een betrouwbare CF berekent, te inventariseren welke 
bodemmechanisme en akkerbouwpraktijken belangrijk zijn voor bodemkoolstofopslag, in kaart te bren-
gen welke biobased teelten geschikt zijn voor koolstofopslag in bouwmaterialen, en hoe je deze kool-
stofopslag op product en nationaal niveau boekhoudt. Als laatste is doormiddel van stakeholderinter-
views bepaald wat de potentie is van koolstofopslag in bodems en biobased teelten als mitigatiemaat-
regelen. Deze doelen zijn behaald doormiddel van literatuur review, systematische review, vergelijking 
van een CF uit de CFT met literatuur, en stakeholderinterviews.   
 
De CF van Nederlandse akkerbouwproducten zit tussen de 0,09 en 0,28 kg CO2-eq./kg aardappelen, 
tussen de 0,3 en 1,07 kg CO2-eq./kg tarwe en is ongeveer 0,04 kg CO2-eq./kg suikerbieten. Daarnaast 
gaf de internationale tool CFT (met een tier 1 benadering) een CF die 0,39 kg CO2-eq./kg tarwe lager is 
dan de CF van een Nederlandse studie. Hierdoor is geconcludeerd dat de CFT de klimaatimpact van 
de Nederlandse akkerbouw kan onderschatten en daardoor een minder representatieve CF kan gene-
reren ten opzichte van geselecteerde studies. Geadviseerd wordt de CFT te gebruiken, maar alleen om 
meer inzicht in de emissieposten en mitigatiemogelijkheden van akkerbouwbedrijven te krijgen, niet voor 
het genereren van absolute getallen over de CF van Nederlandse akkerbouwproducten. Verder is be-
scherming het belangrijkste mechanisme voor langdurige koolstofopslag en biochemische recalcitrantie 
voor kortdurende koolstofopslag. Akkerbouwpraktijken zoals het aanwenden van organisch materiaal, 
niet-kerende grondbewerking/geen grondbewerking en gebruik van vanggewassen/groenbemesters 
kunnen helpen bij bodemkoolstofvastlegging. Voor de biobased teelten ligt de focus op hennep, vlas, 
stro van graan en sorghum, miscanthus en lisdodde, en deze teelten slaan tussen de 1 en 34,5 ton 
CO2-eq./ha/jaar op. Normaal moet koolstofopslag gegarandeerd 100 jaar opgeslagen zijn om te mogen 
boekhouden, maar er zijn nieuwe methoden, bijvoorbeeld een dynamische LCA en het GHG-protocol, 
ontwikkelt om toch deze koolstofopslag als klimaatwinst mee te rekenen. Op nationaal niveau wordt 
koolstofopslag in akkerbouwbodems niet gerapporteerd in de Nationale Inventory Report (NIR), maar 
uit de interviews blijkt dat dit wel het plan is in de toekomst.  Daarnaast wordt in de NIR en Milieu 
Prestatie Gebouwen nog geen rekening gehouden met koolstofopslag van biobased teelten. 
 
Koolstofopslag draagt niet bij aan het op de lange termijn verlagen van de atmosferische broeikasgas-
concentratie, omdat de CO2-emissies binnen 100 jaar weer vrijkomen in de atmosfeer. Biobased bouw-
materialen kunnen wel broeikasgasemissies vermijden door het (deels) vervangen van traditionele 
bouwmaterialen. Bovendien zorgt tijdelijke koolstofopslag voor de afremming van de aardopwarming 
snelheid, wat effecten van klimaatveranderingen vertraagt en ruimte geeft voor de ontwikkeling en inzet 
van andere mitigatiemaatregelen. Dit neemt niet weg dat emissies uit de akkerbouw gereduceerd moe-
ten worden, maar helpt bij het compenseren van de niet te reduceren broeikasgasuitstoot. Om die reden 
adviseer ik om de focus voor bodemkoolstofopslag te verschuiven naar het verhogen van bodemge-
zondheid in plaats van klimaatmitigatie. Daarnaast adviseer ik om de biobased bouwmateriaalketen 
verder te ontwikkelen. Deze keten moet groeien om als volwaardige mitigatiemaatregel te kunnen fun-
geren, maar biobased teelten bieden op het garantie vraagstuk meer zekerheid dan bodemkoolstofop-
slag. Op deze manier kan de akkerbouwsector bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de 
aarde, waardoor de Nederlandse landbouw nog een stukje duurzamer wordt.  
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1. Inleiding 

De wereld ondervindt steeds meer problemen door een toename van extreme weersomstandigheden 
als gevolg van de klimaatverandering (1). Een sector die niet alleen de directe gevolgen van deze kli-
maatimpact ondervindt, maar ook bijdraagt aan deze verandering is de landbouw (2). Ongeveer 11% 
van globale broeikasgasemissies uit 2015 zijn uitgestoten door landbouwactiviteiten (2). Steeds meer 
boeren en ketenpartijen erkennen deze problemen en realiseren dat actie ondernomen moet worden, 
maar het is niet altijd duidelijk waar ze moeten beginnen.  

Aanleiding 

Een eerste stap om deze klimaatimpact te verkleinen is het inventariseren van de hoeveelheid impact 
en welke landbouwactiviteiten de grootste invloed hebben. Zodat daarna reductiemaatregelen toege-
past kunnen worden. Om deze broeikasgassen in kaart te brengen wordt een carbon footprint (CF) 
opgesteld met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA is een methode om te inventarise-
ren wat de impact is van producten of activiteiten op verschillende milieuaspecten (een CF is een LCA 
uitgevoerd op één impactcategorie: broeikasgasemissies) (3). Deze analyses, voor de landbouw, wor-
den op grotere schaal uitgevoerd door de wetenschap en overheden met een focus op globaal of natio-
naal niveau, maar hoe voedselketens, landbouwbedrijven en akkerbouwproducten het doen op gebied 
van klimaat is minder bekend. De CFs die al wel op product-/bedrijfsniveau berekend zijn, zijn initiatie-
ven vanuit een of meerdere ketenpartijen, zoals bij FrieslandCampina die het dashboard Kringloopwijzer 
gebruiken voor de berekening van de CF van hun melkveebedrijven. Binnen de akkerbouw is er echter 
nog geen partij die dit op zich heeft genomen.   
 
Doordat CF-berekeningen nog niet collectief geregeld zijn in de akkerbouw, hebben akkerbouwers en 
ketenpartijen vragen over hun CF en hoe ze deze kunnen verkleinen. Organisaties die inspelen op deze 
vragen zijn onder andere Schuttelaar & Partners (S&P) en Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akker-
bouw). S&P is een advies- en communicatiebureau dat zich focust op de realisatie van een duurzame 
en gezonde toekomst doormiddel van projecten samen met partners en klanten. BO akkerbouw is een 
brancheorganisatie voor akkerbouwers en lid ketenpartijen om de belangen van de akkerbouw te be-
hartiging en om nieuwe kennis te vergaren en delen. Naar aanleiding van de vragen van akkerbouwers 
en ketenpartijen wordt deze stageopdracht uitgevoerd in naam van S&P en BO Akkerbouw. 

Probleemstelling 

De reden dat de CF van akkerbouwbedrijven nog niet standaard worden berekend is dat er in de we-
tenschap geen algemeen geaccepteerde standaard is om akkerbouw CFs te berekenen op productni-
veau. Waardoor het onduidelijk is of de CF tools/methode die al beschikbaar zijn wel een betrouwbaar 
en representatief beeld geven van de klimaatimpact van de Nederlandse akkerbouw. Er ontstaat hier-
door in de praktijk een kenniskloof over wat de klimaatimpact van de Nederlandse akkerbouwproducten 
is en wat grootschalige toepassing van mitigatiemaatregelen tegenwerkt. Daarentegen is het in grote 
lijnen bekend wat de klimaatimpact op nationaal niveau is van de akkerbouw en deze impact is door-
gaans een lager dan andere landbouwsectoren. Ondanks de lage klimaatimpact, zijn niet alle akker-
bouwemissies te reduceren. Om die reden worden bodemkoolstofopslag en koolstofopslag in vezelrijke 
teelten verbouwd voor biobased bouwmaterialen (zogenoemde biobased teelten) beschouwd als be-
langrijke mitigatiemaatregelen. Deze mitigatiemaatregelen zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 4 en 5. 
Echter heerst er onduidelijkheid hoe deze koolstof opgeslagen kan worden, of het werkbaar is in de 
praktijk, wat de afwentelingseffecten zijn en hoe deze klimaatwinst toe te rekenen is aan akkerbouw-
producten en de akkerbouwsector.  

Doelstelling 

Het doel van dit rapport is viervoudig, als eerste op productniveau was het doel om een indicatie te 
geven van de CFs van Nederlandse akkerbouwproducten en of er een betrouwbare tool beschikbaar is 
voor de praktijk om CFs te berekenen. Daarbij is specifiek gekeken naar de Cool Farm Tool (CFT). Het 
tweede doel was om te inventariseren welke bodemmechanismen en akkerbouwpraktijken zorgen voor 
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(langdurige) koolstofopslag. Het derde doel was om in kaart te brengen welke biobased teelten beschik-
baar zijn en hoeveel koolstof deze gewassen kunnen opslaan. Als toevoeging op doel twee en drie is 
geïnventariseerd of de klimaatwinst door koolstofopslag in de bodem en biobased teelten meegerekend 
mag worden aan de verlaging van de product CF en het behalen van sectordoelstellingen. Als laatste, 
was het doel om een indicatie te geven van hoe stakeholders uit verschillende akkerbouwdisciplines 
tegen koolstofopslag in akkerbouwbodems en biobased teelten aan kijken als mitigatiemaatregel. 

Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek beantwoordt de volgende vier hoofd- en bijbehorende sub-vragen: 
1. Hoe ziet de CF van een Nederlands akkerbouwbedrijf eruit?  

a. Welke processen beïnvloeden de CF? 
b. Hoe beïnvloeden deze processen de CF? 
c. Brengt de CFT de CF voldoende in beeld? 

2. Kan het opslaan van koolstof in akkerbouwbodems bijdragen aan het verlagen van de CF van 
Nederlandse akkerbouwbedrijven? 

a. In welke vormen zit koolstof in de bodem en welke mechanismen zorgen ervoor dat kool-
stof opgeslagen blijft? 

b. Zijn er akkerbouwmethoden om de koolstofopslag in akkerbouwbodems te vergroten? 
c. Mag bodemkoolstofopslag, vanuit een wetenschappelijk perspectief, de product CF van 

akkerbouwproducten reduceren? 
d. Aan wie wordt de klimaatwinst door bodemkoolstofopslag op beleidsniveau toegerekend?  

3. Kunnen biobased grondstoffen/teelten bijdragen aan het verlagen van de CF van Nederlandse 
akkerbouwbedrijven?  

a. Welke biobased grondstoffen bestaan er? 
b. Hoeveel koolstof kan er opgeslagen worden in de biobased grondstoffen? 
c. Mag koolstofopslag in biobased teelten, vanuit een wetenschappelijk perspectief, de pro-

duct CF van de akkerbouw reduceren? 
d. Aan wie wordt de klimaatwinst op beleidsniveau toegerekend, landbouw- of bouwsector?  

4. Is volgens de geïnterviewde stakeholders koolstofopslag in de bodem en in bouwmaterialen een 
methode om de klimaatimpact van een akkerbouwer te verlagen? 

Afbakening 

In dit rapport, als er gesproken wordt over de CF wordt er gefocust op de product CF (functionele een-
heid: kg CO2-eq/ton geoogst gewas tenzij anders aangegeven) van in Nederland verbouwde akker-
bouwproducten of producten verbouwd binnen landen van de EU die qua landbouwactiviteiten en 
weersomstandigheden vergelijkbaar zijn met de Nederlandse akkerbouw. Op het gebied van gewassen 
ligt de focus op de Nederlandse hoofdgewassen: aardappelen, granen en suikerbieten. Daarnaast ligt 
de focus voor biobased teelten op andere, vezelrijke gewassen. Voor zowel de koolstofopslag in akker-
bouwbodems als biobased grondstoffen zijn in dit rapport voorbeelden en onderzoeken van over de 
hele wereld gebruikt. Daarnaast, wanneer er gesproken wordt over biobased grondstoffen, gaat het over 
het teelten voor de productie van vezelrijke grondstoffen voor de biobased bouwsector door de akker-
bouwers, in plaats van het bouwen met deze materialen op akkerbouwbedrijven.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de gebruikte methode toegelicht. Hoofdstuk 3 tot en met 6 bestaan uit de resultaten. 
Hoofdstuk 3 focust op de CF van akkerbouwproducten en de belangrijkste emissieposten. In hoofdstuk 
4 wordt toelichting gegeven over de bodemkoolstofopslag mechanismen en akkerbouwpraktijken, en 
hoe deze klimaatwinst wordt toegerekend aan een CF van akkerbouwproducten en aan de klimaatdoel-
stellingen. Hoofdstuk 5 presenteert de biobased teelten, de klimaatwinst die met deze teelt behaald kan 
worden en hoe deze winst toegerekend kan worden aan CFs en sectordoelstellingen. Hoofdstuk 6 gaat 
in op de aanvullende informatie verkregen uit de stakeholderinterviews, en behandeld de visie van deze 
stakeholders koolstofopslag als mogelijke mitigatiemaatregelen. Elk hoofdstuk heeft daarnaast een 
korte introductie van het betreffende onderwerp. Tot slot is hoofdstuk 7 de discussie en in hoofdstuk 8 
komen de conclusies en aanbevelingen aan bod.  
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2. Materiaal en Methoden 

In dit rapport zijn de onderzoeksvragen omgezet naar thema’s en deze thema’s zijn gebruikt om het 
onderzoek te structureren (Tabel 1). De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een litera-
tuuronderzoek of systemic review (systematische review) over de verschillende thema’s, een vergelij-
king tussen literatuur en de CFT, en stakeholderinterviews.  

Literatuuronderzoek 

Er zijn meerdere type literatuuronderzoeken uitgevoerd. Voor thema’s 1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10 is een sys-
tematische review gedaan. Voor thema 7 en 11 is een literatuuronderzoek gedaan op basis van beleids-
literatuur. Voor thema 6 en 10 is een literatuuronderzoek gedaan op basis van literatuur van officiële 
carbon footprint methode. Voor thema 3 “Cool Farm Tool” is de systematische review van thema 1 
“huidige status” vergeleken met een CF berekent met de CFT. Daarnaast zijn de rekeregels van de CFT 
geraadpleegd. 

Systematische review 

De systematische review is een transparante en expliciete methode om antwoord te geven op de on-
derzoeksvragen (4). Het zoeken naar literatuur is gedaan door gebruik te maken van voorgeselecteerde 
trefwoorden en Boolean operators (AND, OR, NOT). Elk thema had zijn eigen trefwoord combinatie(s). 
Voorafgaand aan de literatuur zoektocht zijn verschillende trefwoorden getest om de inclusie van rele-
vante literatuurstudies te garanderen. Uiteindelijk zijn negen trefwoord combinaties gebruikt in SCO-
PUS, een wetenschappelijke database. In verband met de hoeveelheid bronnen die de database SCO-
PUS genereerde en de hoeveelheid beschikbare tijd, is gekozen om maar één database te gebruiken. 
In Bijlage I zijn de trefwoord combinaties te vinden. 
 
De hoeveelheid resultaten van deze zoektochten per thema zijn weergegeven in Tabel 2. Deze bronnen 
zijn geëxporteerd in de bibliografische software Endnote. Literatuur in zowel Nederlands als Engels is 
gebruikt en alleen gepeerreviewde studies zijn meegenomen. Een uitzondering is gemaakt voor twee 
rapporten van Blonk Consultants. Blonk Consultants is een bedrijf dat zich onder ander bezighoudt met 
het maken van carbon footprinting tools en het uitvoeren van LCA’s. Om deze reden is besloten om de 
Blonk rapporten over de CF van Nederlandse aardappelen, tarwe en suikerbieten te betrekken in dit 
onderzoek. Verder zijn hoofdstukken uit boeken en grijze literatuur niet meegenomen in de systemati-
sche review. Voor thema 4 is gekozen om alleen naar reviews te zoeken omdat dit thema ingaat op 
door wetenschap geaccepteerde theorieën over koolstofopslag in de bodem. Met behulp van terugzoe-
ken (backtracing) zijn extra bronnen geselecteerd ter aanvulling van de resultaten. Het terugzoeken is 
gedaan door bronnen te lezen die geselecteerd zijn met de systematische review. Vervolgens zijn de 
gerefereerde bronnen in deze geselecteerde studies gebruikt in dit rapport (Tabel 2).  

Tabel 1 - Verdeling van hoofdonderwerpen, onderzoeksvragen en thema's. 

Hoofd-

onderwerpen
Onderzoeksvraag Thema's 

1 1. Huidige status
1a & 1b 2. invloedrijke processen
1c 3. Cool Farm Tool
2a 4. Vormen van bodem koolstof
2b 5. Methode verhogen koolstof
2c 6. Toerekening klimaatwinst product
2d 7. Toerekening klimaatwinst nationaal
3a 8. Type biobased teelten 
3b 9. Koolstofopslag biobased teelten
3c 10. Toerekening klimaatwinst theorethisch
3d 11. Toerekening klimaatwinst beleidsmatig

Visie stakholders 4 12. Visie bodemkoolstof en biobased teelten

CF

Biobased 

grondstoffen

Bodem 

koolstofopslag
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Tijdens het selectieproces zijn dubbele bronnen als eerste verwijderd door te zoeken op auteurs, jaar, 
titel en naam van het tijdschrift. Daarna is een eerste screeningsronde toegepast. Deze screening is 
gedaan door de titel en samenvatting van de bronnen te testen aan de volgende criteria. Als eerste 
moesten de artikelen in gaan op de desbetreffende thema’s en de onderzoeksvragen (deels) beant-
woorden. Bovendien het laatste algemene criteria was dat er toegang moest zijn tot het volledige artikel. 
Voor thema 1, 2 en 5 gold een extra criteria dat de studies in de EU plaatsvonden. Bij de uitvoering van 
de zoektocht naar studies is gefilterd op Europese landen. Hierbij is de aanname dat de Europese stu-
dies qua weersomstandigheden en landbouwactiviteiten overeenkomen met de Nederlandse context.  
 
In de resultaten van thema 1 en 2 is onderscheidt gemaakt tussen CFs die verschillend uitgedrukt zijn 
op basis van enkele LCA-concepten, zoals beschreven in de ISO14000 richtlijnen. Deze concepten en 
de manier van onderscheid tussen CFs is in “Box 1 – LCA-terminologie” toegelicht. 
 

Box 1 – LCA-terminologie  
Bij de uitvoering van een LCA en het opstellen van een CF worden verschillende keuzes gemaakt op 
gebied van de methode, omdat niet elke studie hetzelfde onderzoekt. Hierdoor verschillen CFs uit ver-
schillende studies niet alleen door een verschil in berekeningen en standaardwaarden, maar ook door 
een verschil in aannames. Zoals voor het bereik van de studie, de zogenoemde scope, toewijzing van 
emissies over eind- en tussenproducten, de zogenoemde allocatie, en de eenheid waar de klimaatim-
pact in is uitgedrukt, de zogenoemde functionele eenheid. Er kan dus verschil zitten op gebied van 
allocatie van verschillende emissies. Bijvoorbeeld de emissies afkomstig van mest van een veehouderij 
kunnen toegerekend worden aan de producent van deze mest, de veehouderij, of de gebruiker van de 
mest, een akkerbouwbedrijf. Geaccepteerd is om de emissies van mest uit de mestput toe te rekenen 
aan de veehouderij en de emissies uit de bodem door mest toepassing toe te reken aan de akkerbou-
wer. Dit voorbeeld laat het verschil in scope zien en maakt duidelijk dat er verschillende scopes zijn om 
te gebruiken. De mogelijkheid is er om een CF te berekenen voor alle processen op het akkerbouwbe-
drijf, scope: cradle to farmgate, kan rekening gehouden worden met transportbewegingen en verwerking 
door ketenpartijen, scope: cradle to retail point of cradle to gate, en kunnen alle processen tot aan de 
consumptie van het product meegenomen worden, scope: cradle to grave (Figuur 1). Waarbij een cradle 
to farmgate aanpak het interessants is voor een akkerbouwer. Daarnaast kan de keuze voor functionele 
eenheid, hoe de carbon footprint (kg CO2-equivalenten) wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld per kg product, 
per ha, etc., ook een heel ander beeld geven van de klimaatimpact.  
 

Tabel 2 - De hoeveelheid gebruikte bronnen bij de systematische review. 

Hoofd-

onderwerpen
Zoekdatum

Totaal 

hoeveelheid 

studies 

systemic 

review

Hoeveelheid 

studies na 

selectie

Totaal 

hoeveelheid 

studies 

terugzoeken/ 

backtracing

Totaal 

gebruikte 

studies

Aardappelen 3-10-2022 30 18*

Tarwe 5-10-2022 118 20*

Suikerbieten 10-10-2022 12 6*

4. Vormen van 

bodem koolstof
17-10-2022 60 9 15 24

5. Methode 

verhogen koolstof
24-10-2022 83 11 25 36

8. Type biobased 

teelten & 9. 

Koolstofopslag 

biobased teelten

31-10-2022 65 9 22 31

10. Toerekening 

klimaatwinst 

theorethisch

7-11-2022 55 5 2 7

* is een rapport aan toegevoegd van Blonk Consultants 

15 59

1. Huidige status 

& 2. invloedrijke 

processen

Thema's 

Biobased 

grondstoffen

CF

Bodem 

koolstofopsla

g



 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

11/62  

In dit rapport is de gerapporteerde CFs van de drie akkerbouwproducten apart gerapporteerd voor ver-
schillende scopes en functionele eenheden. Daarentegen is er geen onderscheid gemaakt op gebied 
van de betrokken akkerbouwactiviteiten/processen, rekenregels en standaardwaarden. 

Literatuuronderzoek 

Voor thema 7 en 11 is literatuur van Europese (Europese Commissie) en Nederlandse overheden (Rijks-
overheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie LNV) en Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL)) geraadpleegd. Het zoeken naar de rapporten en informatie van deze overheids-
instanties is gedaan via de officiële websites (bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/, 
https://www.rivm.nl/ en https://commission.europa.eu/index_en) van deze instanties. Hierbij is bij thema 
7 gefocust op informatie en rapporten over de landbouw in combinatie met koolstofopslag in de bodem, 
waarbij zoektermen “landbouw koolstofopslag”, “agriculture C sequestration” en ‘national inventory re-
port” gebruikt zijn op de overheidswebsites. Bij thema 11 is gefocust op de bouw- en landbouwsector in 
combinatie met biobased grondstoffen die geteeld zijn door akkerbouwers, waarbij zoektermen “bioba-
sed grondstoffen landbouw” en “biobased materials agriculture” zijn gebruikt. Via deze gevonden bron-
nen is met behulp van terugzoeken aanvullende informatie gezocht. 
 
Voor thema’s 6 en 10 is literatuur van footprinting standaarden (zoals ISO14067:2018 norm, 
EN15804:2012+A2:2019, PAS2050:2011, LEAP Measuring and modelling soil carbon stocks and stock 
changes in livestock production systems en GHG-protocol Land Sector and Removals Guidance) ge-
raadpleegd. Deze standaarden zijn geïdentificeerd door via Google op de zoektermen “biogenic carbon 
footprinting”, “accounting carbon product” en “accounting biogenic carbon” te zoeken. Daarna is via de 
officiële website van elke standaard naar het guideline document gezocht (bijvoorbeeld https://ghgpro-
tocol.org/, https://www.fao.org/home/en/ en https://www.iso.org/home.html). Enkele standaarden zijn al-
leen beschikbaar via betaling, waardoor is besloten deze standaarden niet mee te nemen. Voor de 
uitwerking van beide thema’s is gekozen om twee standaarden toe te lichten die zowel haalbaar zijn om 
toe te passen als uitgebreid toegelicht. Voor beide thema’s is ook een systematische review gedaan, 
maar voor thema 6 kwam geen methode boven tafel die in meerdere studies was getest op betrouw-
baarheid. Voor thema 10 is een breder gedragen methode geïdentificeerd (dynamische LCA), die ook 
voor thema 6 gebruikt kan worden maar niet uitgebreid door wetenschappelijke literatuur was getest en 
verbeterd.  
 
Voor thema 3 “Cool Farm Tool” is een inventarisatie gemaakt van gebruikte rekenregels en standaard-
waarden die beschreven staan op de CFT-website (versie document: Methods 1.0.0 - CFT 1.0.1). Dit is 
verder beschreven in onderstaande paragraaf. 

Vergelijking van CFs 

Om te kunnen bepalen of de CFT een betrouwbaar beeld geeft van de broeikasgasemissies van Ne-
derlandse akkerbouw teelten is de output van de CFT vergeleken met de CFs gevonden uit de syste-
matische review. In een project van BO akkerbouw is voor zes akkerbouwers de Cool Farm Tool inge-
vuld om hun CF te berekenen. Vanuit dit project is één product CF van tarwe vergeleken met de CF uit 

Figuur 1 - Verschillende scopes voor een product LCA en CF. 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/
https://commission.europa.eu/index_en
https://ghgprotocol.org/
https://ghgprotocol.org/
https://www.fao.org/home/en/
https://www.iso.org/home.html
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de systematische review. De vergelijking is gedaan op twee verschillende niveaus. Als eerste is geïn-
ventariseerd of de verhouding en hoeveelheid CO2-eq. van de verschillende landbouwactiviteiten over-
eenkomt of verschilt tussen de CF uit de tool en de CF uit de literatuur. De tweede vergelijking is gedaan 
door te inventariseren welke databases en rekenregels gebruikt zijn in de CFT. Informatie over deze 
rekenstandaarden en databases is verkregen van de CFT-website.  

Stakeholderinterviews 

Door de schaarste aan literatuur over Nederlandse akkerbouw CFs, koolstofopslag in de bodem en 
biobased grondstoffen is gekozen om ook experts te raadplegen doormiddel van interviews. De sta-
keholderinterviews zijn gebruikt ter aanvulling van ontbrekende literatuur en de informatie verkregen uit 
deze interviews is daarom gebruikt als directe input voor het rapport. De stakeholders kunnen gezien 
worden als expert in hun vakgebied en de definitie voor experts waar in dit rapport aan vastgehouden 
is, is vastgesteld op basis van de definitie van Gläser and Laudel (5). In deze definitie is een expert een 
persoon wie door zijn of haar ervaring of positie in het bezit is van speciale kennis op gebied van het 
veld van onderzoek. In dit rapport is het veld van onderzoek de CF van akkerbouwproducten, koolstof-
opslag in de bodem en/of het telen van biobased grondstoffen. Een stakeholderinterview is daardoor 
een methode om toegang te krijgen tot deze kennis en/of expertise (5). Er is gezocht naar stakeholders 
via Google en ze zijn ook aangedragen door medewerkers van S&P en BO Akkerbouw. Uiteindelijk is 
samen met S&P en BO Akkerbouw een selectie gemaakt van 10 stakeholders (Tabel 3). Voor elk hoofd-
onderwerp (op hoofdonderwerp “visie stakeholders” na) zijn minimaal 3 stakeholders geselecteerd, 
waarbij een aantal stakeholders kennis hebben op een of meerder hoofdonderwerpen. Per hoofdonder-
werp werkt minimaal één stakeholder bij een wetenschappelijk instituut, één binnen of samen met een 
overheidsinstantie en één in de praktijk. Op deze manier is informatie en kennis over verschillende visies 
verzameld vanuit verschillende invalshoeken. De informatie en visie gegeven door de stakeholders is 
op basis van hun persoonlijke titel en representeert daardoor niet de mening van het bedrijf waar de 
stakeholders werkzaam zijn. Daarnaast worden de namen van de stakeholders anders dan in tabel 3 
niet genoemd om uitspraken van stakeholders niet te kunnen traceren.  

 
De stakeholderinterviews waren kwalitatief en semigestructureerd. De stakeholders zijn eerst door me-
dewerkers S&P en BO Akkerbouw telefonisch of per mail gecontacteerd met de vraag om deel te nemen 
aan een interview. Daarna is per mail een afspraak gemaakt voor een interview. Op basis van de 

Tabel 3 - Geïnterviewde stakeholders en het bedrijf waar ze 
werkzaam zijn. 

Geïnterviewde Bedrijf

Cor van Oers Delphy

Edwin Michiels LTO Nederland

Gabriel Moinet 
Wageningen University & Research, departement 

omgevingswetenschappen, bodembiologie

Harriette Bos
Wageningen University & Research, Food & 

Biobased Research

Jan Peter Lesschen Wageningen Environmental Research

Jan-Willem van de 

Groep
ZZP'er, biobased teelten

Klaas Hoekstra Akkerbouwer

Lisanne de Weert Blonk Consultants

Martijn Root Provincie Noord-Brabant

Peter-Erik Ywema Avebe
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stakeholders expertise is besloten welk hoofdonderwerp behandeld wordt tijdens het interview. Met 
sommige stakeholders zijn meerdere hoofdonderwerpen behandeld. Daarnaast zijn er voor de inter-
views drie standaard formats opgesteld, deze hebben betrekking op de drie hoofdonderwerpen: CFs, 
bodem koolstofopslag en biobased teelten. Per standaard zijn vragen opgesteld per type stakeholder 
(wetenschap, overheid en praktijk). Bijvoorbeeld in de standaard over CFs zijn de optionele vragen over 
de Cool Farm Tool specifiek gesteld aan de stakeholders in de praktijk en de wetenschap. Deze stan-
daard interviewformats zijn terug te vinden in bijlage II, III en IV. Verder is elk interview via Microsoft 
Teams gehouden om tijd te besparen, op de interviews met enkele WUR-wetenschappers na. De inter-
views zijn opgenomen en deze audio is gebruikt voor de uitwerking van gespreksverslagen. Deze ge-
spreksverslagen zijn teruggestuurd naar de stakeholders met het doel de stakeholders de mogelijkheid 
te geven om verkeerd geïnterpreteerde onderwerpen te corrigeren. De gespreksverslagen zijn gebruikt 
als de basis voor de invulling van thema 12 en hoofdstuk 6. 
 
Op basis van het argument van Bogner, Littig (6), dat de input van experts snel concrete informatie kan 
geven maar dat je het risico loopt dat een expert niet volledig objectief kan zijn, is gekozen om een apart 
hoofdstuk te maken met alle informatie en visies van stakeholders. Op deze manier kan er geen ver-
warring ontstaan tussen informatie uit literatuur en van experts. Sommige informatie van stakeholders 
is aangevuld met wetenschappelijke literatuur. Hierbij zijn specifieke termen en input uit deze interviews 
gebruikt om met nieuwe trefwoorden een extra keer naar aanvullende literatuur te zoeken. Deze litera-
tuur is gerefereerd volgens de Vancouvermethode, waarbij zinnen zonder referentie op basis zijn van 
informatie van stakeholders. 
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3. Carbon footprint akkerbouwproducten 

Huidige CF status 

Een product carbon footprint drukt de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen uit in kg CO2-equivalen-
ten (CO2-eq.). CO2-eq. is een eenheid die alle uitgestoten broeikasgassen bij elkaar optelt relatief aan 
de hoeveelheid impact (hoeveelheid vastgehouden straling) van elk type broeikasgas (7). Deze impact 
wordt uitgedrukt met behulp van de GWP (Global Warming Potential, in het Nederlands aardopwar-
mingsvermogen) en dit vermogen wordt berekend over een bepaalde periode (meestal 100 jaar) van 1 
kg broeikasgas in verhouding tot 1 kg CO2 (7). De landbouw stoot drie type broeikasgassen uit, kool-
stofdioxide (CO2, GWP=1), methaan (CH4, GWP=27,2) en lachgas (N2O, GWP=273) (1). De uitstoot van 
CO2 komt door het gebruik van fossiele brandstoffen en lachgasemissies ontstaan door de applicatie 
van kunstmest, mest en andere vormen van organische stof op akkerbouwgrond (8). Verder wordt CH4 
doorgaans niet uitgestoten door de akkerbouw (8).  

CF Aardappelen 

De teelt van aardappelen in Nederland en Europa resulteert in een CF tussen de 0,09 en 0,28 kg CO2-
eq. per kg aardappelen, met een cradle to farmgate scope (9-15). Sommige studies hebben de CF ook 
uitgedrukt per ha om de regionale impact te laten zien, hier gaat het om een range van 540 en 9384,73 
kg CO2-eq. per ha (9-11, 16). Daarnaast zijn er een aantal studies die een cradle tot grave benadering 
hebben gebruikt, waarbij de CF tussen de 0,52 en 0,66 kg CO2-eq. per kg tafelaardappel is en 0,95 kg 
CO2-eq. per kg friet (15, 17).  
 
De meest invloedrijke processen van een aardappel CF, met een cradle to farmgate scope, zijn CO2 en 
lachgasemissies die vrijkomen bij kunstmestproductie, lachgasemissies die vrijkomen bij aanwending 
van mest en kunstmest en CO2-emissie door energiegebruik voor het koud opslaan van aardappelen 
(Figuur 3a) (15). Hoe deze processen ontstaan wordt in de paragraaf ‘Akkerbouwpraktijken met invloed 
op de CF’ verder toegelicht. Processen zoals diesel gebruik, de productie van calcium-, kalium- en 
fosfaatmeststoffen, de productie/het gebruik van pesticiden en de productie van zaai- en pootgoed (zor-
gen voor CO2 emissies en pootgoed zorgt ook voor lachgasemissies) zijn relatief minder grote emissie-
posten (Figuur 3a) (15). Daarnaast worden meer broeikasgassen uitgestoten voor friet, 2,1 kg CO2-
eq./kg friet, dan voor tafel aardappelen, 0,52 kg CO2-eq./kg tafelaardappelen, bij een cradle to grave 
scope (15). Op het moment dat een cradle to retailer scope gebruikt wordt is de aardappelteelt van 
groter belang voor de tafelaardappelen dan voor bevroren friet (Figuur 3b) (15). Dit komt doordat bij de 
processen om aardappelen tot friet te verwerken relatief veel energie nodig is. Voor de verwerking en 
transport van tafelaardappelen is de productie van verpakkingsmateriaal het meest invloedrijke proces 
(12%), terwijl voor de bevroren friet het gebruik van gas (29%) en groenteolie (13%) de meest uitsto-
tende processen zijn (15).  

76%

24% 26%

74%

Tafelaardappelen Bevroren friet 

Figuur 3a – De akkerbouwactiviteiten en hun bijdrage in 

procenten aan de aardappelproduct CF (15). 
Figuur 3b – De verhouding van teelt en verwerking in 
procenten op product CF (cradle to retail point) (15). 
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CF Tarwe 

De CF van tarwe verbouwd in Nederland en Europa zit tussen de 0,30 tot en met 1,07 kg CO2-eq. per 
kg vers gewicht tarwe, met een cradle to farmgate benadering (9, 10, 14, 18-27). Daarnaast zit de regi-
onale impact op gebied van broeikasgassen tussen een range van 612 en 4880 kg CO2-eq. per ha (9, 
10, 18, 20, 23, 26, 28-30). Bij de selectie van de literatuur is geen verschil gemaakt tussen winter- en 
zomertarwe, al zit hier wel verschil tussen. Zo laat Van Stappen, Mathot (23) in hun studie zien dat de 
CF van wintertarwe 0,35 kg CO2-eq per kg tarwe is en de CF van zomertarwe 0,52 kg CO2-eq per kg 
tarwe is. Het grootste verschil zit voornamelijk in de hogere graanproductie van wintertarwe (winter-
tarwe: 7284 kg droge stof/ha; zomertarwe: 5111 kg droge stof/ha), aangezien de regionale impact weinig 
verschilt (wintertarwe: 2922 kg CO2-eq./ha; zomertarwe: 3012 kg CO2-eq./ha)(23). Daarnaast kan er 
voor het zaaien van zomertarwe een groenbemester gezaaid worden die later ondergewerkt wordt, wat 
door de afbraak van de groenbemester voor extra broeikasgasemissies zorgt (23). Gemiddeld bestaat 
14% van de product CF van zomertarwe uit emissies door afbraak van groenbemesters (23).  
 
De tarwe CF wordt voornamelijk bepaald door de CO2-emissies die vrijkomen bij de productie van kunst-
mest, toepassing van (kunst)mest (lachgasemissies) en dieselgebruik op het land (CO2-emissies) (Fi-
guur 4) (24, 31). De productie van herbiciden, fungiciden en zaden (CO2-emissies) en het achterlaten 
van enkele gewasresten (lachgasemissies) dragen relatief minder bij aan de CF (Figuur 2) (24, 31). 

CF Suikerbieten 

Uit de systematische review blijkt dat er weinig studies beschikbaar zijn die alleen de CF van de suiker-
biet (cradle to farmgate) berekenen. Een studie van Audsley and Wilkinson (14) geeft aan dat de CF 
van een suikerbiet ongeveer 0,04 kg CO2-eq./per kg suikerbiet is en wat ongeveer 2520 kg CO2-eq./ha 
is. Daarnaast is volgens een studie van Blonk Consultants de CF van een suikerbiet ongeveer 0,36 kg 
CO2-eq./kg suiker in een suikerbiet (27). Waar meer over bekend is de CF van suiker afkomstig van de 
suikerbiet verbouwd in de EU met een cradle to grave scope (bijvoorbeeld (32-34)). Zo blijkt uit de 
review van Klenk, Landquist (34) dat binnen de EU de CF gemiddeld tussen de 0,24 en 0,77 kg CO2-
eq. per kg suiker is, waarbij de teelt van suikerbieten maar 31,6% van de CF is (ongeveer 0,08 – 0,24 
kg CO2-eq./kg suiker).  
 
De meest uitstotende processen voor het verbouwen van suikerbieten zijn de kunstmestproductie (CO2 
emissies), aanwending van mest en kunstmest (lachgasemissies) en het verbruik van diesel op het land 
voor het gebruik van machines en irrigatie (CO2 emissies) (Figuur 5a) (34). Daarnaast leveren de pro-
ductie van calcium-, kalium- en fosfaatmeststoffen, het gebruik van pesticiden, de productie van zaai-
goed (CO2-emissies) en in sommige gevallen het achterlaten van gewasresten op het land (lachgase-
missies) voor een relatief lage bijdrage aan de CF van suikerbieten tot verhouding van de bovenge-
noemde activiteiten (Figuur 5a)(34). Bij een cradle to retailer scope van suiker is het verbouwen van 
suikerbieten niet de belangrijkste emissiepost, dit is namelijk het drogen van de bietenpulp (49%), wat 
behoort bij de verwerking van de bieten (Figuur 5b) (34). 

Figuur 4 - De akkerbouwactiviteiten en hun bijdrage in pro-
centen aan de tarwe product CF (24). 
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Vergelijking van product CFs 

Aan de hand van de geselecteerde studies is te zien dat suikerbieten verbouwd in Europa doorgaans 
de laagste CF hebben, gevolgd door aardappelen en als laatste tarwe (Figuur 6a). De CF van aardap-
pelen, tarwe en suikerbieten hebben doorgaans een lagere CF dan bijvoorbeeld sperziebonen, pa-
prika’s, melk, vlees van vleeskuikens en varkensvlees (Figuur 6b) (15, 24, 34, 35). 

Akkerbouwpraktijken met invloed op de CF 

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van kunstmest, pesticiden en zaaigoed is een 
van de belangrijkste emissieposten bij de teelt van akkerbouwproducten (15, 24, 31, 34, 36).  Daarnaast 
speelt het aanwenden van meststoffen ook een belangrijke rol voor de uitstoot van lachgasemissies. 
Voor pootgoed wordt ook (kunst)mest gebruikt waardoor ook lachgas wordt uitgestoten, maar de ge-
bruikte hoeveelheid is doorgaans lager dan voor de consumptieaardappelen (15). Hieronder is de tot-
standkoming van de belangrijkste emissieposten toegelicht.  

Figuur 5a - De akkerbouwactiviteiten en hun bijdrage in 
procenten aan de suikerbiet product CF (34). 

Figuur 5b - De verhouding van teelt en ver-
werking in procenten van een product CF 
(cradle to retail) (34). 

Figuur 6a - Indicatie van de carbon footprint van aard-
appelen, tarwe en suikerbieten. De indicatie is het ge-
middelde van de geselecteerde artikelen van de syste-
matische review (9-15, 18-27). Foutbalken tonen de 
standaardfout. 

Figuur 6b - Indicatie van de carbon footprint van verschillende voedsel-
producten (cradle to farmgate scope). De CF van aardappelen, tarwe 
en suikerbieten op basis van Figuur 6 A. De overige product CFs op 

basis van (15, 24, 34). 
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Stikstof-kunstmestproductie  

De productie van stikstofrijke kunstmest gebeurt op basis van het Haber-Bosch proces (N2 + H2 -> NH3) 
(37). Dit proces vindt plaats onder verhoogde druk (>100 bar) en temperatuur (circa 500 ᵒC) waarbij 
ijzer als katalysator wordt gebruikt (37). Om dit proces op gang te brengen is een hoge input aan energie 
nodig, wat leidt tot een wereldwijde energieconsumptie van 1% tot 2% voor deze ammoniak synthese 
(38). Dit zorgt uiteindelijk voor een relatief hoge uitstoot van CO2 (39). Op het moment dat er ammonium 
nitraat wordt geproduceerd ontstaat er ook lachgas (40, 41). Deze emissies ontstaan als bijproduct bij 
de productie van stikstofmonoxide (NO) (40). Deze lachgasemissie hebben evenveel klimaatimpact 
(GWP=273 (1)) als de CO2-emissies die ontstaan door het energiegebruik voor deze kunstmestproduc-
tie (40). 

Mest-aanwending 

De applicatie van kunstmest, gewasresten en andere meststoffen zorgt voor verhoogde lachgasemis-
sies doormiddel van twee processen: directe en indirect lachgasemissies (8). Ongeveer 30% tot 50% 
van de aangebracht stikstof op het land wordt door de gewassen opgenomen (42). De directe lachgas 
productie en emissie komt voort uit de omzetting van de aangebrachte stikstof uit (kunst)meststoffen tot 
lachgas met behulp van met name nitrificatie en/of denitrificatie in de bodem. Nitrificatie is de microbiële 
oxidatie van ammoniak naar nitraat (NO3

-) en onder oxische omstandigheden kan lachgas ontstaan 
(Figuur 7) (43). Denitrificatie is de reductie van NO3

- tot N2, waarbij lachgas als intermediair gas ontstaat 
(Figuur 7) (43). De eerste stap van indirecte lachgasemissies is het verlies van stikstof van de akker. 
Dit verlies vindt plaats op twee manieren: 1) de vervluchtiging van ammoniak (NH3) en stikstofoxide 
(NOx) en 2) de uitspoeling van stikstof (8). De tweede stap na de vervluchtiging en uitspoeling is de 
omzetting van deze stikstof tot lachgas via nitrificatie en/of denitrificatie, wat vervolgens kan vervluchti-
gen (8). 

Gewasresten & organisch materiaal 
Het verschilt per geraadpleegde studie of ze de broeikasgasemissies die ontstaan door het achterlaten 
van gewasresten wel of niet meenemen in de CF. Op het moment dat de studies de broeikasgasemis-
sies door afbraak van gewasresten meenemen in hun CF gaat het alleen om de lachgasemissies en 
niet de CO2-emissies. In een product CF van akkerbouwproducten is het geaccepteerd om CO2 emis-
sies van oxidatie/afbraak van gewasresten en andere organische stoffen niet mee te nemen omdat dit 
proces onderdeel is van de korte koolstofcyclus (15). Zie Hoofdstuk 4 koolstofopslag akkerbouwbo-
dems, paragraaf de korte koolstofcyclus voor meer uitleg. 

Cool Farm Tool 

De CFT is een tool voor het beoordelen van de biodiversiteit en het berekenen van de water en carbon 
footprint van boeren bedrijven. In deze analyse ligt de focus alleen op het carbon footprint onderdeel 
van de tool. De CFT maakt gebruik van GWP-waarden uit IPCC rapport 2019 (44) in plaats van de 
waarden uit het nieuwste IPCC-rapport uit 2022 (AR6) (1, 45). Echter maakt het voor de akkerbouw 
weinig uit omdat alleen de GWP-waarden van methaan iets hoger zijn geworden in het AR6 rapport (1) 
en er doorgaans geen methaan wordt uitgestoten door de akkerbouw. Methaanemissies kunnen uitge-
stoten worden door veengronden, maar hier houdt de CFT geen rekening mee. De functionele eenheid 
van de tool is kg CO2-eq. / kg product en kg CO2-eq. / ha (45). Daarnaast is allocatie naar co-producten 
mogelijk, zoals stro bij de teelt van granen, waarbij gebruik wordt gemaakt van economische allocatie. 
Dit betekent dat emissies worden verdeeld over het hoofd- en co-product aan de hand van de verhou-
ding van prijs per ton product (45). Echter wordt de CF van het co-product niet weergegeven, waardoor 

Figuur 7 - Nitrificatie en denitrificatie proces. De pijlen geven de tussen stappen weer die plaatsvinden 
bij beide processen (op basis van (43)). Afkortingen: NH3 = ammoniak, NH2OH=Hydroxylamine, NO2

-

=nitriet, NO3
-=nitraat, NO=stikstofmonoxide, N2O=lachgas en N2=distikstof. 
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het alleen een reductie is van de CF van het hoofdproduct. De emissies worden berekend op basis van 
emissies uit de volgende emissieposten: gewasresten, kunstmestproductie, (kunst)mest aanwending, 
gewasbeschermingsmiddelen gebruik, machine en energie/brandstof gebruik, pootgoed productie, ver-
anderingen in bodemkoolstofvoorraad en transport (45).  
 
Op gebied van gewasresten, wordt zowel rekening gehouden met de biomassa die boven en onder de 
grond achterblijven op het land (45). Voor de bepaling van hoeveelheid bovengrondse en ondergrondse 
biomassa wordt de hoeveelheid ton per ha oogst en voornamelijk standaarden gebruikt op basis van 
het IPCC-rapport uit 2006 (8). Daarna wordt met IPPC-emissiewaarden uit 2006 (8) bepaald hoeveel 
methaan en lachgasemissies ontstaan aan de hand van het gewasrestenmanagement. Emissies door 
kunstmestproductie wordt berekend met emissiewaarden van de “Carbon Footprint Calculator for Ferti-
liser Products” van Fertilizers Europe, op basis van werelddata van de International Fertilizer Industry 
Association. Daarnaast kan een eigen kunstmest ingevuld worden in de CFT. De broeikasgasemissies 
van deze eigen kunstmest worden bepaald aan de hand van standaardwaarden van Fertilizers Europe. 
Deze waarden zijn op basis van het continent waar het akkerbouwbedrijf is gevestigd en emissiewaar-
den voor productie van kaliumoxide, verschillende stikstof vormen en fosfaat. 
 
Emissies uit de bodem door (kunst)mest aanwending zijn op basis van directe en indirecte lachgas 
emissies, zowel door vervluchtiging en uitspoelen van stikstof, afbraak van calciumcarbonaat en hydro-
lyse van ureum (45). Directe emissies en indirecte emissies, alleen voor vervluchtiging, zijn op basis 
van het model van Bouwman et al. (2002) (46). Daarnaast worden alleen emissies aan uitspoeling toe-
gerekend op het moment ingevuld wordt dat de bodem vochtig is. Bij deze berekening, voor de afbraak 
van calciumcarbonaat en ureum wordt gebruik gemaakt van IPCC-standaardwaarden uit het 2006 rap-
port (8). Op gebied van gewasbescherming gebruikt de CFT de fractie actieve stof en emissiefactoren 
van Nemecek et al. 2019 (47) voor de berekening van broeikasgasemissies (45). Emissiewaarden zijn 
op basis van type gewasbeschermingsmiddel (bijv. fungicide, herbicide, etc.) en type gewas (47). Ver-
der wordt voor koolstofopslag onderscheid gemaakt tussen opslag in de bodem en opslag in boven-
grondse biomassa zoals bomen (45). Voor bodemkoolstofopslag wordt rekening gehouden met mana-
gementpraktijken zoals mestapplicatie, ploegen en groenbemesters, en verandering van landgebruik 
(bijv. omzetting van gras- naar akkerbouwland) (45). De formules en standaardwaarden die de CFT 
gebruikt zijn grotendeels op basis zijn van IPCC 2006 (8). Voor koolstofopslag is rekening gehouden 
met verandering van boslandschappen en met bomengroei. Waarbij de berekeningen voor landveran-
deringen op basis van IPCC- rapport uit 2006 (8) zijn en de standaardwaarden van het IPCC-rapport uit 
2019 (44). Daarnaast zijn modellen van het IPCC 2003 rapport (48) gebruikt voor groei van bomen. 
 
Voor het direct energie gebruik van machines en elektriciteit/brandstoffen, gebruikt de CFT van emis-
siewaarden van het GHG-protocol per liter brandstof en per kWh energie (49). Daarnaast biedt de CFT 
een standaard berekening als het directe brandstof- en energieverbruik niet inzichtelijk is. Hierbij wordt 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van de hoeveelheid hectare en behoefte van het gewas hoeveel brand-
stof en energie ongeveer is verbruikt. Daarnaast is de hoeveelheid emissies door pootgoedteelt gelijk 
aan de emissie door het eindproduct, de consumptieaardappel (45). Voor transport wordt op basis van 
de afstand, het type vervoer (vrachtwagen, boot, vliegtuig, etc.) en emissiefactoren bepaald hoeveel 
broeikasgassen worden uitgestoten. Het is echter onduidelijk hoe deze emissiefactoren bepaald zijn. 
 
Voor alle berekeningen is een tier 1 benadering gebruikt (45). Dit houdt in dat standaardwaarden worden 
gebruikt op internationaal niveau (48), wat past bij het doel is van de CFT om een internationale tool 
aan te bieden. Een tier 2 methode heeft een gemiddeld complexiteitsniveau, waarbij land specifiek stan-
daardwaarden en data worden gebruikt (48). Tier 3 methoden zijn het meest complex en voor deze 
methoden wordt de meest specifieke data gebruikt. Tier 3 methoden zijn vaak modellen specifiek ont-
wikkelt voor een land/regio (48). Een tier 1 methode is dus de minst complexe en minst gedetailleerde 
methode. Waardoor een carbon footprint minder representatief kan zijn door overschatting of onder-
schatting van broeikasgasemissies door onder ander het  gebruik van internationale standaardwaarden 
(48). Verder blijkt dat de CF uit de CFT lager is, 0,1 kg CO2-eq. / kg tarwe, dan de literatuur, 0,3 tot 1,07 
kg CO2-eq./kg tarwe, en een Nederlandse studie, 0,49 kg CO2-eq. / kg tarwe. De CF van de CFT bestaat 
voornamelijk uit emissies door kunstmestproductie (43%) en (kunst)mest aanwending (47%).   
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4. Koolstofopslag akkerbouwgrond 

De vastlegging van organische koolstof in de bodem is een proces waarbij atmosferische CO2 opgesla-
gen wordt in de bodemkoolstofvoorraad door een input van koolstof bevattende biomassa (50). Deze 
biomassa in de bodem wordt beïnvloed door verschillende mechanisme die bepalen hoelang het mate-
riaal is opgeslagen. Bodemkoolstof is onderdeel van de korte koolstofkringloop, waarbij de koolstof-
kringloop de uitwisseling is tussen de atmosfeer en aardoppervlak (51). De korte koolstofkringloop cy-
clus duurt één dag tot honderd jaar en deze koolstof wordt ook wel biogene koolstof genoemd (51, 52). 
De lange koolstofkringloop heeft een cyclus van duizenden tot miljoenen jaren (51). Naast dat bodem-
koolstof deel uitmaakt van de korte koolstofkringloop biedt de bodem ook korte en lange bodemkool-
stofopslag. Korte koolstofvastlegging is doorgaans dagen tot enkele jaren, en langdurige opslag vindt 
plaats tussen de 10 en 100 jaar. Voor klimaatmitigatiedoeleinden is langdurige koolstofopslag nodig. 
Geaccepteerd is dat de koolstof gegarandeerd 100 jaar opgeslagen moet zijn voordat het gezien mag 
worden als klimaatwinst en gebruikt mag worden voor carbon credits (53). Deze credits zijn verhandel-
bare certificaten of vergunningen die de eigenaar het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broei-
kasgassen uit te stoten, gelijk aan de hoeveelheid opgeslagen koolstof (54). Akkerbouwers kunnen deze 
credits door koolstofopslag verkopen aan bedrijven die hun footprint willen verkleinen. Carbon credits 
kunnen het vergroten van de bodemkoolstofvoorraad stimuleren, al is deze markt nog in opkomst. 
 
De bodem heeft de potentie om meer organische koolstof op te slaan voor een lange periode dan de 
atmosfeer en vegetatie gecombineerd, waarbij de bodemkoolstof voorraad ongeveer 1500 Gton koolstof 
is wereldwijd (55, 56). Echter zijn deze voorraden afgenomen door de verandering van landgebruik, 
door onder andere de conversie van natuur naar landbouw (55, 56). Dit heeft een kans gecreëerd om 
de koolstofvoorraden op landbouwgronden weer te verhogen, waarbij potentieel is om wereldwijd 2,5 
Gton CO2-C per jaar op te slaan (57). Om deze reden wordt bodemkoolstofopslag ook als mitigatiemo-
gelijkheid gezien in Nederland, waarbij het doel is gesteld om 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te reduceren 
(58). Om de klimaatimpact van de Nederlandse akkerbouw te reduceren met het vergroten van de bo-
demkoolstofopslag worden drie onderwerpen verder toegelicht: de dynamieken rondom organische 
koolstof in de bodem, effectieve akkerbouwpraktijken voor de toename van bodemkoolstof en een dis-
cussie of de behaalde klimaatwinst wel wordt toegerekend aan de akkerbouwproduct CF en de nationale 
boekhouding. 

Dynamieken en stabiliteit van organische koolstof in de bodem 

Koolstof in de bodem is onderdeel van de organische stof in de bodem. Deze organische stof kan gezien 
worden als onstandvastig materiaal afkomstig van planten, dieren en micro-organismen dat wordt afge-
broken (59). Bodemkoolstof is voornamelijk opgeslagen in twee ‘pools’ of vormen: mineraal-geassoci-
eerde organische stof (Engels: Mineral-Associated Organic Matter (MAOM)) en organische fijnstof (En-
gels: Particulate Organic Matter (POM)(Figuur 8))(60, 61). Het merendeel van de organische stof in 
mineraalbodems is aanwezig in de vorm van MAOM en deze organische stof is gebonden aan het 
oppervlak van mineraaldeeltjes, zoals klei en leem (62). De organische stof die niet gebonden is in een 
organische stof-mineraal binding komt voornamelijk voor als POM (63, 64). Daarnaast zijn er nog andere 
doorgaans kleinere ‘pools’ die niet gebonden zijn, zoals in water op geloste organische stof (Engels: 
Dissolved Organic Matter (DOM)) (59). POM zijn de plant residuen en organische toevoegingen aan de 
bodem. Deze pool ondergaat microbiële afbraak (Figuur 8) (59), wat resulteert in CO2-emissies, vorming 
van ammoniak ionen en andere plant nutriënten, en de vorming van humus- en niet-humusstoffen. De 
humus- en niet-humusdeeltjes gaan doorgaans een directe verbinding met klei en leem deeltjes 
(MAOM) (59). Humusstoffen hebben een negatieve lading waardoor positief geladen nutriënten aan ze 
kunnen binden (59). Niet-humusstoffen zijn bijvoorbeeld microbiële afvalstoffen/metabolieten (stoffen 
geproduceerd door het metabolisme van microben) die fungeren als bindmiddel om microaggregaten te 
vormen met mineralen uit de MOAM-fractie (Figuur 9) (59). Deze microaggregaten bestaan uit meerdere 
organische stof-mineraal bindingen bij elkaar (65). Deze microaggregaten zijn samen verbonden in ma-
croaggregaten door schimmeldraden, planten wortels en metabolieten geproduceerd tijdens de afbraak 
van POM (65). De persistentie en stabiliteit van koolstof in de bodem wordt bepaald door een aantal 
bodemmechanisme: biochemische recalcitrantie en fysische bescherming (66).  
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Biochemische recalcitrantie van organische stof is lang gezien als het hoofdmechanisme dat langdurige 
organische stof en koolstofstabiliteit in de bodem bepaald (67-69). Recalcitrantie van organisch materi-
aal is de mate van hardnekkigheid van het materiaal om af te breken. Dus hoe meer recalcitrante het 
organisch materiaal, hoe langzamer het materiaal afbreekt. De recalcitrantie van het organische mate-
riaal wordt bepaald door de samenstelling en kwaliteit van het materiaal (69). Hierbij gaat het vooral 
over de verhouding tussen koolstof en stikstof (C:N ratio) en het ligninegehalte van het materiaal (70, 
71). Zo betekent een hoger ligninegehalte een lagere kwaliteit organisch materiaal met een hogere 
recalcitrantie. Echter blijkt uit verschillende onderzoeken dat de recalcitrantie van organisch materiaal 
minder belangrijk is voor langdurige koolstofopslag in de bodem (72, 73). Hierdoor is het net zo waar-
schijnlijk dat een meer recalcitrante organisch koolstof even lang opgeslagen blijft in de bodem als 
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Figuur 9 - Opbouw van macro- en microaggregaten in de bodem (81). 
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minder recalcitrante organische koolstof (67, 72, 73). Bovendien is biochemische recalcitrantie belang-
rijker voor organisch materiaal dat toegevoegd wordt aan de bodem, dan organisch materiaal dat al 
stabiel in de bodem zit (73). De stabiliteit van organische koolstof in de bodem wordt dus niet exclusief 
bepaald door samenstelling van de organische stof, bescherming van organische speelt namelijk ook 
een rol (67).  
 
Fysieke bescherming van organische stof is het principe waarbij micro-organismen niet bij de organi-
sche stof in de bodem in de buurt kunnen komen. Deze organisme zijn heterogeen verdeeld over de 
bodem in kleinschalige habitatten (aggregaten) in de bodem die verbonden zijn door met water verza-
digde of onverzadigde poriën in de bodem (74). Door de versnippering van deze bodemhabitatten wordt 
koolstof afbraak gelimiteerd (67). De bescherming van organische stof vindt voornamelijk plaats door 
de opslag van organische koolstof in aggregaten (Figuur 9). Aggregaten beschermen niet alleen orga-
nische stof (75), maar bepalen ook de bodemstructuur en bepalen de hoeveelheid invloed van de mi-
crobiële gemeenschap (76), limiteren de diffusie van zuurstof (bijv. (77)), reguleren water flux (bijv. (78)) 
en bepalen de nutriëntenadsorptie en -desorptie (bijv. (79, 80)). Al deze processen hebben effect op de 
organische stof in de bodem (66). Aggregaten binden minerale deeltjes samen met bacteriële, schim-
mel- en plantenresten tot microaggregaten, deze microaggregaten worden daarnaast tijdelijk samen 
gebonden met behulp van planten wortels en schimmeldraden in macroaggregaten (75, 81).  
 
Chemische bescherming van bodemkoolstof is de binding doormiddel van adsorptie van de organische 
koolstof met het mineraal oppervlak van klei- en leemdeeltjes. Door de binding van deze deeltjes ont-
staat de MAOM-fractie (82-87). Deze adsorptie van mineralen om de organische koolstof zorgt ervoor 
dat de koolstof beschermd is tegen aanvallen van microben, omdat het een fysieke barrière plaats tus-
sen de koolstof en de microben (84, 88, 89). De organische koolstof in de bodem die chemisch be-
schermd is, kan ingedeeld worden in twee categorieën: direct geadsorbeerd organische koolstof door 
mineraaldeeltjes en indirect verbonden organische koolstof (90, 91). Direct gebonden koolstof is ge-
hecht aan het mineraaloppervlak, terwijl indirect verbonden koolstof gehecht is aan de direct verbonden 
koolstof en mineraaldeeltjes (90). Daarnaast verschilt het per type bodem (klei, leem of zand) of chemi-
sche bescherming een belangrijke rol speelt voor koolstofstabiliteit in de bodem. Zo hecht organisch 
koolstof zich beter aan kleideeltjes, gevolgd door leem en zand (92, 93). Daarnaast hangt de hoeveel-
heid koolstof die geadsorbeerd is door mineraaldeeltjes ook af van de samenstelling van de organische 
koolstof (94). Zo lieten studies zien dat organische koolstof met alkyl C en O/N-alkyl C groepen (afval-
product micro-organisme) zich beter binden aan kleinere deeltjes (fijne leem en klei) (95-97). Dit laat 
zien dat afbraak van organische toevoegingen door micro-organismen niet alleen voor verlies van bo-
demkoolstof zorgt maar ook voor lange koolstofopslag (53). Daarnaast lieten andere studies zien dat 
organische koolstof met meer aromatische verbindingen (zoals lignine) beter adsorbeert aan grovere 
deeltjes (zand en grover leem) (98-101). 
 
Aangezien verbindingen tussen organische koolstof en mineralen gecombineerd kunnen worden met 
anorganische en/of organische materialen voor het vormen van aggregaten, kan organische koolstof 
tegelijkertijd chemisch en fysiek beschermd worden. Chemische en fysieke bescherming kunnen dus 
samenwerken of interageren, maar binnen de wetenschap is nog geen uitsluitsel over het belang van 
beide mechanismen tot elkaar (93).  

Akkerbouwpraktijken om bodem koolstofopslag te verhogen 

De bodem fungeert als effectieve koolstofvoorraad en aanpassingen van akkerbouwpraktijken kunnen 
helpen bij het verhogen van de bodemkoolstofvoorraad. Akkerbouwmaatregelen die kunnen helpen bij 
het verhogen van de bodemkoolstofopslag zijn: niet-kerende grondbewerking/geen grondbewerking, 
diepploegen, gebruik van vanggewas of groenbemester, het toepassen en/of onderwerken van orga-
nisch materiaal, keuze voor gewassen, ruime gewasrotatie en akkerrandenbeheer (102). Deze metho-
den brengen of meer koolstof in de bodem of verkleinen de afbraak van bestaande en aangewende 
bodemkoolstof. 
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Niet-kerende grondbewerking/geen grondbewerking 

Het minimaliseren van bodemverstoring kan de afbraaksnelheid van organische koolstof verlagen, om-
dat het ploegen van de bodem of andere grondbewerking voor beluchting van de organische koolstof 
zorgt (102, 103). Afbraak van deze koolstof is het meest efficiënt onder oxische omstandigheden door 
aerobe micro-organismen (102, 103). Het gebruik maken van niet-kerende of het toepassen van geen 
bodembewerking kan hieraan bijdragen. De bodem wordt bij niet-kerende grondbewerking verkruimeld 
en gescheurd met behulp van tanden, schijven of woelers. Dit resulteert in een losse bovengrond, waar-
bij een groot aandeel van de gewasresten op het oppervlak blijft liggen (102). Bij geen grondbewerking 
worden er speciale machines ingezet die zaden laten vallen in smalle sleuven gesneden door deze 
machine (102). Zowel niet-kerende als het toepassen van geen grondbewerking zijn niet geschikt voor 
het verbouwen van aardappelen en suikerbieten, omdat het poten/zaaien en oogsten voor bodemver-
storing zorgt. Voor tarwe, maïs, gerst, rogge, triticale, haver, bonen, koolzaad en luzerne is niet-kerende 
grondbewerking wel mogelijk (102).  
 
Binnen de wetenschap is er geen overeenstemming over de effecten van verminderde grondbewerking 
op de bodemkoolstofvoorraad. Zo lieten verschillende studies zien dat op korte en lange termijn geen 
grondbewerking oor een toename en afname kan zorgen van de koolstofvoorraad (104-108). Verder 
blijkt dat het toepassen van geen grondbewerking in tropisch klimaat dan in gematigd klimaat effectiever 
kan zijn voor het verhogen van koolstofopslag (108) en dat in koele en vochtige gebieden geen grond-
bewerking kan zorgen voor netto verliezen van koolstofvoorraden (doordat gewasresten niet meer on-
dergewerkt werden) (109). Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid koolstof die in de bodem vastgelegd 
wordt met niet-kerende/geen grondbewerking zeer variabel is en afhankelijk is van klimaat, bodemtype 
en akkerbouwpraktijken (106). Naast het effect van verminderde/geen grondbewerking is er een risico 
op verhoogde lachgasemissies, doordat er een grotere kans is op anoxische bodem (zuurstofloze) con-
dities, voornamelijk in de bovenste bodem laag (0-30 cm) (102). 

Diepploegen 

Een methode die het compleet tegenovergestelde is van geen grondbewerking is het diepploegen van 
akkerbouwgrond. Het verhogen van de bodemkoolstofvoorraad met diepploegen werkt volgens het prin-
cipe dat meer koolstof opgeslagen wordt in de bovengrond (0-30 cm diepte) dan in de ondergrond (30 
cm en dieper) en dat koolstof in de ondergrond doorgaans beter beschermd is tegen afbraak door onder 
andere de meer anoxische omstandigheden (110-112). Door diep te ploegen wordt de bovengrond ver-
plaatst naar de ondergrond waardoor deze grotere koolstofvoorraad beter beschermd wordt dieper in 
de bodem (113-115). De koolstoftoename in de bodem door diepploegen wordt vaak gezien als ver-
waarloosbaar en wegen niet op tegen de toename van afbraak van organische koolstof (103, 115). 
Echter is er geen eenzijdig antwoord of diepploegen een effectieve methode is om koolstofopslag te 
vergroten, omdat enkele studies laten zien dat op de lange termijn (>10 jaar) na het diepploegen de 
bodemkoolstofvoorraad kan toenemen (115, 116), maar dat er ook studies zijn die aantonen dat diep-
ploegen minder koolstof opslaat dan geen grondbewerking (110).  

Gewasrotatie verbeteren en gewas keuze 

Het verbeteren van de gewasrotatie en gewaskeuze gaat in op het gebruik van een ruime(re) vrucht-
wisseling, waardoor de bodem minder intensief gebruikt wordt. De gewaskeuze kan de hoeveelheid 
koolstof in de bodem beïnvloeden door het type en de kwaliteit van restmateriaal dat achterblijft op het 
land, maar ook door de worteldiepte (117). De worteldiepte kan meer koolstof dieper in de bodem bren-
gen waar het minder in aanraking komt met zuurstof (117, 118). Dieper wortelende gewassen hebben 
ook nog andere voordelen, aangezien deze gewassen beter tegen droogte kunnen en nutriënten dieper 
in de bodem kunnen opnemen (119-121). Beide methoden putten de bodem minder uit, waardoor er 
meer organische koolstof en stikstof beschikbaar blijft (102, 117). Denk bij een ruime vruchtwisseling 
aan het minder frequent verbouwen van rooigewassen in een rotatie en het frequenter verbouwen van 
meerjarige gewassen. Naast verhoogde bodemkoolstofopslag kan het zorgen voor minder emissies en 
uitspoeling van stikstof (102). 
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Vanggewassen & groenbemesters 

Het gebruik van vanggewassen of groenbemesters kan door het onderwerken in de lente/zomer zorgen 
voor een toevoeging van extra koolstof aan de bodem (102, 107, 122). Daarnaast zorgt het gebruik van 
deze gewassen in de winter voor onder andere vermindering van nutriënten die uitspoelen, verbetering 
van bodemstructuur en toename van het bodemleven (102). Een groenbemester of vanggewas gebrui-
ken is niet mogelijk bij gewassen die laat in het seizoen geoogst worden, zoals suikerbieten (102). 
Daarnaast is er een risico op verhoogde lachgasemissies doordat er ook extra stikstof vrijkomt bij het 
onderwerken van het vanggewas/groenbemester, maar dit negatieve effect kan verminderd worden 
door minder stikstof aan te wenden op het land, omdat de stikstofbehoefte van het hoofdgewas deels 
met de stikstof van het vanggewas kan worden voorzien (102). 

Toevoeging organisch materiaal  

Het toevoegen van organisch materiaal wordt vaak gezien als een goede methode om het organische 
koolstofgehalte in de bodem te verhogen. Er zijn verschillende vormen van organisch materiaal, waarbij 
vormen zoals compost en dierlijke mest het meest bekend zijn. In dit rapport zijn er twee vormen van 
organisch materiaal verder toegelicht: gewasresten en biochar. Deze twee vormen van organisch ma-
teriaal zijn verder toegelicht omdat dit methoden zijn die relatief weinig worden toegepast in de Neder-
landse akkerbouw en daardoor een ‘nieuwe’ bronnen van organisch materiaal kunnen zijn voor de ak-
kerbouw. 
 

Gewasresten achterlaten 
Afhankelijk van het soort gewas en type grondsoort kan het achterlaten van gewasresten, zoals stro 
van tarwe, een positieve invloed hebben op het organische koolstofgehalte in de bodem. Resten met 
een hoger C:N-ratio worden doorgaans minder makkelijk afgebroken (biochemische recalcitrantie) 
waardoor ze minder makkelijk opgenomen worden tot de organische koolstofvoorraad (102). Inwerking 
van deze resten kan helpen bij de opslag en afbraak, maar kan ook resulteren in verhoogde lachgase-
missies (102). Hierbij is het wel belangrijk om rekening te houden met het alternatieve lot voor het ma-
teriaal als het niet op het land wordt toegepast. Bijvoorbeeld op het moment dat het materiaal verbrand 
of weggegooid wordt is het onderwerken een beter alternatief (103). Echter als het materiaal voor iets 
anders gebruikt wordt zoals voor strooisel in stallen en later op het land wordt aangewend kan het 
minder voordelig zijn om het stro op het land te laten (103). 
 

Biochar 
Biochar of zwarte koolstof is organisch materiaal dat verschillende bronnen (hout, gewasresten, dierlijke 
mest, etc.) kan hebben (123, 124). Dit materiaal is pyrolyse ondergaan onder een hoge temperatuur 
(300 ᵒC – 1000 ᵒC) in gedeeltelijke of volledige anaerobe omstandigheden (123, 124). Door deze be-
werking is biochar een zeer stabiel materiaal met een geschatte levensduur van millennia (125). Om 
deze reden wordt biochar gezien als optie om organische koolstofopslag in de bodem te vergroten. Door 
het gebruik van verschillende bronnen van organische stof voor de behandeling is er binnen de weten-
schap nog geen overeenstemming of biochar alleen maar bijdraagt aan de koolstofopslag of ook bij de 
afbraak (126). Daarnaast kunnen barrières rondom kosten en beleid het gebruik van biochar tegenwer-
ken (127) en zijn er wisselende resultaten als het gaat over gewasopbrengsten door het gebruik van 
biochar (123, 126, 128).  

Akkerrandenbeheer 

Het hebben van akkerranden kan resulteren in een toename van organische stof doordat een deel van 
de grond niet meer bewerkt wordt (102). Daarnaast heeft het een positief effect op de biodiversiteit en 
vermindert het de afspoeling van nutriënten en pesticiden (102). 

Neveneffecten verandering akkerbouwpraktijk  

Het is goed te beseffen dat er een mogelijkheid is dat koolstof niet oneindig opgeslagen kan worden in 
de bodem, doordat de organische koolstof in de bodem rond een bepaald punt kan stabiliseren (129), 
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al is er binnen de wetenschap nog geen overeenstemming of dit verzadigingspunt bestaat. Daarnaast 
is de toename in bodemkoolstof omkeerbaar waardoor de veranderde akkerbouwpraktijken voor onbe-
paalde tijd voortgezet moeten worden om de nieuwe, verhoogde koolstofvoorraad te behouden (130). 
Verder kan het invoeren van sommige maatregelen, zoals het verruimen van de vruchtwisseling of het 
gebruik van akkerranden, de verbouwing van akkerbouwproducten verplaatsen naar andere gebieden 
door een reductie van de oogst (102). Dit kan resulteren in de verandering van landgebruik van land 
met een andere bestemming dan akkerbouw of het kan resulteren in intensiever gebruik van andere 
akkerbouwgrond, wat beide leidt tot een verlies van bodemkoolstofvoorraad (102). 

Toerekening klimaatwinst 

Het meer opslaan van koolstof in de bodem wordt onder andere gedaan om klimaatdoelstellingen te 
behalen. Echter ontbreekt het op productniveau aan een algemeen geaccepteerde methode om kli-
maatwinst door bodemkoolstofopslag mee te nemen, dit omdat bodemkoolstof onderdeel is van de korte 
koolstofkringloop (51). Daarnaast is het van belang dat de klimaatwinst op nationaal niveau wordt mee-
genomen in de monitoring van de Nederlandse klimaatdoelen. 

De korte koolstofcyclus 

De korte koolstofkringloop is een cyclus waarin koolstof wordt opgenomen door planten en daarna weer 
afgebroken wordt. Deze cyclus vindt plaats over maximaal een honderd jaar, waardoor het netto niet 
voor meer of minder broeikasgasemissies zorgt. Deze tijdelijk opgeslagen koolstof wordt ook wel bio-
gene koolstof genoemd. Biogene koolstof is dus de koolstof in zowel levende (planten en dieren) als 
dode (organische stof in de bodem en sedimenten inclusief veengronden) (52). Biomassa, fossiele 
brandstoffen en materialen horen hier niet bij (52). De toevoeging van organische koolstof aan de bodem 
wordt dus gezien als biogene koolstof, maar opslag van koolstof in producten gemaakt op basis van 
planten vallen hier ook onder, denk aan biobased materialen, zoals bio plastics, hout, etc. Biogene 
koolstof in de korte koolstofcyclus zorgt dus, binnen een redelijke tijd, netto voor geen CO2 emissies 
(15), doordat de afbraak van de organische stof, wat tot CO2-emissies leidt, gelijk is aan de opname van 
CO2 door planten voor fotosynthese.  

Productniveau 

Aangezien biogene koolstof op termijn netto geen positieve of negatieve bijdrage levert aan de ophoping 
van broeikasgassen in de atmosfeer, is het geaccepteerd om biogene koolstof niet mee te reken in de 
CF of te zien als klimaatwinst. Echter beginnen enkele instanties de voordelen van bodemkoolstofopslag 
te herkennen, zoals vertraging van opwarming van de aarde, waardoor nieuwe boekhoudmethoden zijn 
ontwikkeld. In enkele product carbon footprint normen, zoals ISO14067:2018, wordt vermeld dat bio-
gene koolstofopslag niet bij de product CF mag worden opgeteld maar dat deze apart vermeld moet 
worden. Daarnaast heeft het zogenaamde Greenhouse Gas protocol (GHG protocol) een draft uitge-
bracht over boekhouden en rapporteren van emissies en verwijdering wan emissies afkomstig van 
land(management) (49). Het GHG protocol wordt als leidend gezien als het over product carbon foot-
printing gaat (131) en de protocollen worden internationaal op grote schaal gebruikt (131). De GHG 
protocol is een NGO opgesteld met hulp van de World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) en World Resource Institute (WRI) om internationale standaarden rondom zakelijke boekhou-
ding van broeikasgassen op te stellen (131). Het GHG protocol heeft twee methodes als het gaat over 
bodemkoolstofopslag (132). De eerste methode (is niet echt een methode) sluit aan bij geaccepteerde 
standaard waarin koolstof gegarandeerd 100 jaar opgeslagen moet zijn om mee te rekenen. Aangezien 
dit lastig is voor bodemkoolstofopslag mag deze koolstof niet meegenomen worden (permanency prin-
ciple genoemd in het GHG protocol) (132). Bij de tweede methode moet voor de verandering van bio-
massa op het land, van dood organisch materiaal en van organische stofgehaltes berekend worden 
hoeveel koolstof opgeslagen of verloren is. Om de koolstofvoorraad conform het GHG-protocol te mo-
nitoren, berekenen en rapporteren moet aan de volgende zaken voldaan worden:   

- Er moet continu gemonitord worden; 
- Er moet een directe link zijn naar het bedrijf dat de opgeslagen koolstof aan zich toerekent, dus 

geen indirecte claims; 
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- Er moet primaire data beschikbaar zijn; 
- De verandering in koolstof moet statistisch significant zijn; 
- Ook het vrijkomen van opgeslagen koolstof moet worden gerapporteerd (132). 

Nationaal niveau 

De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld in het klimaatakkoord om 0,5 Mton CO2-eq emissies 
per jaar te reduceren in 2030. Dit doel moet bereikt worden doormiddel van het verhogen van de bo-
demkoolstofopslag en het reduceren van de bodem lachgasemissies in de landbouw (58). Dit betekent 
dat jaarlijks ongeveer 0,14 Mton C opgeslagen moet worden in de bodem of 0,002 Mton lachgasemis-
sies van de bodem vermeden moet worden. In het klimaatakkoord wordt om deze doelstelling te behalen 
onder andere gestuurd op het voeren van een duurzaam bouwplan en het behoud van blijvend grasland 
en bossen (58). Voor een akkerbouwer betekent dit dat hij/zij op een groter areaal minder intensieve 
grondbewerking moet toepassen, meer vanggewassen en groenbemesters moet gebruiken, meer eiwit- 
en rustgewassen moet toepassen, meer bodemverbeteraars moet aanwenden en meer gebruik moet 
maken van organische en circulaire meststoffen (58).  
 
Aansluitend op de doelstelling in het klimaatakkoord, is het vanuit de Europese LULUCF-verordening 
(Land-Use, Land Use Change and Forestry) vanaf 2021 verplicht om de boekhouding van broeikasga-
semissies en bodemkoolstofvastlegging in de landbouw bij te houden per lidstaat (133). Deze boekhou-
ding wordt gebruikt als controle en monitoring voor het behalen van de 0,5 Mton CO2-eq. per jaar en dit 
wordt gerapporteerd in de NIR (National Inventory Report) (134). In de NIR worden onder ander de 
effecten van veranderingen in het landgebruik (Land Use changes, bijv. de verandering van grasland 
naar akkerbouw) op de broeikasgasemissies en bodemkoolstofvoorraden geapporteerd (135). Ook wor-
den de directe en indirecte lachgasemissies gerapporteerd die ontstaan door toepassing van verschil-
lende meststoffen en de CO2-emissies door het aanwenden van kalk en ureum op akkerbouwgrond 
(135). Echter wordt in de NIR een verandering van de bodemkoolstofvoorraad op akkerbouwgrond niet 
gerapporteerd (135). De redenatie is op basis van IPCC (8), waarbij het idee is dat land dat jaarlijks 
gebruikt wordt om akkerbouwproducten op te verbouwen, jaarlijks de koolstofopslag opslaat in de bo-
vengrondse biomassa en niet in de bodem, waardoor deze koolstofopslag ieder jaar wordt geoogst 
(135). Vanuit de IPCC (8) schatting blijkt dat de toename aan bodemkoolstofopslag en dode organische 
stof in de bodem als niet significant gezien kan worden op het moment dat de bestemming van het land 
niet veranderd is. Dit betekent dat de energie die akkerbouwers hebben gestopt in het verhogen van 
het bodemkoolstofgehalte nog niet is meegenomen in de nationale monitoring. Hoe bodemkoolstof mo-
gelijk in volgende NIRs gerapporteerd wordt, wordt verder toegelicht in Hoofdstuk 6 Kennis en visie 
stakeholders.  
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5. Biobased grondstoffen akkerbouw 

Een andere mitigatiemaatregel is het opslaan van koolstof in bouwmaterialen, dit worden biobased 
grondstoffen genoemd. Het woord ‘biobased’ geeft aan dat de materialen geproduceerd zijn met (ge-
deeltelijk) hernieuwbare grondstoffen op basis van biologische materialen (136). Het idee is dat planten 
koolstof uit de lucht halen doormiddel van fotosynthese en dit met groei en her-groei na het oogsten 
opslaan in de biomassa (137, 138). Het meest bekende voorbeeld van biobased grondstoffen en bouw-
materiaal is hout, zo kan hout gebruikt worden als skelet voor huizen, spaanplaten, meubilair in huizen, 
etc. (139, 140). Afhankelijk van het soort hout kunnen de in Nederland voorkomende soorten (eik, beuk, 
populier, wilg, berk, es en els) tussen de 1,1 en 5 ton CO2-eq. per ha per jaar (0,3 en 1,4 ton C per ha 
per jaar) opslaan in hun biomassa (141). Echter is hout niet geschikt om al de bouwmaterialen mee te 
vervangen, dit betekent dat andere biobased grondstoffen ook van belang zijn. De akkerbouw kan bij-
dragen aan het verhogen van de koolstofopslag in biobased grondstoffen door het verbouwen van ve-
zelrijke teelten (ook wel biobased teelten). Het is hierbij van belang dat de klimaatwinst op wetenschap-
pelijk gebied toegerekend mag worden en dat het beleidsmatig geregeld is dat de winst (deels) toege-
rekend wordt aan de landbouwsector in plaats van aan de bouwsector.  

Type biobased teelten en hoeveelheid koolstofopslag 

Er zijn twee type biobased teelten een akkerbouwer kan verbouwen: eenjarige teelten en meerderjarige 
teelten. Bij eenjarige biobased teelten gaat het in dit rapport vooral over verbouwen van hennep, vlas, 
sorghum en stro van granen (139, 140). Bij meerjarige biobased teelten gaat het vooral over miscanthus 
en lisdodde (140, 142). Deze gewassen zijn geschikt om te gebruiken als grondstof voor de productie 
van biobased bouwmaterialen door hun vezelrijke aard die zorgt voor de stevigheid van bouwmaterialen 
(140).  

Hennep 

Hennep (Cannabis sativa, vezel hennep) is een gewas dat gebruikt wordt voor voedsel, vezels en me-
dicijnen (Figuur 10) (143, 144). Hennep kan het beste verbouwd worden in losse, goed beluchte leem-
gronden met hoog organische stofgehalte en vruchtbaarheid (145). Verder kan hennep verwerkt worden 
als isolatiemateriaal maar ook in beton (139, 140, 142). Een voorbeeld van verwerking in beton is Hemp-
crete, dit is een beton gemaakt van hennep, water en kalk waarbij nog extra CO2 opgenomen wordt bij 
de productie (139). De CO2 opgenomen door het beton is echter eerder in het proces uitgestoten en 
mag daardoor niet als verminderde klimaatimpact gezien worden (139). Deze vorm van beton is 8 keer 
lichter dan gemiddeld beton waardoor uitstoot van transport ook verminderd wordt (139).  Hennep kan 
gemiddeld 7,5 ton CO2-eq. per ha per jaar (2,0 ton C per ha per jaar) opslaan in zijn biomassa (141). 

Vlas 

Vlas (linum usitatissimum, vezelvlas) is een gewas dat geteeld kan worden voor zijn vezels en een 
ander vlas ras voor zijn olie (Figuur 10). Hierbij is de productie van zowel vezelrijke producten en olie 
uit een gewas niet haalbaar doordat het oogst moment verschilt, aangezien vlas voor olie later wordt 
geoogst dan vlasvezels (146, 147). De vlasproductie is optimaal op goed gedraineerde, middelzware 
gronden, met name slibrijk leem, kleileem en leemachtige klei (148). Vlas kan onder andere gebruikt 
worden voor isolatiemateriaal, het kan verwerkt worden in cement en gebruikt worden als plaatmateriaal 
voor deuren en meubels  (140, 142, 149). Vezel vlas kan 9,4 ton CO2-eq. per ha per jaar (2,6 ton C per 
ha per jaar) opslaan (141). 

Sorghum 

De eenjarige sorghum variant (Sorghum bicolor L. Moench) is een gewas dat gebruikt wordt als voedsel, 
diervoeder, vezelmateriaal en input voor bio-energie (Figuur 10) (150). Hierbij wordt het graan als voed-
sel of diervoeder gebruikt en de stengels als vezelmateriaal of voor bio-energie (150). Sorghum lijkt qua 
teelt op dat van mais met als voordeel dat sorghum dieper kan wortelen dan mais, waardoor het beter 
tegen droogte kan en een positiever effect heeft op de bodemstructuur (151). Verder kan dit gewas 
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verbouwd worden op veel verschillende type gronden, van klei tot zand (152). De stengels kunnen net 
als stro gebruikt worden in beton, panelen en isolatiemateriaal (140). Sorghum is een gewas wat 15 tot 
20 ton per ha per jaar droge stof kan produceren (153), ongeveer 40% tot 60% van plant materiaal is 
koolstof (154), waardoor sorghum tussen de 22 en 66 ton CO2-eq. per ha per jaar (6 en 18 ton C per ha 
per jaar) opslaat. 

Stro 

Stro is het standaard restproduct van graanproductie (Figuur 10). Stro wordt doorgaans gebruikt als 
strooisel in stallen of wordt in sommige gevallen ondergewerkt in akkerbouwbodems. Stro kan in com-
binatie met hout verwerkt worden in prefab wanden die licht zijn en makkelijk te monteren (140). Daar-
naast kan het ook verwerkt worden in beton, stropanelen en isolatiemateriaal (140). Elke graansoort 
produceert zijn eigen samenstelling aan stro en de hoeveelheid koolstofopslag in stro verschilt dus per 
graansoort. Een indicatie van tarwe stro is dat ongeveer 4 ton stro per ha per jaar wordt geproduceerd 
(155), dit is ongeveer 3,4 ton droge stof per ha (156) en stro dus tussen 5 en 7,6 kg CO2-eq. per ha per 
jaar  (1,4 en 2,1 ton C per ha per jaar) opslaat (154).  

Miscanthus 

Miscanthus (Miscanthus giganteus), ook wel olifantsgras genoemd, is een meerjarig gras met stevige 
vezelrijke stengels dat gebruikt wordt voor zijn vezelmateriaal en energie waarde voor bio-energiepro-
ductie (Figuur 10) (157). Miscanthus kan op veel verschillende bodemsoorten groeien, maar is wel ge-
voelig voor droogte (158). Verder kan miscanthus voor veel verschillende toepassingen gebruikt wor-
den, zoals geluidswallen, fundering in de wegenbouw, funderingen door de verwerking in beton, muren 
door verwerking in plaatmateriaal, vloeren en daken (140). Miscanthus kan maximaal 0,36 ton C per ha 
per dag opslaan in zijn biomassa (bij maximale groei en midden in de zomer), wat tot een gemiddelde 
oogst van ongeveer 34,5 ton CO2-eq. per ha per jaar (9,4 ton C per ha per jaar) kan leiden (140, 158). 

Lisdodde 

De grote lisdodde (Typha latifolia) is een gewas dat gebruikt wordt voor veevoer of voor bouwmaterialen 
(Figuur 10) (159). Dit meerjarige gewas groeit het beste in natte veengebieden en kan voor ongeveer 
20 jaar geoogst worden (142, 160). Lisdodde kan verwerkt worden in isolatie- en plaatmateriaal (zoals 
Typhaboard) (142). Lisdodde is een gewas dat ongeveer 1 ton CO2-eq. per ha per jaar (0,3 ton C per 
ha per jaar) kan opslaan (142). Hierbij is de waterstand belangrijk, want een te hoge waterstand kan 
mogelijk voor methaanemissies zorgen, in anoxische omstandigheden, en een te lage waterstand, 20 
cm of meer onder maaiveld, resulteert in de afbraak van het veen in de bodem (142). Beide scenario’s 
doet de klimaatwinst door de koolstofopslag te niet (142). Daarnaast remt een te lage waterstand de 

Figuur 10 - Foto van biobased teelten: A) hennep, B) vezelvlas, C) sorghum, D) stro, E) miscanthus 

en F) lisdodde. 
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groei en koolstofopslag van de lisdodde, deze groei is optimaal bij grondwaterstand van 20 cm boven 
maaiveld (142).  

Biobased bouwen 

Gebouwen gemaakt met meer biobased materialen zorgen doorgaans voor een lagere klimaatimpact 
over de levenscyclus van bouwmateriaal op het moment dat opslag van biogene koolstofdioxide en de 
emissies hiervan zijn meegerekend (161). Deze verlaagde klimaatimpact komt echter voort uit gebou-
wen gebouwd met hout in plaats van biobased teelten (161), omdat bouwen met hout gangbaarder is. 
Voor biobased teelten is verwerking van de oogst nodig om de vezels uit het product te winnen en om 
te zetten tot biobased bouwmateriaal. Afhankelijk van het type biobased bouwmateriaal kan bepaald 
worden hoeveel emissie zijn uitgestoten bij de productie en hoeveel koolstof daadwerkelijk is opgesla-
gen voor een langere periode, omdat doorgaans alleen de koolstof opgeslagen in de vezels gebruikt 
wordt. Bijvoorbeeld miscanthus verwerkt in beton kan mogelijk 4 tot 5 ton CO2-eq. per ha per jaar (1 tot 
1,4 ton C per ha per jaar) opslaan, terwijl de oogst van Miscanthus kan resulteren in 34,5 ton CO2-eq. 
per ha per jaar (9,4 ton C per ha per jaar) (140, 141). Naast de klimaatwinst door het opslaan van 
koolstof in biobased bouwmaterialen kunnen er ook emissies voorkomen doordat je traditionele bouw-
materialen vervangt die mogelijk voor meer emissies zorgen. Echter moet er rekening gehouden worden 
met de levensduur van de bouwmaterialen en emissies door de productie van biobased en traditionele 
bouwmaterialen om te kunnen bepalen of biobased bouwmaterialen voor klimaatwinst zorgen ten op-
zichte van traditionele bouwmaterialen. 

Toerekening klimaatwinst  

Biobased teelten worden op het moment voornamelijk geteeld voor de productie van vezels voor bij-
voorbeeld linnen, olie of bio-energie, en minder voor de productie van bouwmaterialen en het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. Naast klimaatwinst levert het verbouwen van biobased teelten ook andere 
positieve effecten zoals verminderde gewasbeschermingsmiddelengebruik, betere doorworteling en 
een lagere stikstofbehoefte van gewassen. Maar op het moment dat de klimaatwinst van koolstofopslag 
in biobased teelten gebruikt wordt om klimaatdoelstelling te behalen is het van belang dat deze winst 
wordt gemonitord. Met de kanttekening dat de landbouwsector er baat bij heeft dat deze klimaatwinst 
(deels) toegerekend wordt aan de landbouw in plaats van de bouwsector. Echter is er vanuit de weten-
schap nog geen consensus over hoe biobased teelten meegenomen moeten worden in de monitoring 
van deze klimaatwinst op productniveau. Daarbij is het onduidelijk voor partijen in de praktijk of de kli-
maatwinst van biobased teelten op nationaal niveau toegerekend wordt aan de landbouw of bouw.  

Wetenschappelijk 

Biobased teelten en bouwmaterialen zijn onderdeel van de korte koolstofkringloop en de koolstofopslag 
van deze teelten in bouwmaterialen valt daardoor onder biogene koolstof (8). Zoals toegelicht in Hoofd-
stuk 4 wordt biogene koolstof in een carbon footprint normaal niet meegenomen omdat aangenomen 
wordt dat de opgeslagen CO2 in een relatief korte tijd ook weer wordt uitgestoten (8, 15). Steeds meer 
organisaties bepleiten om biogene koolstofopslag in biobased producten mee te reken als klimaatwinst. 
Echter door een gebrek aan een algemeen geaccepteerde methode is het meerekenen van deze winst 
nog niet grootschalig uitgerold (162). Er zijn al wel een aantal methoden beschikbaar, zoals van het 
GHG-protocol, en in ontwikkeling, zoals door de PEF (163), om deze klimaatwinst door biobased teelten 
op bedrijfs-/productniveau mee te rekenen (132, 164-168) en enkele van deze methoden worden hier-
onder toegelicht. 
 
In een LCA over broeikasgassen wordt biogene koolstof dus niet gerapporteerd, echter kunnen de ver-
meden emissies wel gerapporteerd worden met een geaccepteerde standaard. Er bestaan namelijk 
twee manieren om een LCA uit te voeren, attributional en consequential LCA’s (164). Merendeel van 
de LCA studies en carbon footprinting tools gebruiken de attributional methode, waarbij het doel is om 
de milieu-impact van een product in de huidige situatie te kwantificeren (164). Daarentegen kwantificeert 
een consequential LCA hoe milieustromen veranderen door een verandering van het systeem. Hierdoor 
kan een consequential LCA gebruikt worden om te kwantificeren hoeveel emissies vermeden of extra 
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uitgestoten worden op het moment dat biobased bouwmaterialen gebruikt worden in plaats van traditi-
onele bouwmaterialen (164). 
 
Echter wordt de traditionele LCA-methode steeds meer in twijfel getrokken. Dit komt onder andere door 
de toenemende vraag in beleid en carbon footprinting methodes om ook een waarde te hechten aan 
tijdelijke koolstofopslag en door het gebrek aan aandacht voor temporale aspecten van broeikasgase-
missies (162). Om deze reden is de dynamische LCA methodiek ontwikkeld (Figuur 11) (162, 169). Een 
dynamische LCA houdt rekening met de timing van emissies binnen de analyse en biedt daardoor een 
objectievere optie om biogene koolstofopslag en het verlies hiervan mee te nemen in de footprint (162). 
Deze methodiek maakt gebruik van een dynamische inventaris (hoeveelheid emissie per tijdstap) en 
dynamische karakteriseringsfactoren om de impact van emissies voor elke tijdstap te bepalen (162). Er 
bestaan verschillende rekenmethoden voor het uitvoeren van een dynamische LCA, maar ze werken 
doorgaans met dezelfde basis. Zo hebben onder andere de auteurs van Levasseur, Lesage (165), 
Resch, Andresen (166), Fearnside, Lashof (170) specifiek voor de bouwsector een dynamische LCA-
methode ontwikkeld om koolstofopslag in biobased bouwmaterialen mee te kunnen nemen. Bij gebruik 
van de methode van Levasseur, Lesage (165), hebben studies laten zien dat de klimaatimpact van 
traditionele bouwmaterialen voor de bouw van een huis groter is in verhouding tot een huis gebouwd 
met biobased materiaal (voornamelijk hout en een paar materialen van biobased teelten) (161, 162). 
De aannames die in de studie gedaan worden, kunnen de uitkomsten van een dynamische LCA erg 
beïnvloeden (161). Hierbij gaat het voornamelijk over de gekozen tijdshorizon en de aanname hoelang 
het duurt dat de verwijderde koolstof in biomassa weer vastgelegd is in nieuwe biomassa (161). 

 
Het GHG protocol heeft een draft gemaakt voor het boekhouden en rapporteren van emissies en ver-
wijdering van emissies afkomstig van het land/de bodem, waarbij er ook wordt gespecificeerd hoe je 
koolstofopslag moet monitoren en rapporteren (132). De GHG-protocol heeft voor koolstofopslag in pro-
ducten (product koolstofvoorraad) twee methodes opgesteld/benoemd om de product koolstofvoorraad 
wel of niet te kunnen rapporteren. De eerste ‘methode’ geeft aan dat je de product koolstofvoorraad niet 
mag vermelden. Dit wordt door de GHG protocol de versimpelde aanpak genoemd, omdat je aanneemt 
dat de productkoolstofopslag over een periode van 100 jaar niet verandert (opslag – emissies = 0) (132), 
wat hetzelfde is als de geaccepteerde methode. De tweede aanpak heet de boekhouding van koolstof-
voorraad-wisselingen (stock-change accounting approach), waarbij zowel het verwijderen van CO2 uit 
de atmosfeer (en opslaan in producten) wordt gerapporteerd als het vrijkomen van emissies door de 

Figuur 11 - Een voorbeeld van de impact van biogene koolstofopslag in biobased bouwma-
teriaal (groene lijn) ten opzichte van traditioneel bouwmateriaal (rode lijn) over de levensduur 
van de producten, bepaald aan de hand van een dynamische LCA (vertaald van (169)). 
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afbraak van het product (Figuur 12) (132). Om deze opslag en emissies van biobased producten te 
mogen rapporteren moet er jaarlijks aangetoond worden dat de bodem koolstofvoorraad niet veranderd 
is of juist is toegenomen (132). Daarnaast moet ook bij deze methode voldaan worden aan de voor-
waarden: continue monitoring, directe link, beschikbaarheid primaire data en significante verschillen 
(beschreven in Hoofdstuk 4 Koolstofopslag akkerbouwbodems, paragraaf productniveau). De koolstof-
opslag of verlies van koolstof mag echter niet bij de carbon footprint worden opgeteld en moet apart 
vermeld worden, maar mag wel gezien worden als dusdanige klimaatwinst of verlies.  

Beleidsmatig 

Het telen van biobased teelten door akkerbouwbedrijven kan dus een klimaatwinst opleveren, maar de 
vraag blijft of deze winst wel daadwerkelijk op nationaal niveau toegerekend mag worden aan de land-
bouw. Biobased bouwen zal eerst van de grondkomen moeten komen voordat een klimaatwinst toege-
rekend kan worden. Zo is de Nederlandse overheid al een tijdje bezig met de plannen om biobased 
bouwen te stimuleren. Bijvoorbeeld door het opstellen van het rijksbreed programma Circulaire Econo-
mie in 2016, waarin de ambitie werd uitgesproken om in Nederland per 2050 een volledig circulaire 
economie te hebben (171). Voor de bouw is de ambitie uitgesproken om hernieuwbare grondstoffen te 
gaan gebruiken, de levensduur van bouwmateriaal te  verlengen, zoveel mogelijk CO2 te reduceren en 
proactief in te spelen op de verandering vanuit de markt (171). In dit plan zijn biobased grondstoffen en 
teelten of het opslaan van koolstof in biobased bouwmaterialen niet specifiek benoemd. Ook in de hierop 
volgende plannen en verkenningsrapporten door overheidsinstanties zoals Planbureau van de Leefom-
geving (PBL) wordt er geen of nauwelijks focus gelegd op het bouwen met biobased materialen en de 
bijbehorende koolstofopslag, behalve als het over houtbouw gaat (172). Zo gaat een eerste verkenning 

Figuur 12 - Voorbeeld van de koolstofvoorraden en de kool-
stofstromen over koolstofvoorraden van land en biogene pro-
ducten (vertaald van (132)). 
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van het PBL over biobased bouwmaterialen en het potentieel van hout voor de bouw van huizen en flats 
(172). 
 
Sinds kort krijgt het bouwen met materialen van biobased teelten meer aandacht vanuit de Nederlandse 
overheid, specifiek als het gaat om klimaatmitigatie. Zo heeft minister Jetten van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven vezelrijke teelten voor de bouw te willen gebruiken 
als compensatie voor het opnieuw in gebruik nemen van de kolencentrales (173). Op deze manier is 
Nederland onafhankelijk van Rusland om ons land te kunnen voorzien van warmte (173). Verdere uit-
werking van deze maatregel volgt in het voorjaar van 2023 (173). Daarnaast heeft Tweede Kamerlid 
Pieter Grinwis van de ChristenUnie een plan gepubliceerd om grootschalig in te zetten op biobased 
bouwmaterialen van vezel gewassen om de reductie van 55% van de Nederlandse broeikasgassen te 
halen in 2030. Verder heeft Minister Ollongren, destijds minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, in 2020 aangekondigd dat bepaald moet worden hoe de milieueffecten van de opslag van 
CO2 in biobased materialen, waaronder hout, gewaardeerd moet worden zodat het opgenomen in de 
nationale systematiek, zoals de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) (174).  
 
Een MPG geeft de hoeveelheid milieubelasting weer van de gebruikte bouwmaterialen en is bij aan-
vraag voor een omgevingsvergunning verplicht bij de bouw van nieuwe kantoorgebouwen en nieuw-
bouwwoningen (175).  De impact weergegeven door de MPG wordt uitgedrukt in de hoeveelheid euro’s 
nodig om milieuschade op te lossen per vierkante meter gebouw per jaar. Per milieuaspect zijn er om-
rekenfactoren beschikbaar (voor broeikasgassen 0,05 €/kg CO2-eq.) en sinds 1 juli 2021 mag het MPG 
nog maar 0,8 €/m2 gebouw zijn (175). Elke stap van de bepalingsmethode van de MPG is op basis van 
de Europese norm EN 15804:2012+A2:2019 (176). Deze norm is ontwikkeld om op productniveau mili-
euproductverklaringen te kunnen doen en de EN 15804 stelt methodische eisen aan deze milieupro-
ductverklaringen (168). Dit zijn eisen aan de LCA, data verificatie en rekenregels voor de berekening 
van de MPG (176). In de laatste update van de EN 15804 is ook koolstofopslag in bouwmaterialen 
meegenomen als aparte indicator, echter is dit nog niet geïmplementeerd in de MPG (177, 178). Er 
wordt dus nog vanuit gegaan dat biogene koolstof, opgeslagen in biobased materialen, niet meetelt 
aangezien deze toch binnen afzienbare tijd (75 jaar) weer vrijkomt (136, 177, 178).  
 
Als het gaat om de nationale monitoring wordt de behaalde klimaatwinst met biobased teelten in de NIR 
nog niet meegerekend, voor zowel voor de bouw als de landbouw (135). De hoeveelheid koolstof op-
geslagen in bouwmaterialen van hout is wel meegenomen in de NIR (135). Echter onderscheidt de NIR 
geen specifieke bouwsector in zijn rapportage maar worden de emissie onder een aantal verschillende 
posten benoemd voornamelijk: Energy (sector 1), Industrial processes and product use (sector 2) en 
Land use, land use change and forestry (sector 4) (135). Dit maakt de emissies uitgestoten door de 
bouwsector minder goed te traceren in het NIR rapport in vergelijking tot de landbouwsector waar me-
rendeel van de emissies worden benoemd onder de post: Agriculture (sector 3) en Land use, land use 
change and forestry (sector 4) (135). Vermeden emissies door vervanging van traditionele bouwmate-
rialen wordt al wel meegenomen in de NIR-rapportages (onder Industrial processen and product use 
(sector 2)). Daarentegen wordt biogene koolstofopslag in bouwmaterialen anders dan hout nog niet 
gemonitord voor zowel de bouw emissieposten als de landbouw emissieposten (135).  
 
Ondanks dat er plannen van de overheid zijn om biobased teelten op grotere schaal toe te passen wordt 
het nog niet meegerekend in meerdere nationale boekhoudmethode van zowel een bouwer als een 
boer, wat de ontwikkelen van de biobased bouwketen belemmert en zeker niet stimuleert. 
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6. Kennis en visie van stakeholders 

De stakeholderinterviews leverde aanvullende kennis op. Verder hebben de stakeholders hun visie ge-
deeld over de toekomst van carbon footprinting, bodemkoolstofopslag en/of biobased teelten. In dit 
hoofdstuk zijn deze inzichten en visie samengevat en aangevuld waar nodig met literatuur.    

Carbon footprint akkerbouwproducten 

Kennis 

De CFT is volgens stakeholders deels in overeenkomst met de Europese LCA-standaard, de Product 
Environment Footprint (PEF). Daarnaast zijn de berekeningen rondom het aanwenden van mest en 
kunstmest, het niet meenemen van de productie van machines en gebouwen, en het gewasrestenbe-
heer ook in lijn met de PEF. De stakeholders gaven ook aan dat voor bodemkoolstofopslag gegaran-
deerd 100 jaar opgeslagen moet zitten in de bodem om in overeenkomst te zijn met de PEF voordat het 
meegerekend mag worden in de CF. Echter houdt de CFT altijd rekening met veranderingen ten op-
zichte van 20 jaar geleden en hanteert IPCC-standaardwaarden voor de berekening van deze verande-
ringen. Verder blijkt uit de interviews dat de CFT niks met veenoxidatie doet (veenoxidatie leidt tot CO2- 
en lachgasemissies), terwijl de PEF vereist dat CO2-emissies van gedraineerde veengebieden meege-
nomen wordt in de CF. Een stakeholder geeft aan dat veranderingen rondom bodemkoolstof gaan plaats 
vinden in nieuwe versies van de CFT die rond 2023/2024 uitgewerkt zullen zijn. Verder geven de sta-
keholders (die enigszins betrokken zijn bij de CFT) het beeld dat de CFT opzicht een betrouwbare tool 
is voor de Nederlandse akkerbouwer, op de bodemkoolstofopslag module na, ondanks dat de CFT een 
mondiale tool is. De tool zou voornamelijk geschikt zijn om zicht te krijgen welke aspecten van de be-
drijfsvoering impact hebben op het klimaat, hoeveel impact dit is en de mogelijke reductie hiervan.  

Visie 

Als het over de CF van de akkerbouw gaat, is elke stakeholder het erover eens dat dit een belangrijke 
tool is om meer inzicht te krijgen in de klimaatimpact van een akkerbouwbedrijf. Daarnaast is de ver-
wachting dat CFs steeds belangrijker worden, omdat ketenpartijen steeds inzichtelijker willen en moeten 
hebben wat de impact van de keten is om deze impact te kunnen reduceren. Het beeld werd gegeven 
dat een onderdeel een module ontbreekt in een CF, het meenemen van bodemkoolstof. In de huidige 
LCA-methodiek wordt ervan uitgegaan dat bodemkoolstof niet langdurig is opgeslagen, waardoor het 
niet meetelt in een CF. Een voorstel van een aantal stakeholders is om het Roth-C model te gebruiken 
om bodemkoolstofopslag toch mee te kunnen rekenen in de CF van akkerbouwbedrijven (Figuur 13). 
Het Roth-C is een model die de afbraak van organische koolstof in niet ondergelopen bodems model-
leert, waarbij de koolstof opgeslagen zit in verschillende koolstofvoorraden in de bodem (179, 180). Dit 
model houdt rekening met het effect van type bodem, temperatuur, bodemvochtgehalte en bodembe-
dekking door gewassen op de afbraak van organische koolstof (179, 180). De onzekerheden rondom 
koolstofberekeningen zijn nog erg groot. Daarnaast, geven stakeholders aan dat je je kunt afvragen of 
bodemkoolstofopslag meegenomen moet worden, zeker op het moment dat een akkerbouwer hier op 

Figuur 13 - Structuur van het Rothamsted 
Carbon Model, RothC. De boxen geven 
de verschillende koolstofvoorraden weer 
en de lijnen geven de dynamieken weer 
tussen de voorraden. Getekend door Ke-
vin Coleman (Rothamsted Research) 
(180). 
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afgerekend kan worden. Echter is iedereen zich ervan bewust dat het akkerbouwers ook kansen kan 
opleveren, zeker op het moment dat carbon credits gebruikt worden. Het Roth-C model is daarom een 
simpele en werkbare verbetering ten opzichte van het niet meenemen van de bodemkoolstofopslag, al 
is er nog ruimte voor verbetering volgens enkele stakeholders.  

Koolstofopslag akkerbouwbodems 

Kennis 

Twee mechanismen zijn volgens de stakeholders belangrijk als het om bodemkoolstofopslag gaat: re-
calcitrantie en bescherming (fysiek en chemisch), zoals toegelicht in Hoofdstuk 4 koolstofopslag akker-
bouwbodems. Zo is biochemische recalcitrantie vooral belangrijk voor nieuwe koolstoftoevoegingen aan 
de bodem, terwijl fysieke en chemische bescherming belangrijker is voor bestaande bodemkoolstof. 
Daarnaast speelt biochemische recalcitrantie een rol over tijdsperiode van een aantal maanden tot een 
paar jaar, terwijl fysieke en chemische bescherming voornamelijk belangrijk is over een periode van 
honderden jaren. Bovendien werd benoemd dat er een mogelijkheid is dat de bodemkoolstof maar kan 
toenemen tot een bepaald verzadigingspunt. Het idee van het verzadigingspunt is dat de bodem een 
maximale beschermingscapaciteit van organische koolstof heeft op basis van de hoeveelheid mineraal-
deeltjes aanwezig in de bodem (181). Dus de hoeveelheid binding die kan plaatsvinden om MAOM te 
vormen, deze theorie is in lijn is met chemische bescherming van organische koolstof (93, 182). Dit 
betekent dat een verhoogde koolstof input aan de bodem niet leidt tot een hogere stabiele bodemkool-
stofvoorraad (83). De stakeholder benoemde dat het bodemkoolstof verzadigingspunt groter is in klei, 
gevolgd door leem en zandgronden. Echter ligt het verzadingspunt nog onder discussie. Zo zien Hassink 
and Whitmore (181), Chung, Ngo (183), Stewart, Paustian (184) dat de toevoeging van organische stof 
niet of langzamer leidt tot verhoogde koolstofopslag. Echter bleek uit de studies van Chung, Ngo (183), 
Orgill, Condon (185), Stewart, Paustian (186) dat de toename in bodemkoolstofopslag niet stabiliseerde.  

Visie 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn enkele stakeholders voorstander van bodemkoolstofopslag 
als mogelijke mitigatiemogelijkheid. Daarentegen geven andere stakeholders aan dat de hoeveelheid 
koolstof die daadwerkelijk opgeslagen kan worden in de bodem en de potentiële klimaatwinst overschat 
wordt door de overheid. Stakeholders geven aan dat het lastig werkbaar is in de praktijk. Aangezien 
jaarlijks een grotere koolstof input aangewend moet worden dan dat er in de bodem afgebroken wordt. 
Bovendien zijn er managementmaatregelen die afbraak van bodemkoolstof kunnen versnellen, waar-
door deze veranderd moeten worden zodat de bodemkoolstof kan toenemen met de nieuwe maatrege-
len. Zo spraken een aantal stakeholders over het tekort aan een goede kwaliteit koolstofmateriaal (in 
lijn met het principe van biochemische recalcitrantie (67, 73)), voornamelijk compost of stengelachtig 
materiaal, dat aangewend kan worden op het land om de bodemkoolstof op peil te houden of te verho-
gen. Daarom vinden een aantal stakeholders ook dat de focus verkeerd ligt. Een verhoogde bodem-
koolstof helpt niet alleen bij het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, maar helpt ook bij het vergroten 
van de bodem zijn waterbergend vermogen, het langzamer vrijkomen van mineralen, vergroten van de 
(bodem)biodiversiteit, etc. (67). Deze voordelen vallen allemaal onder de bodemgezondheid. Deze sta-
keholders willen juist meer focus en sturing op bodemgezondheid, waarbij klimaatmitigatie een positief 
bijproduct is in plaats dat klimaatmitigatie de hoofdfocus is. 
 
Vanuit de stakeholderinterviews blijkt dat de emissieregistratie voor de NIR wordt gestreefd om in ko-
mende rapportages de koolstofopslag in akkerbouwbodems te gaan rapporteren volgens het Roth-C 
model. Dit model zal gevalideerd worden met eerdere data verzameld door bodemmonsters van 1150 
verschillende akkerbouwgronden. De informatie die gebruikt wordt in het Roth-C model is akkerbouw 
data, waarbij het gaat om geaggregeerde data uit de BRP (Basisregistratie Personen) en landbouw-
telling over het type en de hoeveelheid geoogste akkerbouwgewassen, toepassing van organische 
meststoffen en gebruik van stro. Dit betekent dat de akkerbouwpraktijken ook met terugwerkende kracht 
worden toegerekend in de NIR en worden meegenomen om de 0,5 Mton CO2 opslag te behalen. Door-
dat het geaggregeerde data is, zal het niet volledig overeenkomen met de praktijk, maar is het een stap 
vooruit van het niet meenemen van deze informatie volgens de stakeholders. 
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Biobased grondstoffen akkerbouw 

Kennis 

Een stakeholder gaf aan dat de hoeveelheid koolstof die biobased teelten op kunnen slaan per kg bio-
massa onder andere afhankelijk is van of het C3 of C4 gewassen zijn. Uit de geselecteerde gewassen 
in Hoofdstuk 5 biobased teelten akkerbouw zijn hennep, vlas, stro van graan en lisdodde C3 gewassen, 
en sorghum en miscanthus C4 gewassen. C4 gewassen hebben een extra stap tijdens de fotosynthese 
ten opzicht van C3 gewassen, waardoor een extra koolstofatoom gebonden wordt en minder CO2 ver-
loren gaat door fotorespiratie (187) en een plant in theorie meer koolstof kan opslaan. De redenatie is 
dat een C4 gewas doorgaans meer droge stof heeft dan een C3 gewas, maar hier is geen directe we-
tenschappelijke literatuur over beschikbaar. Daarentegen groeien C4 gewassen doorgaans beter in tro-
pisch klimaat, waardoor de koolstofopslag in Nederland minder kan zijn (187). Echter zijn de C4 gewas-
sen in de afgelopen jaren verder veredeld, voor een betere toepasbaarheid in gematigde klimaten. Uit 
de gevonden literatuur over de hoeveelheid koolstofopslag per type gewas kan geïnterpreteerd worden 
dat een C4 gewas zoals miscanthus meer koolstof opslaat (9,4 ton C/ha/jaar (130,141)) dan lisdodde 
(0,3 ton C/ha/jaar (132)), maar het is onduidelijk of dit verschil in hoeveelheid koolstof opslag ontstaat 
door het verschil in fotosyntheseprocessen of door andere plant karakteristieken.   

Visie 

Enkele stakeholders zijn betrokken bij zowel koolstofopslag in de bodem als in biobased bouwmateria-
len. Deze stakeholders hebben doorgaans meer vertrouwen in biobased (bouw)materialen als potenti-
ele mitigatiemaatregel dan bodemkoolstofopslag. De redenering is dat de borging van koolstofopslag 
beter geregeld kan worden voor biobased teelten, omdat je deze materialen volledig kan certificeren, 
wat ze beter te traceren maakt. Daarnaast is de kans groter dat koolstof voor een langere periode stabiel 
op te slaan is in biobased materialen dan in de bodem. De bodem wordt blootgesteld aan wisselend 
management en weersinvloeden, waardoor de opgeslagen bodemkoolstof sneller verloren gaat dan 
koolstof in een bouwmateriaal. Al deze punten creëren dat de garantie voor koolstofopslag van meer 
dan 10 jaar groter is in biobased materialen. De potentie om relatief veel koolstof op te slaan is volgens 
een stakeholder groot. Zo zou je alle mineralenvezels die gebruikt worden bij nieuwbouw en renovatie 
kunnen vervangen als je jaarlijks 10% van het totale landbouwareaal (1.800.000) gebruikt om biobased 
teelten te verbouwen. De plannen van de overheid zijn om per 2030 60.000 ha aan landbouwgrond te 
gebruiken om biobased teelten te verbouwen. Op het moment wordt zo’n 4.000 á 5.000 ha aan biobased 
teelten verbouwd, in 2021 is 1885 ha vezelvlas en 1703 ha hennep verbouwd (188), die ook voor andere 
doeleinden worden gebruikt anders dan bouwmaterialen, bijvoorbeeld linnen of bio-energie. 
 
Uit deze cijfers blijkt dat ontwikkeling van de biobased teelt en materiaalketen verder ontwikkeld moet 
worden om een grotere klimaatimpact te kunnen maken en om klimaatdoelen en nieuwe ambities van 
minister Jetten en het kabinet te kunnen halen (58, 173). Over de manier van ontwikkelen verschillen 
de ideeën van de stakeholders, maar een uitdaging die getackeld moet worden volgens alle stakehol-
ders is het creëren van een verdienmodel voor de akkerbouwer binnen de biobased bouwmateriaalke-
ten. Verder gaf een stakeholder aan dat er ook een uitdaging ligt rondom de prijs van de huidige bioba-
sed bouwmaterialen. Deze zijn te duur ten opzichte van de traditionele varianten, waardoor afnemers 
geen prikkel voelen om de biobased bouwmaterialen te kopen. Beide uitdagingen moeten getackeld 
worden om de biobased bouwmateriaalketen te laten ontwikkelen en groeien. Oplossingen voor deze 
uitdagingen volgens stakeholders is het gebruik carbon credits voor akkerbouwers, meer prefab bioba-
sed bouwmaterialen maken, overheid regels laten opstellen om het gebruik van biobased bouwmateri-
alen te stimuleren en grote wooncorporaties en overheden in bulk biobased bouwmaterialen laten afne-
men voor hun bouwprojecten. Deze oplossing kunnen allemaal helpen bij de uitdagingen wegnemen en 
positieve prikkels aanbrengen in de markt, maar zijn niet genoeg om de keten grootschalig te laten 
ontwikkelen. Voor deze ontwikkeling raadde een stakeholder aan om eerst met elke schakel in keten 
om de tafel te gaan zitten. De focus moet liggen op het ontwikkelen van de keten, identificeren en 
reduceren van risico’s, en het creëren van een verdienmodel voor elke schakel binnen de keten. Het 
idee is dat eerst een keten is ontwikkeld waarbij elke partij profiteert, aangezien iedereen afhankelijk is 
van elkaar. Hierbij kan de koolstofopslag in de biobased bouwmaterialen helpen bij het creëren van een 
verdienmodel doormiddel van carbon credits, maar dit moet volgens de stakeholder een bijzaak zijn.  
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7. Discussie 

Dit rapport heeft vier verschillende doelen, het eerste doel van het onderzoek was om een indicatie te 
geven van de carbon footprint van akkerbouwproducten en te bepalen of de Cool Farm Tool een be-
trouwbare footprint geeft. Het tweede doel was om te bepalen welke mechanisme van belang zijn als 
het gaat om koolstofopslag in akkerbouwbodems en of deze koolstofopslag kan helpen bij het verlagen 
van de klimaatimpact van de landbouw. Het derde doel was om te inventariseren of en hoe koolstofop-
slag in biobased teelten verwerkt in bouwmaterialen kunnen helpen bij het verlagen van de klimaatim-
pact van de akkerbouwer en de landbouw. Het laatste doel was om een indicatie te geven van hoe 
stakeholders uit verschillende domeinen van de praktijk, overheid en wetenschap aan kijken tegen kool-
stofopslag in akkerbouwbodems en biobased teelten als mogelijke mitigatiemogelijkheid. 
 
De resultaten geven een indicatie dat een Nederlandse/Europese carbon footprint van aardappelen 
tussen de 0,09 en 0,28 kg CO2-eq./ kg aardappelen zit, van graan tussen de 0,3 en 1,07 kg CO2-eq./ kg 
tarwe zit en van suikerbieten is ongeveer 0,04 kg CO2-eq./ kg suikerbieten. Daarnaast gebruikt de CFT 
(versie 1.0) een tier 1 benadering, economische allocatie, de functionele eenheden kg CO2-eq. / kg 
product en kg CO2-eq./ha, en zijn merendeel van de berekeningen en standaardwaarden op basis van 
het IPCC-rapport uit 2006. Voor langdurige bodemkoolstofopslag blijken fysieke en chemische bescher-
ming de belangrijkste mechanismen te zijn. Terwijl voor kortdurende koolstofopslag van aangewend 
organisch materiaal in de bodem, biochemische recalcitrantie belangrijker is. Er zijn verschillende ak-
kerbouwpraktijken om koolstof langdurig op te slaan in de akkerbouwbodem zoals: niet-kerende grond-
bewerking/geen grondbewerking, gebruik van vanggewas of groenbemester en het toepassen en/of 
onderwerken van organisch materiaal. Daarnaast blijkt er ontwikkeling te zijn van methoden om deze 
koolstof mee te rekenen als klimaatwinst, zoals door de GHG-protocol. Bovendien wordt op nationaal 
niveau in de NIR de opslag van biogene koolstof in akkerbouwbodems nog niet gerapporteerd. Een 
andere manier om koolstof op te slaan is doormiddel van biobased teelten voor de productie van bouw-
materialen. De focus van dit rapport ligt op de volgende teelten: eenjarige teelten hennep, vlas, stro van 
graan en sorghum, en meerjarige teelten miscanthus en lisdodde. Om deze koolstofopslag en bijbeho-
rende klimaatwinst te kunnen boekhouden op productniveau kan onder andere een dynamische LCA 
gedaan worden of de richtlijnen van het GHG-protocol gevolgd worden. Al wordt in nationale monitoring 
systematiek zoals de NIR en MPG nog geen rekening gehouden met biogene koolstofopslag van bio-
based teelten. 

Carbon Footprint akkerbouw 

In dit rapport zijn verschillende studies geselecteerd met behulp van een systematische review. Voor 
het zoekproces tijdens de systematische review is bewust gekozen om één zoekcriteria te hanteren 
voor de selectie van Europese studies. Deze keuze is gebaseerd op een eerste inventarisatie van zoek-
termen, omdat bleek dat er relatief weinig studies beschikbaar zijn die de carbon footprint berekenen 
van aardappelen, suikerbieten en granen. Om toch een ruimere selectie aan informatie te verkrijgen is 
gekozen voor Europese studies. Op deze manier zijn de akkerbouwpraktijken, weersomstandigheden 
en waar van toepassing wet- en regelgeving zo veel mogelijk vergelijkbaar waren met de Nederlandse 
situatie. Na het zoekproces is er gekozen om geen specifieke criteria op te stellen per thema, maar om 
te bepalen of de geselecteerde studies de onderzoeksvraag (deels) beantwoorden, wat voor hetzelfde 
resultaat zorgt. Voor het doel van dit onderdeel van onderzoek, namelijk het geven van een indicatie 
van de klimaatimpact van de akkerbouw, is dit een gepaste methode. In her vervolg zou de CFT ingevuld 
kunnen worden met bedrijfsgegevens van akkerbouwers als alternatieve methode. Aangezien deze tool 
volgens stakeholders kan helpen bij het creëren van inzicht in de CF. 
 
Verder kunnen de in dit rapport gerapporteerde product CFs alleen gebruikt worden voor algemene 
interpretaties. De geselecteerde studies hebben met andere rekenmethoden, databases, akkerbouw-
activiteiten en/of klimaatomstandigheden gewerkt voor de CF-berekening, wat de interpretaties kan be-
invloeden. Een interpretatie die gemaakt kan worden uit de geselecteerde studies is dat de CF van 
tarwe doorgaans hoger is dan deze van de aardappel- en suikerbietenteelt. Daarnaast bleek de 
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kunstmestproductie en applicatie van (kunst)mest een grote emissiepost van akkerbouwproducten. 
Echter betekent deze indicatie niet dat alle CFs van de drie akkerbouwproducten geproduceerd door 
Nederlandse akkerbouwers allemaal binnen de gerapporteerde range vallen, dat de CF van tarwe altijd 
hoger is dan de CF van aardappelen en suikerbieten en dat kunstmestproductie en aanwending altijd 
de belangrijkste emissiepost is. Bijvoorbeeld deze indicatie van CFs kan veranderen als er meer of 
minder kunstmest en organische mest gebruikt wordt, als de oogst tegenvalt door ziektes, plagen, 
weersomstandigheden, etc., als aardappelen langer opgeslagen moeten worden in de koudeopslag, 
omdat de afnemer de aardappelen nog niet wilt afnemen, of als het nodig is dat de akkerbouwer vaker 
met machines het land opgaat. Er zijn altijd uitzonderingen en door het niet rekening houden met ver-
schil in methode tussen studies kunnen deze uitzonderingen minder goed blootgelegd worden.    
 
De indicatie van CFs van aardappelen, suikerbieten en tarwe kan ingezet worden bij de reductie van de 
klimaatimpact en product CFs van deze akkerbouwproducten. Verandering van het management van 
akkerbouwbedrijven kan echter lastig te bewerkstelligen zijn, doordat deze veranderingen doorgaans 
meer kosten of reductie van inkomsten met zich meebrengen. Dit kan het financieel lastig maken voor 
een akkerbouwer om rond te komen. Zo is het reduceren van een van de grootste emissieposten, de 
productie van kunstmest, door een akkerbouwer mogelijk, door bijvoorbeeld minder kunstmest te ge-
bruiken, maar afhangend van de situatie kan dit ten koste gaan van gewasopbrengst. Het gebruik van 
minder kunstmest zou eventueel aangevuld kunnen worden door organische meststoffen (wat ook po-
sitief is voor het bodemkoolstofgehalte), maar akkerbouwers worden door de huidige wet- en regelge-
ving, zoals de Nitraatrichtlijn (189), hierin beperkt. Op het moment dat de product CF verplicht geredu-
ceerd moet worden, zal een akkerbouwer mogelijk financieel gesteund moeten worden om dit te kunnen 
bewerkstelligen. 
 
De CFT gebruikt een Tier 1 benadering, deze  benadering is een minder complexe benadering die 
internationaal gebruikt kan worden (48). Echter kan door het gebrek aan detail en land-specifieke re-
kenmethoden en standaardwaarden de CF onder- of overschatten (48). In verhouding tot een Tier 2 of 
3 benadering resulteert een Tier 1 methode daarom in een minder representatieve CF (48). Daarente-
gen kan de ontwikkeling van een Tier 2 (benadering met land specifieke standaardwaarde) en 3 (land 
specifiek model of inventarissysteem) methode als complex gezien worden (48). Waardoor een Neder-
landse CF tool nog niet op grote schaal beschikbaar is voor de akkerbouw. Daarnaast gebruikt de CFT 
voornamelijk rekenmethoden en standaardwaarden uit het IPCC rapport van 2006 (8), terwijl verbete-
ringen van deze methode beschikbaar zijn in het IPCC-rapport van 2019 (44). Uit de stakeholderinter-
views blijkt dat in volgende versies van de CFT het 2019 rapport van IPCC meer gebruikt gaat worden, 
maar dit zal een aantal jaren duren. Waardoor de huidige variant nog niet up to date is. Verder blijkt uit 
vergelijking van de tarwe CF uit de CFT met de indicatie uit dit rapport, dat de CF uit de CFT lager is, 
0,1 kg CO2.eq./kg tarwe, dan de CF uit de literatuur, 0,3 tot 1,07 kg CO2-eq./kg tarwe. Dit verschil tussen 
de footprints kan twee redenen hebben, als eerste is bij de invulling van de CFT-data uit Nederland 
gebruikt, terwijl in de indicatie er geen Nederlandse studies zitten waardoor de indicatie minder repre-
sentatief is. Daarnaast is het mogelijk dat de CFT niet werkt met standaarden en berekeningen die 
representatief zijn voor de Nederlandse situatie, waardoor de CF lager is dan de indicatie in dit rapport. 
Een Nederlandse studie geeft aan dat de CF van tarwe 0,49 kg CO2-eq./kg tarwe is (27), wat suggereert 
dat de CFT de CF van tarwe in deze situatie heeft onderschat. Dit bevestigt het idee dat de Tier 1 
benadering van de CFT minder representatief is voor de Nederlandse situatie, maar dit kan in volgende 
versies verbeteren. Het neemt niet weg dat de CFT een Tier 1 benadering blijft gebruiken ook na de 
verbeteringen, omdat het een internationale tool is. De kans groot dat een Tier 2 methode representa-
tiever CF maakt voor de Nederlandse akkerbouw dan de CFT.  

Koolstofopslag akkerbouwbodems 

Recalcitrantie en bescherming van koolstof zijn theorieën die binnen de wetenschappelijk wereld geac-
cepteerd zijn. Al zijn deze theorieën niet alles omvattend als het gaat om langdurige bodemkoolstofop-
slag. Er zijn nog steeds studies waarbij de resultaten niet verklaard kunnen worden door alleen deze 
mechanismen (bijvoorbeeld (190-193)). Andere theorieën en mechanismen gaan onder andere in op 
de klimaatgevoeligheid van vastgelegde koolstof, het effect van primen en de rol die microben spelen 
bij de koolstof stabiliteit. Zo hebben microben een optimale temperatuur waar ze de meeste organische 
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koolstof bij afbreken, deze optimale temperatuur is voor sommige micro-organisme hoger dan de ge-
middelde temperatuur van het klimaat waar ze zich in begeven, waardoor de afbraak van koolstof kan 
versnellen als de aarde opwarmt (191). Echter laten studies zien dat deze correlatie niet in elke situatie 
geldt (191, 193). Daarnaast bestaat de theorie dat het aanwenden van koolstof microben kan stimuleren 
om in sommige situaties voor extra koolstofopslag te zorgen (negatieve primen) en in andere al eerder 
opgeslagen koolstof juist af te breken (positieve primen) (192, 194). Het laatste mechanisme gaat in op 
de afvalproducten geproduceerd door microben tijdens de afbraak van koolstof. Afbraakproducten ge-
produceerd door microben kunnen, ondanks dat deze producten makkelijker af te breken zijn, stabieler 
zijn dan meer recalcitrante bodemkoolstof (195, 196). Deze theorie gaat dus in tegen het mechanisme, 
biochemische recalcitrantie. Deze theorieën belichten de complexiteit van bodemkoolstof en het me-
chanisme die de stabiliteit van het materiaal in de bodem bepalen. Dit rapport voegt geen nieuwe kennis 
toe, maar vat bestaande kennis samen om in de praktijk te kunnen toepassen, wat onder andere waar-
devol is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Duidelijk is geworden dat het verhogen van de 
bodemkoolstof in de akkerbouw geen makkelijke opgave is en dat er geen wondermiddelen zijn die 
gegarandeerd leiden tot een verhoging van de bodemkoolstof, rekening houdend met de huidige socio-
economische context waar een akkerbouwer mee te maken heeft. 
 
Ondanks de uitdagingen rondom bodemkoolstof laat dit rapport zien dat er mechanisme en akkerbouw-
praktijken zijn die de bodemkoolstofopslag kunnen verhogen. Zo moet er meer koolstof toegevoegd 
worden aan de bodem dan dat er afgebroken wordt, in combinatie met dat de afbraak niet versneld mag 
worden door landmanagement. Dit betekent dat er voldoende organische meststoffen (met een meer 
recalcitrante samenstelling zoals bijvoorbeeld biochar, stro en compost) beschikbaar moeten zijn, wat 
niet het geval is volgens enkele stakeholders. Bovendien kan een akkerbouwer geen oneindige hoe-
veelheid organische meststoffen toevoegen doordat ze worden gelimiteerd door de Nitraatrichtlijn (189). 
Daarnaast mag het management geen invloed hebben op de afbraaksnelheid van de bodemkoolstof. 
Grondbewerking zoals ploegen kan de afbraak versnellen, waardoor niet-kerende grondbewerking een 
optie kan zijn om organische koolstofafbraak in de bodem te verminderen (102). Echter heeft het toe-
passen van niet-kerende grondbewerking alleen zin op het moment dat je geen suikerbieten of aardap-
pelen verbouwd, omdat je met oogsten de bodem verstoort en zuurstof toevoegt aan de bodem (102). 
Daarentegen is het financieel bijna niet mogelijk voor een akkerbouwer om geen aardappelen en sui-
kerbieten te verbouwen, omdat aardappelen hoogrenderende gewassen zijn en suikerbieten geteeld 
worden op contract. Hierdoor zijn beide gewassen bijna standaard onderdeel van een akkerbouwer zijn 
of haar bouwplan. Daarnaast moet het management jaarlijks hetzelfde zijn om stabiliteit van de bodem-
koolstofvoorraad te kunnen garanderen en uiteindelijk te mogen rapporteren, wat dus bijna niet werk-
baar is. Hierdoor is koolstofopslag in Nederlandse akkerbouwbodems niet de belangrijkste maatregel 
om klimaatverandering op grote schaal tegen te gaan en is voor het halen van een 0,5 Mton CO2 reduc-
tie per jaar door alleen koolstofopslag in akkerbouwbodems een uitdaging.  
 
Gekozen is voor thema 6 over de boekhouding van bodemkoolstof op bedrijfs-/productniveau en thema 
10 over boekhouding van koolstofopslag in biobased om geen systematische review uit te voeren, maar 
een literatuuronderzoek. Dit had een aantal redenen, als eerste zijn merendeel van de LCA-methoden, 
zoals de ISO14067:2018 norm, EN15804:2012+A2:2019, PAS2050:2011, LEAP guidelines en GHG-
protocol guidelines, opgesteld door organisaties die de richtlijnen niet beschikbaar stellen in weten-
schappelijke databases, zoals Scopus. Dit betekent dat een systematische review uitgevoerd had moe-
ten worden op een niet wetenschappelijke zoekmachine zoals Google, wat tegen het principe van een 
systematische review (een grondig, objectieve en reproduceerbare zoektocht naar bronnen (197)) in 
gaat (198). Bovendien kunnen de ISO14067:2018, EN15804:2012+A2:2019 en PAS2050:2011 gebruikt 
worden tegen betaling en is de LEAP guidelines voornamelijk geschikt voor veehouderijsystemen, waar-
door besloten is deze methoden niet te gebruiken. Daarnaast is het voor het doel van het onderzoek 
niet van meerwaarde om alle bestaande methoden in detail te beschrijven. Het is voornamelijk bedoeld 
om aan te geven onder welke voorwaarden koolstofopslag in de bodem en biobased bouwmaterialen 
meegenomen mag worden in de CF van een akkerbouwer.  
 
Voor een akkerbouwer is koolstofopslag geen directe winst op een carbon footprint, omdat het door 
merendeel van de richtlijnen als aparte indicator wordt gezien naast broeikasgasemissies. Het biedt wel 
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de mogelijkheid om carbon credits te gebruiken, al kunnen deze credits bij verlies van bodemkoolstof 
(door bijvoorbeeld eigen management of invloeden van buitenaf) een negatieve impact hebben op de 
mogelijkheid om carbon credits op de lange termijn te verkopen. Daarnaast zullen er altijd akkerbouwers 
zijn die de dupe zijn van carbon credits door de manier van meten. Bijvoorbeeld als credits worden 
bepaald op basis van koolstofgehalte, hebben akkerbouwers op klei- en veengronden een voordeel. 
Daarentegen als de credits worden verdeeld op basis van akkerbouwpraktijken zit er verschil tussen 
wat werkbaar is voor akkerbouwers op zand-, leem-, klei- en veengrond. 
 
Voor thema 7 en 11 over de toerekening van de klimaatwinst van koolstofopslag in de bodem en bioba-
sed teelten op nationaal niveau is ook besloten om geen systematische review te doen, maar een lite-
ratuuronderzoek. Dit was een geschiktere methode aangezien klimaatmonitoring op nationaalniveau 
gedaan wordt door overheden en gerapporteerd wordt in overheidsdocumenten zoals het Klimaatak-
koord en de NIR. Hierdoor zijn alleen zoekmachines gebruikt op overheidswebsites om de benodigde 
informatie te verkrijgen. Echter zijn resultaten op basis van data verzameld met een systematische re-
view objectiever dan van een literatuuronderzoek, doordat het onderwerpen van meerdere kanten be-
licht (199). Daarnaast is een literatuuronderzoek lastiger te herhalen in vervolgonderzoek dan een sys-
tematische review door het gebrek aan een systematische methode (199). De conclusie die uit deze 
resultaten getrokken zijn, worden echter ondersteund door stakeholders die zich bezighouden met kli-
maatmonitoring. 

Biobased grondstoffen akkerbouw 

Dit rapport geeft inzicht in de huidige situatie van het telen van biobased teelten voor het behalen van 
klimaatwinst op product en nationaal niveau. Met behulp van deze kennis heeft BO Akkerbouw meer 
kennis over de mogelijke klimaat boekhoudmethoden die er bestaan en hoe deze ingezet kunnen wor-
den. Deze kennis helpt bij de grootschalige ontwikkeling van de biobased bouwmateriaalketen doordat 
de benodigdheden voor de boekhouding en voor het gebruik van carbon credits duidelijk zijn. Aangezien 
BO Akkerbouw wil bijdragen aan de ontwikkeling van deze keten, helpt deze kennis BO Akkerbouw bij 
dit proces. Door het opzetten van de biobased bouwmateriaalketen krijgen akkerbouwers nieuwe ge-
wassen erbij om te telen, wat ze meer flexibiliteit en opties geven in hun bouwplan en inkomsten. 
 
Voor thema 8 en 9 over de biobased teelten en de hoeveelheid koolstofopslag in biobased teelten kon 
nauwelijks gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke literatuur, omdat de wetenschap zich voor-
namelijk bezighoudt met gewassen die geschikt zijn voor bio-energie in plaats van teelten voor vezel-
productie. Om die reden zijn verschillende Nederlandse initiatieven, gevonden door literatuuronderzoek, 
gebruikt om toch een indicatie te kunnen geven van de vezelrijke teelten en hoeveelheid koolstof die ze 
kunnen opslaan. Deze initiatieven zijn uitgevoerd door bedrijven die zich bezighouden met vezelrijke 
teelten, zoals het bedrijf de Natuurverdubbelaars in opdracht van de overheid. In het vervolg zouden de 
stakeholders betrokken bij deze projecten geïnterviewd kunnen worden om een beter beeld te krijgen 
van de potentiële koolstofopslag in deze vezelrijke teelten. Verder gingen de gebruikte initiatieven door-
gaans uit van een teelt in de lente/zomer van eenjarige gewassen. Echter hebben verschillende sta-
keholders aangegeven biobased teelten als groenbemester of vanggewas te willen gebruiken in de 
winter, in verband met het verschil aan inkomsten tussen hoogrenderende gewassen en vezelrijke teel-
ten. Bij lage temperaturen is de plantengroei (en daarbij koolstofvastlegging) langzamer door een rem-
ming van water en nutriënten opnamen (200). Hierdoor kan de hoeveelheid koolstofopslag overschat 
worden op het moment dat de gerapporteerde koolstofopslag in gewassen op basis is van een teelt in 
de lente in plaats van in de winter. 
 
Er zijn een aantal boekhoudmethoden om de klimaatwinst behaald door koolstofopslag in biobased 
teelten en bouwmaterialen te rapporteren op productniveau. Dit rapport haalt twee opkomende metho-
den aan, dynamische LCA en een methode van de GHG-protocol. Beide methoden zijn bedoeld om 
(wetenschappelijke) onderbouwing te geven aan het opslaan van koolstof in biogene producten, zoals 
biobased bouwmateriaal, zodat de ontwikkeling van deze producten, de bijbehorende keten en de markt 
van de grond komt. Ondanks dat er dus rekenmethoden zijn die boekhouding van de verandering van 
bodemkoolstofopslag mogelijk maken, draagt deze opslag niet bij aan het verlagen van cumulatieve 
CO2-emissies in de atmosfeer op de lange termijn. Daarentegen kunnen biobased bouwmaterialen wel 
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het gebruik van traditionele bouwmaterialen (deels) vervangen, waardoor emissies uit de bouwsector 
vermeden kunnen worden. Dit is onder de voorwaarde dat de productie en het gebruik van biobased 
materialen op lange termijn lager is dan de productie en het gebruik van traditionele materialen. Daar-
naast heeft het tijdelijk verwijderen (minder dan 100 jaar) van CO2 uit de atmosfeer en het opslaan van 
CO2 belangrijke voordelen. Het draagt voornamelijk bij aan het vertragen van opeenhoping van broei-
kasgasemissies in de atmosfeer, waardoor opwarmingssnelheid van de aarde verlangzaamt, wat be-
langrijk is voor het afremmen van de effecten van klimaatverandering. Het geeft ruimte voor ontwikkeling 
en inzet van andere mitigatiemaatregelen. Bovendien geeft het ook meer tijd aan de maatschappij en 
natuurlijke ecosystemen om zich aan te passen en te adapteren. Het is daarom belangrijk om de ont-
wikkeling van de biobased bouwmateriaalketen te stimuleren en om naast het monitoren van de emis-
sies door productie van de materialen ook de koolstofopslag te rapporteren, ook als dit minder dan 100 
jaar is. Hierbij is het essentieel dat informatie wordt verschaft over de timing van CO2-verwijdering en 
de daaropvolgende emissies, in zowel dynamische LCA’s en de GHG-protocol als alle andere boek-
houdmethode van kort cyclische bodemkoolstofopslag. Op deze manier wordt greenwashing voorko-
men en kan een bedrijf, product of dienst zich niet duurzamer voordoen dan dat dat daadwerkelijk het 
geval is.  

Stakeholderinterviews  

De in dit rapport gebruikte stakeholderinterviews hebben het voordeel dat op een effectieve manier snel 
resultaten verkregen worden (6). Daarentegen kan geen enkele stakeholder volledig objectief zijn en 
zal daardoor de interviewvragen vanuit een bepaald frame beantwoorden (6). Hierdoor ontstaat het 
risico dat een onderwerp maar van één kant belicht wordt. Om dit te voorkomen is gekozen om sta-
keholders vanuit verschillende organisaties en ervaringen te interviewen over de drie hoofdcategorieën 
en waar nodig de gemaakte claims van stakeholders aan te vullen met wetenschappelijke literatuur. De 
informatie verkregen van stakeholders was vaak een bevestiging van de voorafgaand uitgevoerde sys-
tematische review en literatuuronderzoek, en bood ter aanvulling van het literatuuronderzoek nieuwe 
(praktijk-) inzichten.   
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Carbon footprint akkerbouw 

De CF van Nederlandse aardappelen zit tussen de 0,09 en 0,28 kg CO2-eq./ kg aardappelen, de CF 
van tarwe zit tussen de 0,3 en 1,07 kg CO2-eq./ kg tarwe en de CF van suikerbieten is ongeveer 0,04 
kg CO2-eq./ kg suikerbieten. In vergelijking heeft de teelt van deze akkerbouwproducten minder impact 
dan bijvoorbeeld groente zoals paprika’s en sperzien en dierlijke producten zoals vlees. Geconcludeerd 
wordt dat er uiteindelijk minder klimaatwinst te behalen is door het toepassen van reductiemaatregelen 
tijdens de teelt van akkerbouwproducten in vergelijking tot groenteteelt en de veesector. Al betekent dit 
niet dat mitigatie van de klimaatimpact van de akkerbouw niet nodig is. Daarnaast zijn de productie van 
kunstmest en aanwending van (kunst)mest op land de belangrijkst emissieposten voor de drie akker-
bouwproducten. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat deze twee emissieposten als eerste aange-
pakt moeten worden als een akkerbouwbedrijf de klimaatimpact wil verminderen. Denk aan bijvoorbeeld 
het gebruik van nitrificatieremmers, kunstmest met langzaam vrijkomende nutriënten of productie van 
kunstmest op duurzame energie, al hebben akkerbouwers geen invloed op het laatste voorbeeld. Aan-
geraden wordt om meer onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden om emissies door 
(kunst)mestproductie en aanwending te reduceren en of deze mogelijkheden praktisch inzetbaar en 
haalbaar zijn voor een akkerbouwer. 
 
Daarnaast gebruikt de CFT (versie 1.0) een tier 1 benadering, economische allocatie, de functionele 
eenheden kg CO2-eq./kg product en kg CO2-eq./ha, en zijn merendeel van de berekeningen en stan-
daardwaarden op basis van IPCC-rapport uit 2006. Daarbij komt dat CFT een lagere CF (0,1 kg CO2-
eq./kg tarwe) genereerd dan de CF uit de systematische review (0,3-1,07 kg CO2-eq./kg tarwe) en een 
Nederlandse studie (0,49 kg CO2-eq./kg tarwe). Geconcludeerd wordt dat de CFT de klimaatimpact van 
de Nederlandse akkerbouw kan onderschatten en een minder representatieve CF genereert ten op-
zichte van de geselecteerde studies. Als het om het gebruik van de CFT gaat, wordt aangeraden om de 
tool te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de CF van akkerbouwproducten en belangrijk emissie-
posten te identificeren. Zodat reductiemaatregelen gericht toegepast kunnen worden aan de hand van 
deze nieuwe inzichten. Daarentegen wordt het gebruik van de huidige CFT (versie 1.0) voor monitoring 
en rapporteren van de klimaatimpact van Nederlandse akkerbouwproducten afgeraden.  

Koolstofopslag akkerbouwbodems 

Voor langdurige bodemkoolstofopslag zijn fysieke en chemische bescherming de belangrijkste mecha-
nismen, en voor kortere koolstofopslag is biochemische recalcitrantie belangrijker. Een akkerbouwer 
kan mogelijk bijdragen aan langdurige bodemkoolstofopslag door toepassing van praktijken zoals: niet-
kerende grondbewerking/geen grondbewerking, gebruik van vanggewas of groenbemester en het toe-
passen en/of onderwerken van organisch materiaal. Als gevolg van onduidelijkheid tussen onderzoeken 
over de effectiviteit van deze mitigatiepraktijken, kan worden geconcludeerd dat er geen wondermiddel 
is om de bodemkoolstofvastlegging te verhogen en dat het niet de moeite waard is om alleen voor 
mitigatiedoeleinden te investeren in het verhogen van de bodemkoolstof. De klimaatwinst door bodem-
koolstofopslag mag in de ‘geaccepteerde’ methodiek meegerekend worden als de koolstof gegaran-
deerd 100 jaar opgeslagen is, wat voor bodemkoolstof lastig is. Er zijn nieuwe methoden ontwikkelt die 
niet volgens de 100 jaar garantie werken, bijvoorbeeld GHG-protocol, om toch deze opslag als klimaat-
winst mee te rekenen en te kunnen gebruiken voor carbon credits. Het gebruik van methode die geen 
rekening houden met 100 jaar gegarandeerde opslag hebben de potentie om het gebruik van akker-
bouwpraktijken voor verhoogde koolstofopslag toe te laten nemen en carbon credits groter te maken. 
Dit reduceert niet alleen de klimaatimpact van de akkerbouw maar vergroot ook de bodemgezondheid. 
Al is de werkbaarheid van deze akkerbouwpraktijken lastig te bewerkstelligen door de socio-economi-
sche context van akkerbouwers. Als laatste wordt op nationaal niveau deze biogene koolstofopslag in 
akkerbouwbodems nog niet gerapporteerd in de NIR, maar uit de interviews bleek dat dit wel gedaan 
gaat worden in de toekomst. Het niet meenemen van bodemkoolstofopslag in de NIR werkt het gebruik 
van bodemkoolstofopslag in de akkerbouw tegen, waarbij het wel meenemen van de koolstofopslag in 
de NIR meer focus kan leggen op het verhogen van de bodemkoolstofvastlegging. 
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Het wordt afgeraden om het verhogen van koolstofopslag in de bodem alleen te gebruiken om de kli-
maatimpact te reduceren. Het idee is dat het mitigeren van klimaatimpact een mooie bijkomstigheid zou 
moeten zijn, door het gebrek aan werkbaarheid in de praktijk. Geadviseerd wordt om het perspectief en 
de focus te verschuiven van bodemkoolstofopslag voor klimaatmitigatie naar verbetering van bodem-
gezondheid, zoals aangeraden door enkele stakeholders. Dit wordt aanbevolen omdat de huidige socio-
economische context waar akkerbouwers mee te maken hebben, te weinig ruimte biedt om de akker-
bouwpraktijken zo in te richten dat meer koolstof wordt opgeslagen dan wordt afgebroken. Vanuit dit 
advies heeft het verhogen van bodemkoolstof doormiddel van akkerbouwpraktijken een relatief kleine 
rol bij het behalen van de 0,5 Mton CO2-eq. reductie per jaar zoals genoemd in het klimaatakkoord. De 
focus voor het behalen van dit doel zal daarom vooral liggen bij positieve veranderingen in landgebruik 
en de reductie van lachgasemissies uit bodems.   

Biobased grondstoffen  

Vanuit dit onderzoek is de focus gelegd op enkele biobased teelt: eenjarige teelten zoals hennep, vlas, 
stro van graan en sorghum, en de meerjarige teelten miscanthus en lisdodde. Deze teelten hebben een 
koolstof opslag tussen de 1 (lisdodde) en 34,5 (miscanthus) ton CO2-eq./ha/ jaar opslaan. Deze koolstof 
moet in ‘geaccepteerde’ methode ook 100 jaar opgeslagen zijn om te mogen zien als klimaatwinst. De 
methoden dynamische LCA en richtlijnen van het GHG-protocol bieden een mogelijkheid om toch deze 
biogene koolstofopslag te boekhouden en mee te tellen als klimaatwinst. Daarentegen wordt in natio-
nale monitoring systematiek, zoals de NIR en MPG, nog geen rekening gehouden met biogene kool-
stofopslag in biobased teelten. Dit heeft de ontwikkeling van de biobased bouwmateriaal keten, anders 
dan houtbouw, niet bevorderd en mogelijk gelimiteerd. Het monitoren en rapporteren van de klimaat-
winst door koolstofopslag in biobased bouwmaterialen in de NIR en MPG is daarom in de toekomst 
nodig om de keten ontwikkeling verder te stimuleren. 
 
Vanuit een boekhoudkundig perspectief is er nog veel ontwikkeling nodig voor een passende carbon 
footprinting techniek. Er komt meer en meer overeenstemming binnen de overheid dat het opslaan van 
koolstof in bouwmaterialen een bijdrage kan leveren aan het reduceren van onze impact op het klimaat. 
Om deze reden moet een passende methodiek ontwikkeld worden die greenwashing voorkomt. Een 
dynamische LCA of de methode van het GHG-protocol zijn geschikte methoden voor het boekhouden 
van de klimaatwinst op productniveau, al behoeven deze analysemethoden meer aandacht en ontwik-
keling voordat ze op grote schaal toegepast kunnen worden. Geadviseerd wordt om de ontwikkeling 
van dit concept te volgen en waar mogelijk de ontwikkelen en het gebruik te stimuleren om zo de ont-
wikkeling van de biobased bouwketen te stimuleren.  
 
Aangeraden wordt om meer in te gaan zetten op het telen van vezelrijke teelten door akkerbouwers 
voor de productie van biobased bouwmaterialen. Op deze manier wordt op een grotere schaal de kli-
maatverandering vertraagd en mogelijk gereduceerd. Doordat de keten nog relatief klein is, adviseer ik, 
op aanraden van een stakeholder, om eerst de keten te ontwikkelen en te zorgen dat deze keten van 
de grond komt. Elke benodigde partij zal bij elkaar moeten komen om deze keten op te zetten, BO 
Akkerbouw heeft hierbij de rol om de belangen van de akkerbouw te behartigen en S&P kan waar nodig 
de discussie ondersteunen. Daarnaast moet de discussie over carbon credits en welke partij deze zich 
mag toe-eigenen even achterwege gelaten worden, aangezien deze discussie de ontwikkeling van de 
biobased bouwmateriaalketen niet heeft bevorderd. Het is in de ontwikkelfase van de biobased bouw-
materiaalketen eerst belangrijk dat elke partij financieel rondkomt binnen deze keten. Hier kunnen car-
bon credits bij helpen, maar de keten moet hier niet van afhankelijk zijn. Daarnaast moet er een afzet-
markt gecreëerd worden. Dit wordt deels al gedaan door het inwerkingtreden van het MPG van de 
overheid, maar dit systeem moet in de toekomst biobased materialen ook gaan belonen voor zijn bio-
gene koolstofopslag zoals bepaald in de Europese normen. Daarnaast kunnen woningbouwcorporaties 
maar ook de overheid een grotere rol spelen bij het creëren van een afzetmarkt, door voor de bouw van 
woningen en overheidsgebouwen eisen te stellen het type bouwmateriaal dat wordt gebruikt. Zo werken 
de vraag, de ontwikkeling van de keten, en aanbod, het afnemen van materialen door de overheid, 
elkaar in de hand. 



 

 

Wageningen, 6 januari 2023 

Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw 

42/62  

Kennis en visie stakeholders 

Vanuit de stakeholderinterviews bleek er een tweestrijd te zijn tussen geïnterviewden die voor en tegen 
bodemkoolstofopslag zijn als mitigatiemaatregel. De stakeholders voor bodemkoolstof als reductieoptie 
geven aan dat de bodem veel potentie heeft om koolstof op te slaan, omdat ook akkerbouwbodems nog 
niet verzadigd zijn en tot nu voornamelijk koolstof verliezen. Daarentegen was het geluid van de zoge-
noemde tegenpartij voornamelijk dat het een overschatting is van de werkbaarheid in de praktijk en van 
het potentieel als mitigatiemaatregel. Het gebrek aan werkbaarheid zou onder andere zitten in het ge-
brek aan recalcitrante koolstofbronnen om op akkerbouwgrond aan te wenden en het ‘ploegen’ van de 
bodem bij de oogst van aardappelen en suikerbieten. Daarbij gaven stakeholder het beeld om de focus 
te leggen op bodemkoolstofopslag voor een betere bodemgezondheid in plaats van reductie van de 
klimaatimpact. Het klimaatmitigatie aspect van bodemkoolstofopslag zou in hun ogen meer een mooie 
bijkomstigheid moeten zijn. Deze stakeholders zien om die reden meer toekomst in biobased teelten 
als mitigatiemaatregel, omdat de opslag in bouwmaterialen beter gegarandeerd kan worden. 

Kernconclusie en aanbeveling 

Ondanks dat koolstofopslag in biobased teelten (en in de bodem) in dit rapport gezien wordt als een 
belangrijke mitigatiemaatregel moet niet vergeten worden dat directe emissies ook gereduceerd moeten 
worden. Dus door waar mogelijk minder kunstmest aan te wenden, minder vaak het land op te gaan 
met machines, zo kort mogelijk producten koud opslaan, etc. Op het moment dat een akkerbouwer 
hiermee aan de slag gaat moet hij/zij zo veel mogelijk gesteund worden om deze praktijken te kunnen 
waarmaken. Het is dus belangrijk om zowel meer koolstof op te slaan als directe emissies te reduceren 
om de klimaatimpact te vertragen en te reduceren. Zodat emissies zo veel mogelijk beperkt worden, 
waarbij de koolstofopslag helpt bij het compenseren van de niet te reduceren emissies en het vertragen 
van de klimaatimpact. Op deze manier krijgt een akkerbouwer hopelijk meer opties als het om duurzame 
akkerbouw gaat en draagt de sector bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, waardoor 
de Nederlandse landbouw nog een stukje duurzamer wordt. 
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10. Bijlagen 

Bijlagen I - Trefwoord combinaties 

Thema 1 Huidige CF status & Thema 2 Invloedrijke processen:  

• Aardappel: TITLE-ABS-KEY(( ( "carbon footprint" OR lca* OR "life cycle analysis" ) AND potato* 
AND agriculture* ) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Switzerland" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY , "Italy" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Belgium" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY , "Germany" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Spain" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY , "United Kingdom" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Netherlands" ) OR LI-
MIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Denmark" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Finland" ) OR 
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "France" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Greece" ) OR 
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Norway" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Poland" ) OR 
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Sweden" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE , "English" ) ) "Carbon footprint" OR "life cycle analysis" OR "LCA" AND "sugar 
beet") 

• Tarwe: TITLE-ABS-KEY ( ( "carbon footprint"  OR  lca*  OR  "life cycle analysis" )  AND  wheat*  
AND  agriculture* )  AND  ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Italy" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUN-
TRY ,  "Spain" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Germany" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUN-
TRY ,  "France" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Sweden" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUN-
TRY ,  "Netherlands" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Denmark" )  OR  LIMIT-TO ( 
AFFILCOUNTRY ,  "Switzerland" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Austria" )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Poland" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Finland" )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Belgium" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Portugal" )  OR  
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Czech Republic" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Nor-
way" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Ireland" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  
"Greece" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Lithuania" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY 
,  "Romania" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Ukraine" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE 
,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) )  

• Suikerbiet:  TITLE-ABS-KEY ( ( "carbon footprint" OR lca* OR "life cycle analysis" ) AND "sugar 
beet" AND agriculture*) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Germany" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY,"Belgium" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"United Kingdom" ) OR LIMIT-TO 
( AFFILCOUNTRY,"Austria" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Cyprus" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY,"Denmark" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"France" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY,"Greece" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Ireland" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY,"Italy" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Norway" ) OR LIMIT-TO ( AF-
FILCOUNTRY,"Spain" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Switzerland" ) ) AND ( LIMIT-TO ( 
LANGUAGE,"English" ) ) 

• Suikerbiet: TITLE-ABS-KEY ( ( "Carbon footprint" )  AND  ( "sugar beet"  OR  "beet sugar" )  
AND NOT  bioproduct*  AND NOT  biofuel )  AND  ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Germany" 
)  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "United Kingdom" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  
"Sweden" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Belgium" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY 
,  "Denmark" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Italy" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  
"France" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Netherlands" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUN-
TRY ,  "Spain" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Czech Republic" )  OR  LIMIT-TO ( 
AFFILCOUNTRY ,  "Ireland" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Poland" )  OR  LIMIT-TO ( 
AFFILCOUNTRY ,  "Austria" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Greece" )  OR  LIMIT-TO ( 
AFFILCOUNTRY ,  "Hungary" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Switzerland" )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Croatia" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Finland" )  OR  LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  "North Macedonia" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Norway" )  
OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Slovenia" )  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Ukraine" 
)  OR  LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Undefined" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  
OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ) 
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Thema 4 Vormen van bodem koolstof: 

• TITLE-ABS-KEY ( (soil  AND organic  AND matter)*  AND  persistence* )  AND  ( LIMIT-TO ( 
DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ) 

 
Thema 5 Methode verhogen koolstof:  

• TITLE-ABS-KEY ( ( "C sequestration"  OR  "soil carbon storage"  * )  AND  agriculture* )  AND  
( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ) 

 
Thema 8 Type biobased teelten & Thema 9 Koolstof biobased teelten: 

• TITLE-ABS-KEY ( biobased  AND  building  AND  materials  AND  carbon ) 

• TITLE-ABS-KEY ( ( "Biobased building material"  OR  ( biobased*  AND  building* ) )  AND  ( 
agriculture*  OR  crop* ) )  

 
Thema 10 Toerekening klimaatwinst theoretisch: 

• TITLE-ABS-KEY(building AND biogenic AND LCA) 
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Bijlagen II - Carbon footprint interview opzet 

1. Opening 

 Voorstellen 

 Toelichting praktische zaken interview 

 Rondvraag 

 
2. Vragen (Wetenschap/praktijk) 

 Hoe ziet een CF van een gemiddeld akkerbouwbedrijf er ongeveer uit? Voor aardap-

pelen, tarwe en suikerbieten? 

 Wat zijn de belangrijkste activiteiten en processen die deze CF beïnvloeden? En 

waarom beïnvloeden deze activiteiten/processen de CF? 

 Zit er verschil in CF tussen verschillende gewassen? Aardappelen, graan, uien en sui-

kerbieten? Zo ja, waar komt dit verschil door? 

 Welke activiteiten/processen kunnen het beste aangepast worden om de CF te redu-

ceren volgens jou? Zorgen deze reductiemaatregelen voor trade-offs? 

 Welke activiteiten/processen zorgen voor trade-offs? 

 Op basis van welke standaarden/databases worden/kunnen Nederlandse akkerbouw 

CFs doorgaans berekend (worden)? Of zijn hier nog geen standaarden voor? Vol-

staan deze of zijn er beperkingen? Welke scope en functionele eenheid wordt er stan-

daard gebruikt? 

 Behoort de opslag van koolstof ook in de CF? 

 Hoe moet de koolstofopslag weergegeven zijn in de CF? 

 Welke rol gaat de CF spelen in de toekomst volgens u? Is er verschil tussen de rol 

van CF met verschillende scopes/niveaus? (Productniveau, bedrijfsniveau en natio-

naal niveau) 

i. Welke rol moet deze footprint berekening gaan spelen in de toekomst volgens 

u? 

 
3. Vragen (Cool Farm Tool) 

 Welke standaarden worden er door de Cool Farm Tool gebruikt? IPCC 2006? 

PEFCR? Is de CFT PEFCR compliant? LEAP-compliant? 

 Welke databases worden gebruikt voor de constante waarden? IPCC 2006? 

 Welke activiteiten en processen worden meegenomen in de Cool Farm Tool? 

 Missen er nog bepaalde activiteiten en/of processen volgens u? 

 Zijn deze activiteiten/processen en berekeningsstandaarden specifiek genoeg naar 

uw mening? Of mogen ze robuuster? 

 Geeft de Cool Farm Tool volgens u een betrouwbaar beeld van de broeikasgasemis-

sies die akkerbouwbedrijven uitstoten? Geldt dit ook voor de Nederlandse akker-

bouw? En in vergelijking met de “standaard” LCA-methodiek? 

 

 
4. Rondvraag 

5. Sluiting 
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Bijlagen III - Bodemkoolstofopslag interview opzet 

1. Opening 

 Voorstellen 

 Toelichting praktische zaken interview 

 Rondvraag 

 
2. Vragen (Wetenschap/Praktijk) 

 Welke vormen van koolstof zitten er in de bodem? 

 Hoe blijft koolstof stabiel in de bodem? 

 Hoe beïnvloeden klimaatomstandigheden de koolstofopslag in de bodem? 

 Hoe beïnvloed de akkerbouw de koolstofopslag in de bodem? 

 Zijn er methode die akkerbouwers kunnen hanteren om hun koolstofopslag gelijk te 

houden/te vergroten?  

i. Zijn er trade-offs? Zijn er synergiën?  

ii. Werkt dit op elke type grondsoort? Elk klimaat? 

iii. Zijn er nog knowledge gaps met betrekking tot de methode? 

 Welke maatregel/methode is volgens jou de beste methode? Waar baseer je deze 

keuze op, uitvoerbaarheid, hoeveelheid impact, etc.? 

 Is het verhogen van de koolstofopslag in de bodem volgens jou een belangrijke reduc-

tiemaatregelen van broeikasgasemissies of zijn er belangrijkere maatregelen? In hoe-

verre is dit een kansrijke maatregel om klimaatdoelstellingen te behalen voor de ak-

kerbouw 

 Waar zitten volgens u de grootste knowledge gaps op gebied van bodem koolstofop-

slag? 

 
3. Vragen (Overheid) 

 Ziet u mogelijkheden om meer koolstof op te slaan in akkerbouwgrond? Zo ja, is er 

vraag naar vanuit de markt? 

 Wat is de rol volgens u van koolstofopslag in de boden als potentiële reductiemaatre-

gel van broeikasgassen uit de landbouw? 

i. Moet aan deze maatregel veel of weinig waarde aangehecht worden in ver-

houding tot andere maatregelen (biobased teelten/minder N gebruik) volgens 

u?  

ii. Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 

iii. Wat is ervoor nodig? 

iv. Wie heeft de regie/belangrijkste rol in deze situatie? Overheid, markt, etc.?  

v. Op welke manier kan de overheid koolstofopslag in de bodem stimuleren? 

 Staat het opslaan van koolstof in akkerbouwbodems op de agenda van de overheid? 

Zo ja, hoe hoog staat deze op de agenda? Zo nee, wat is de reden dat het niet op de 

agenda staat? Wat is de huidige status (verkenning van mogelijkheden, uitwerken be-

leid, etc.)? 

 Behoort het proces van opslaan van koolstof in akkerbouwgrond tot de berekening die 

de overheid maakt op gebied van klimaatimpact van de landbouwsector? 

i. Zo ja, hoe wordt er gerekend aan de in- en uitgaande koolstof fluxen in de 

Nederlandse akkerbouwbodems? Wordt er rekening gehouden met individu-

ele bedrijven/initiatieven?  

ii. Zo nee, waarom (nog) niet? 
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 Wordt de klimaatwinst van een verhoogde koolstofopslag in akkerbouwbodems toege-

rekend aan de landbouw of valt dat onder een andere sector? Wat is de impact van 

deze klimaatwinst of de LULUCF? 

 
4. Rondvraag 

5. Sluiting 
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Bijlagen IV - Biobased teelten interview opzet 

1. Opening 

 Voorstellen 

 Toelichting praktische zaken interview 

 Rondvraag 

 
2. Vragen (Wetenschap/praktijk) 

 Welke gewassen/planten soorten zijn geschikt om biobased bouwmaterialen van te 

maken? 

 Wat maakt deze gewassen geschikt om als biobased bouwmaterialen te gebruiken? 

 Wat voor biobased bouwmaterialen van deze teelten bestaan er al? 

 Wat voor nieuwe biobased bouwmaterialen kunnen hiervan gemaakt worden? 

 Hoeveel koolstof is er opgeslagen in deze bouwmaterialen? 

 Is de klimaatwinst van biobased teelten toe te rekenen aan een CF? Zo nee, waarom 

niet? 

 Ziet u mogelijkheden om meer biobased grondstoffen te gaan telen door de land-

bouw?  

i. Zo ja, is er vraag naar vanuit de markt? Of kan deze gecreëerd worden? Zo 

ja, hoe moet dit gedaan worden? 

ii. Hoe ziet dit er in de toekomst volgens u uit? 

iii. Wat is hiervoor nodig? 

iv. Wie moet hier een belangrijke rol in spelen volgens u? Wat is de rol van de 

overheid hierin volgens u? 

 Bestaan er nog knowledge gaps volgens u die nog beantwoordt moeten worden? Zo 

ja, welke? 

 
3. Vragen (Overheid) 

 Ziet u mogelijkheden in Nederland om meer biobased grondstoffen te gaan telen? Zo 

ja, is er vraag naar vanuit de markt? 

 Wat is de rol volgens u van biobased teelten als potentiële reductiemaatregel van 

broeikasgassen uit de landbouw? 

i. Moet aan deze maatregel veel of weinig waarde aangehecht worden in ver-

houding tot andere maatregelen (bodem koolstofopslag/minder N gebruik) 

volgens u?  

ii. Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 

iii. Wat is hiervoor nodig? 

iv. Wie heeft de regie/belangrijkste rol in deze situatie? Overheid, markt, etc.? 

Welke rol ziet de overheid voor zichzelf? 

 Staat het opslaan van koolstof doormiddel van biobased teelten op de agenda van de 

overheid? Zo ja, hoe hoog staat deze op de agenda? Zo nee, wat is de reden dat het 

niet op de agenda staat? Wat is de huidige status (verkenning van mogelijkheden, uit-

werken beleid, etc.)? 

 Behoort het proces van opslaan van koolstof doormiddel van biobased teelten tot de 

berekening die de overheid maakt op gebied van klimaatimpact van de landbouwsec-

tor? 

i. Zo ja, hoe wordt er gerekend aan de in- en uitgaande koolstof fluxen in de bi-

obased teelten? Wordt er rekening gehouden met individuele bedrijven/initia-

tieven?  
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 Wordt de klimaatwinst van biobased teelten toegerekend aan de landbouw of valt dat 

onder de bouwsector? 

 
4. Rondvraag 

5. Sluiting 
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