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1. Samenvatting 
Agrarisch Natuurvereniging Het Groene Woud (ANV HGW) heeft zich ten doel gesteld om 
voor haar leden extra verdienmodellen te realiseren. Een concrete uitwerking daarvan is het 
realiseren van CO2 credits (Carbon Credits). Daarvoor is een project opgezet, waarbij een 
methodedocument voor bodemkoolstof is uitgewerkt. Als agrarisch ondernemers 
gevalideerde methodes volgen, leggen zij CO2 vast in de bodem door verhoging van 
organische stof en kunnen daarvoor certificaten (Carbon Credits) uitgegeven worden. 
Onderhavig project voert deze klimaatadaptieve maatregelen uit en toetst de praktische 
uitvoerbaarheid ervan.  
 

1.1. Doel 
Het doel van het project is een verdienmodel voor agrarisch ondernemers voor 
verbetering van de bodemkwaliteit, waardoor er een financiële prikkel is om 
klimaatadaptieve maatregelen te treffen.  
Het verdienmodel is gekoppeld aan CO2 credits die rechtstreeks samenhangen met 
verhoging van organische stof in de bodem. Omdat organische stof samenhangt met de 
bodemkwaliteit, is het ook op andere vlakken essentieel. Het zorgt gelijktijdig voor een 
betere gewasopbrengst, draagt bij aan waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit 
en biodiversiteit in de regio waar de omgeving profijt van heeft. 
 
1.2. Aanpak 
De aanpak richt zich op de praktijk, waarbij stapsgewijs gewerkt wordt naar een 
grootschalige uitrol. De praktijk voor regionale CO2 compensatie is voor degenen die 
betalen voor compensatie, anders dan voor degenen die de dienst uitvoeren. De markt 
vraagt naar gevalideerde certificaten. Daarvoor is er inmiddels wetenschappelijke 
validatie uitgevoerd, zodat via een onafhankelijke stichting certificaten uitgegeven 
kunnen worden. Deze procedure loopt en wordt in februari 2021 geformaliseerd. 
Daarnaast is het voor agrarisch ondernemers belangrijk, dat ze de dienst op praktische 
wijze kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Hiervoor wordt het methodedocument 
bodemkoolstof in de praktijk getoetst. Tevens wordt hierbij verbinding gemaakt met de 
biodiversiteitsmonitor. Met de ervaringen uit de praktijk worden aanpassingen verricht 
en vervolgstappen in gang gezet voor effectievere opschaling.  

1.3. Communicatie 
De resultaten worden met de deelnemende partijen in afzonderlijke sessies uitgewisseld. 
In samenwerking met het LIB (Landbouw Innovatiebureau) is 21 maart 2021 een 
beoogde datum voor een publieke bijeenkomst, waar aandacht is voor de goedgekeurde 
procedure voor uitgifte van CO2 certificaten. Daarbij wordt aangesloten bij de reguliere 
stuurgroep vergadering van het LIB.  
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2. Vastlegging bodemkoolstof  
Wereldwijd vindt klimaatontwrichting plaats door toename van broeikasgassen in de 
atmosfeer en temperatuurstijging. Om klimaatverandering tegen te gaan heeft Nederland 
een nationale klimaatdoelstelling gesteld om 49% minder CO2-uitstoot te hebben in 2030 
t.o.v. 1990. Recent waarschuwde de EU dat de huidige Nederlandse reductieplannen 
onvoldoende zijn om het door Brussel opgelegde 2030-doel te halen. Het volgende kabinet 
moet flink aan de bak, zeker als naar verwachting de totale EU reductiedoelstelling verhoogd 
wordt naar 55% in 2030. In deze klimaatopgave wordt ook een bijdrage gevraagd van de 
landbouw.  
 
Koolstof uit CO2 kan in landbouwbodems worden vastgelegd in de vorm van organische stof. 
Gewasresten, wortels en mest vormen de voornaamste bronnen van organische stof, die 
voor ongeveer 50% uit koolstof bestaat (Van Eekeren et al., 2018). In de bodem wordt dit 
omgezet in organische stof: levende bodemorganismen vormen ongeveer 15% van de 
organische stof en de overige +/- 85% is dood materiaal. In de bodem wordt ook organische 
stof afgebroken door het bodemleven, afhankelijk van de samenstelling van de organische 
stof en de hoeveelheid zuurstof en water in de bodem. De organische stof die na een jaar 
nog in de bodem overblijft wordt de effectieve organische stof (EOS) genoemd. Dit materiaal 
is minder afbreekbaar. De kwaliteit van organische stof en het beheer van de grond zijn dus 
belangrijke factoren voor koolstofvastlegging. 
 
Naast een mogelijkheid om CO2 te binden en vast te leggen in de vorm van koolstof, is 
organische stof ook de basis van bodemkwaliteit: het is van groot belang voor 
bodemstructuur, het stimuleren van het bodemleven en biodiversiteit, het vasthouden van 
nutriënten en het waterbergend vermogen.  
 
In onderstaande tabel is het potentieel voor koolstofvastlegging van verschillende 
maatregelen in Nederland weergegeven (Lesschen et al., 2012).  

 
Het ‘maximum potentieel’ is de vastlegging die kan worden gerealiseerd als deze maatregel 
overal waar mogelijk in Nederland wordt toegepast. Dit is echter in de praktijk niet 
realistisch, omdat in sommige gebieden deze maatregel al wordt toegepast en het niet in elk 
gebied mogelijk is om de maatregel toe te passen (bijvoorbeeld door te hoge kosten, of 
doordat het teeltplan het niet toelaat).  
 

Maatregel Max. potentieel 
(kton CO2/jaar) 

Implementatie 
(%) 

Realistische 
vastlegging 

(kton CO2/jaar) 

Max. potentieel 
per ha (kg 

CO2/ha/jaar) 
Niet-kerende 
grondbewerking 

475 50 238 608 

Geen grondbewerking 912 20 182 1167 
Vanggewas/groenbemester 311 50 156 398 
Verbeteren gewasrotaties 942 20 188 1205 
Gewasresten achterlaten 628 20 126 803 
Akkerrandenbeheer 145 40 58 186 
Niet scheuren grasland 710 30 213 3586 
     
Totaal realistische 
combinaties 

2270  790 2316 
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Daarom wordt naast het maximum potentieel ook vaak de ‘realistische vastlegging’ 
berekend. Lesschen et al. (2012) hebben ingeschat dat de maatregelen in de tabel en enkele 
niet doorgerekende maatregelen samen goed kunnen zijn voor een jaarlijkse vastlegging van 
ca. 1 Mton CO2. 

2.1. Kansrijke maatregelen 
In Nederland zijn er verschillende maatregelen in de landbouw die kunnen bijdragen aan 
vastlegging van koolstof in de vorm van organische stof. Voor agrarische ondernemers is 
het van belang te kijken naar wat er maximaal behaald kan worden op hun grondgebied.  
 
Kijk je per hectare (laatste kolom van de tabel hiervoor), dan is het niet scheuren van 
grasland (het behouden van blijvend grasland) potentieel het meest effectief. Die 
maatregel legt  maximaal 3,6 ton CO2 per hectare per jaar vast. Bovendien is dit een 
eenduidige maatregel, die zich goed leent voor certificaten. Voor veehouderij in 
Nederland is blijvend grasland dan ook de meest kansrijke maatregel. 
 
In de akkerbouw kan geen of niet kerende grondbewerking veel bijdragen aan 
koolstofvastlegging (Lesschen et al., 2012). In de praktijk is deze maatregel en het 
resultaat niet altijd eenduidig te volgen. Recente lange termijn experimenten binnen het 
programma Slim Landgebruik, dat wordt uitgevoerd door LBI, WUR en CLM, geven 
tegenvallende resultaten voor niet kerende grondbewerking voor CO2-vastlegging. 
Daarom wordt deze methode vooralsnog niet opgenomen. Bovendien is helemaal geen 
grondbewerking vaak niet haalbaar en vraagt niet kerende grondbewerking initieel om 
een investering in kennis en machines. In de toekomst is niet kerende grondbewerking 
mogelijk ook een kansrijke maatregel voor CO2 certificaten. 
 
Het toedienen van organische stof in de vorm van vaste mestsoorten en compost in 
plaats van drijfmest is echter ook een kansrijke maatregel die kan bijdragen aan 
koolstofvastlegging (Koopmans et al., 2019). Door het toedienen van organische stof 
wordt de vastlegging van koolstof verhoogd. Deze maatregel is eenduidiger te volgen en 
leent zich daarom goed voor een CO2 certificaat. 

2.2. Afwenteling  
Blijvend grasland (het niet scheuren van grasland) heeft geen negatieve 
afwentelingseffecten op milieu en biodiversiteit (Lesschen et al., 2012). Het heeft een 
lagere lachgasemissie en nitraatuitspoeling tot gevolg, alsmede verbeterde 
bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit.  
 
Bij de toediening van compost is het van belang dat het niet te veel verontreinigd is, 
bijvoorbeeld met stukken plastic en glas. Bij de toediening van compost is een toename 
lachgasemissie (N2O) een risico. Lachgas is een sterk broeikasgas en komt vrij bij 
omzetting van organische stof in aanwezigheid van nitraat in de bodem. Toediening van 
andere soorten mest levert echter ook lachgasemissie op. Velthof en Mosquera (2011) 
hebben N2O-emissies vanuit de Nederlandse landbouw berekend. Daaruit kan worden 
afgeleid dat afwenteling naar N2O bij toediening van vaste mest niet gauw te verwachten 
is.  
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2.3. Behulpzame praktijken 
Voor melkveebedrijven is de meest kansrijke maatregel blijvend grasland. Voor 
akkerbouwbedrijven betreft dat de toediening van vaste mest of compost in plaats van 
drijfmest. Deze laatste maatregel is uiteraard ook van toepassing voor 
melkveehouderijbedrijven die hun eigen voedergewassen telen op bouwland. Er zijn nog 
veel andere kansrijke maatregelen op Nederlandse bodems. Zo kan met agroforestry 
potentieel veel koolstof worden vastgelegd. Hieronder zijn behulpzame praktijken 
weergegeven voor de twee maatregelen waarvoor de procedure voor uitgifte van CO2 
certificaten loopt.  

2.3.1. Doorzaaien 
Als het toch nodig is om grasland te vernieuwen, dan kan doorzaaien ook een 
oplossing zijn. Staps (2018) beschrijft het voordeel van doorzaaien t.o.v. scheuren en 
opnieuw inzaaien: “Doordat er minder lucht in de bodem wordt gebracht, wordt er 
minder organische stof afgebroken. Ook zorgt de oude zode voor draagkracht, zodat 
er minder kans is op structuurproblemen bij het berijden van het land. Doorzaaien is 
bovendien sneller en minder arbeidsintensief dan herinzaai: in plaats van vijf 
werkgangen (zode doodspuiten, frezen, ploegen, zaaiklaar leggen en zaaien) is er 
slechts één werkgang nodig (zaaien in de bestaande zode, eventueel na het 
doodspuiten van de oude zode). Daarnaast kan doorzaai ook in de herfst, wanneer er 
over het algemeen minder werkdruk is dan in de lente. Bovendien is doorzaaien 
goedkoper dan herinzaaien. Een risico van doorzaaien, is dat het nieuwe grasmengsel 
zich, door concurrentie met de oude zode, niet goed kan vestigen.” 

 
Mocht scheuren toch onoverkomelijk zijn, dan helpt het bijvoorbeeld om minder 
frequent te scheuren (Lesschen et al., 2012). “Methoden die leiden tot lagere N2O-
emissies leiden meestal ook tot een lagere N-uitspoeling, en door efficiënt om te 
gaan met de stikstof die vrijkomt uit de gescheurde graszode kan het 
kunstmestgebruik verlaagd worden.” 

2.3.2. Begrazing 
Ook het management van het grasland heeft invloed op de koolstofvastlegging (ILVO, 
2017). Begrazing kan leiden tot een hogere vastlegging. Koolstof verdwijnt dan niet 
via het maaien en wordt opgebouwd door mest van grazers, het ontwikkelen van een 
uitgebreider wortelstelsel en een betere stoppel. Daarbij is het van belang dat de 
hoeveelheid mest en begrazing niet te intensief of extensief zijn. Het toepassen van 
dierlijke mest leidt tot een hogere koolstofopbouw. 
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2.3.3. Beperken stikstof- en fosforuitspoeling 
Bij de toepassing van compost en stalmest moet de stikstof- en fosforuitspoeling 
beperkt worden (ILVO, 2017). Vanden Nest et al. (2016) toonden aan dat het 
herhaaldelijk toepassen van stalmest het risico op P-uitspoeling verhoogt, wat niet 
het geval is bij de herhaaldelijke toepassing van compost. Op basis van de BOPACT-
proef besloten D’Hose et al. (2016) dat compost toedienen een goede strategie is om 
het koolstofgehalte relatief snel te verhogen (na 4 toepassingen) zonder verhoogde 
risico’s op N en P uitspoeling. Op langere termijn zal de reguliere bemesting echter 
aangepast moeten worden om verhoogde stikstofuitspoeling door een toename in de 
stikstofmineralisatie van de bodem te vermijden. 

2.4. Opties om te kwantificeren  
Om koolstofvastlegging te kwantificeren, kan de hoeveelheid effectieve organische stof 
(EOS) worden berekend of gemeten. De EOS is de hoeveelheid organische stof die een 
jaar na toevoeging nog in de bodem aanwezig is. Dit laat zien hoeveel toegevoegde 
organische stof ook daadwerkelijk resulteert in organische stof in de bodem op lange 
termijn. Voor de berekening hiervan kun je uitgaan van modellen van gemiddelde CO2-
vastlegging per hoeveelheid en soort toegevoegde organische stof per grondtype. 

 
Daarnaast zijn er twee gangbare manieren om de hoeveelheid organische stof te meten: 
thermische destructie (door verhitting) en chemische oxidatie (door het toevoegen van 
chemicaliën). Nadeel is dat deze methode een relatief grote variatie kent, waardoor 
toename van organische stof over een langere periode pas berekend kan worden.  
 
Voor de koolstofcertificaten geeft het effect van maatregelen zoals bekend uit onderzoek 
(standaardwaarden) en modellen de meest waardevolle informatie. Dit staat nader 
toegelicht in het methodedocument (zie bijlage I).  
 
Voor de pilot wordt de ‘nul situatie’ in beeld gebracht door middel van een gangbare 
meting. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande metingen van 
grondmonsters die de agrarisch ondernemers uitvoeren. In een aantal gevallen worden 
extra bodemmonsters verzameld en extra analyses uitgevoerd. Met het vastleggen van 
de ‘nul situatie’ wordt voor de toekomst extra data gegenereerd. Zodra er meetbaar 
resultaat is, wordt een nieuwe meting uitgevoerd.  

2.5. Procedure Stichting Nationale Koolstoffen 
De procedure voor goedkeuring bij Stichting Nationale Koolstoffen (SNK: voorheen Green 
Deal Nationale Koolstoffenmarkt) loopt. Er komt een algemeen methodedocument 
bodemkoolstof, waaronder specifiek de methode grasland wordt beschreven. Later 
kunnen daar andere specifieke methodes aan gekoppeld worden, zoals compost.  
 
Op basis van het vergaderschema SNK, vergaderen de zogeheten Werkgroep II, 
Werkgroep I en het College van Deskundigen (CvD) nog dit jaar. Daarna volgt gedurende 
20 dagen inspraak op de SNK website, waarna SNK een besluit neemt. Er van uitgaande 
dat het besluit positief is, kunnen daarna rechtsgeldig CO2 certificaten uitgegeven 
worden. Het risico valt of staat dus met het besluit van SNK in februari. Op grond van het 
vooroverleg met SNK wordt dit risico als klein ingeschat. 
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2.6. Verwaarden van certificaten 
De certificaten hebben waarde voor bedrijven die hun CO2 (vrijwillig) willen 
compenseren. Bijna de helft van alle Europese uitstoot, valt onder ETS (Europees 
Emissiehandel Systeem), waaronder die van de industrie, energieproducenten en het 
Europese vliegverkeer. Zodra meer duidelijk is over het type CO2 certificaat dat wordt 
uitgegeven, wordt onderzocht of het eveneens geschikt is voor de compensatie van 
verplichte sectoren.  
Reductie in niet-ETS sectoren, is een nationale aangelegenheid. Steeds meer bedrijven 
stippelen hun beleid uit en nemen verantwoordelijkheid om, zolang ze nog niet CO2 
neutraal opereren, hun uitstoot (deels) te compenseren.  
 
Hieronder is schematisch een ruwe schets opgenomen van het CO2 credit systeem, 
waarbij agrarisch ondernemers met CO2 vastlegging een dienst verrichten voor bedrijven 
en instellingen die hun CO2 regionaal willen compenseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prijsvorming voor CO2 compensatie staat nog in de kinderschoenen. In de praktijk 
varieert de prijs per ton CO2 tussen de € 7 (onduidelijke compensatie in het buitenland) 
en € 625 (regionale aanplant bomen). Er zijn verschillende methoden om de prijs van 
vrijwillige compensatie te bepalen. Met de prijs voor ETS emissierechten als 
uitgangspunt, blijkt uit de grafiek hieronder dat de prijs in 2019 tussen de 15 en 25 euro 
varieerde. De High-Level Commission on Carbon Prices, berekende een benodigde prijs 
van € 40 - € 80 per ton CO2, om de reductiedoelstellingen van 2030 te kunnen realiseren.  
 

1

Ruwe schets CO2-credit-systeem

CO2-credit-
systeem

€ 
Investeren in 

maatregel(en)

C-vastlegging
in bodem door 
maatregelen

€ voor C-certificaten

€
per ton 
vast-

gelegde 
C/ha

Bedrijfsleven
Provincie

Waterschappen
Passagiers Airport

Permanent 
grasland

Aanvoer 
organische stof

Checks 

OS balans
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3. Inventarisatie 
Voor de uitvoering van de pilot, zijn er agrarisch ondernemers nodig die de maatregelen in 
de praktijk testen. Vanuit een randvoorwaarde voor financiering van het methode 
document, zijn de bedrijven geworven in de 
zogeheten 20Ke zone van Eindhoven Airport. 
Een bedrijf met 40 ha grond en een bedrijf 
met 80 ha grond. Het laatste bedrijf is 
gevestigd in Sint Oedenrode en valt binnen de 
randvoorwaarden van de voucherregeling 
Klimaatadaptatie Het Groene Woud. Het 
andere bedrijf ligt niet in een gemeente van 
Het Groene Woud, maar zit wel in de pilot.  
 
Voor de uitvoering worden de eerder 
beschreven maatregelen uitgevoerd. Daarbij 
worden ook de mogelijkheden van andere 
maatregelen voor een goede bodemkwaliteit 
en klimaatadaptatie op de lange termijn 
onderzocht, zoals vaste rijpaden en lage 
bandenspanning en minimale 
grondbewerking.  
 
Tevens zijn de bedrijven geïnteresseerd in samenwerking met omliggende 
akkerbouwbedrijven. In het concept van koppelbedrijven zijn er samenwerkingsverbanden 
tussen twee of meer gespecialiseerde bedrijven die door uitwisseling van producten in 
elkaars behoefte voor mest, voer en stro proberen te voorzien. In de biologische sector zijn 
sommige bedrijven daar al heel ver in en proberen in samenwerking een gesloten bedrijf te 
creëren. Soms blijft het bij de uitwisseling van één of twee producten. Vanuit deze insteek 
wordt invulling gegeven naar een zo regionaal mogelijke productie (zo weinig mogelijk 
vervoer van producten over een lange afstand) en minder afhankelijkheid van inputs, zonder 
de voordelen van een gespecialiseerde bedrijfsvoering op te geven. Een belangrijke 
koppeling is in beeld via grasklaver. De melkveehouder zorgt voor verzekerde afname van 
het gewas. De akkerbouwer profiteert van betere teeltomstandigheden door het rustgewas. 
Bovendien draagt productie van grasklaver bij aan emissie reductie. Doordat het gewas op 
natuurlijke wijze stikstof kan binden, is er minder of geen gebruik van (kunst)mest nodig. 
 
Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor verbinding met de biodiversiteitsmonitor 
onderzocht. De monitor maakt onderdeel uit van Brabants Bodem, waarin 11 partijen 
samenwerken, waaronder het ministerie, provincie Noord-Brabant, ZLTO, Brabantse 
Milieufederatie, waterschap de Dommel en Brabants Landschap. De biodiversiteitsmonitor 
bestaat uit een set integrale duurzaamheidsindicatoren, waarmee de inspanning van de 
agrariërs wordt omgezet in de financiële beloning voor de ondernemers. Doel is het 
versterken van biodiversiteit, waarbij er een link is met maatregelen op het vlak van 
klimaatadaptatie. Er zijn indicatoren als blijvend en kruidenrijk grasland, broeikasgasemissie 
(g CO2 eq/kg meetmelk) en weidegang.   
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4. Businesscase 
De insteek is dat de klimaatadapatieve maatregelen voor het verhogen van bodemkoolstof 
door agrarisch ondernemers op termijn uit de markt bekostigd wordt. De bekostiging 
gebeurt door bedrijven, instellingen en burgers die hun CO2 uitstoot regionaal willen 
compenseren. 

4.1. Exploitatie 
Voor de agrarisch ondernemers die (uiteindelijk) gaan deelnemen, moet er voldoende 
perspectief zijn. Op de korte termijn ervaren de meeste agrarisch ondernemers 
‘transitie-kosten’. Een nieuwe teelt of aanpassing van de bedrijfsvoering kost tijd en geld. 
Op de langere termijn moet de extra gewasopbrengst vermindering van kosten voor 
inputs en extra opbrengst voor de dienst CO2 compensatie deze kosten compenseren.  
 
Daarnaast dient de exploitatie voor het organiseren van de vrijwillige CO2 handel zichzelf 
te bedruipen. De transactie kosten worden gefinancierd uit de opbrengstprijs voor CO2 
compensatie die de markt betaalt. Deze kosten worden zo veel mogelijk beperkt. 
Daarvoor is een grootschalige opzet met deelname van veel agrarisch ondernemers uit 
Het Groene Woud – Van Gogh Nationaal Park nodig.  

4.2. Dekkingsplan 
Hieronder zijn de kosten en opbrengsten van de uitvoering van het projectplan 
weergegeven. Het projectplan lift mee op het programma Slim landgebruik (Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit). Dit loopt via het Louis Bolk Instituut 
(LBI). Het LBI voert dit samen uit met WUR (Wageningen Universiteit Research) en CLM 
(Centrum van Landbouw en Milieu). Daarnaast heeft het LIB (Landbouw 
Innovatiebureau) € 15.000 beschikbaar gesteld voor de pilot in de praktijk.  
 

Activiteit Kosten Opbrengsten 
Bijdrage LIB  € 15.000 

Bijdrage programma Slim Landgebruik (25 dagen LBI)  € 26.000 

Fysieke maatregelen bedrijf 80 ha (via CO2 compensatie) €   8.000  

Fysieke maatregelen bedrijf 40 ha (via CO2 compensatie) €   4.000  

Louis Bolk Instituut € 26.000  

Projectleiding - bijeenkomst €   3.000  

Totaal € 41.000 € 41.000 
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5. Fysieke maatregelen en planning 
De fysieke maatregelen die feitelijk bijdragen aan de klimaatadaptatie, betreffen op 
hoofdlijnen maatregelen als blijvend grasland en aanvoer van vaste mest of compost. 
Daarnaast zijn er hiervoor nog andere maatregelen genoemd die, waar mogelijk, toegepast 
worden en komen er gedurende de uitvoering nog maatregelen ‘boven water drijven’ vanuit 
de praktijk, die van toegevoegde waarde zijn.  
Naast de fysieke maatregelen, worden er separaat organisatorische maatregelen getroffen 
om de opschaling en toekomstige uitrol in Het Groene Woud – Van Gogh Nationaal Park te 
organiseren. 
 
De doorlooptijd van de maatregelen is hieronder weergegeven. 
 

Maatregel  

Periode 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Grondmonsters x     x 

Maatregelen bodemkoolstof  x x x x x 

Begeleiding LBI x x     

Praktijkbijeenkomst  x     

Evaluatie - opschaling   x     
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BIJLAGE I – Methode document bodemkoolstof 
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CO2-vastlegging in de bodem door aanvoer van organische stof, zoals compost en vaste dierlijke mest en  
door toepassing van blijvend grasland 

1. Definities 
 

Toedienen vaste organische meststoffen: het aanbrengen van een hoeveelheid compost en/of vaste 
mest en/of potstalmest (mest vermengd met stro).  
Stalmest of vaste mest bestaat uit faeces en een wisselend deel van de urine van vee, al dan niet ge-
mengd met strooisel, met een gehalte aan organische stof van ten minste 10%. Potstalmest, uit loop- en 
potstallen, is mest die meerdere malen onder de dieren in de stal wordt bewaard. Deze mest beval veel 
stro en zal daardoor een deel van de urine vasthouden (CDM-advies, 2017, Koopmans en Bloem, 2018)).   
 
Blijvend grasland: : niet scheuren van grasland voor minimaal 10 jaar.  
Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of an-
dere kruidachtige voedergewassen. Overheersend betekent dat de vegetatie voor minimaal 50% be-
staat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als 
kruidachtig voedergewas. In het kader van de wettelijke regelgeving moet de grond minimaal 5 jaar niet 
in de vruchtwisseling worden opgenomen (RVO, 2019).  In het kader van dit methodedocument geldt 
hiervoor een periode van minimaal 10 jaar. 
Daarbij geldt voor percelen die geclassificeerd zijn als blijvend grasland een ploegverbod. Wel is er 
ruimte voor lichte grondbewerking om doorzaaien mogelijk te maken. Daarnaast is er een verbod voor 
bewerkingen en handelingen die de grasmat vernietigen (zoals frezen, spitten en doodspuiten), omdat 
de effecten van dergelijke bewerkingen nagenoeg gelijk zijn aan de effecten van ploegen. 
Het methodedocument sluit op dit vlak aan bij de eisen voor Natura 2000 gebieden (Korevaar, 2016).  
  
Toelichting: graslandvernieuwing vindt vooral plaats om de kwaliteit en productie van het gras te verho-
gen. Daarnaast is er ook behoefte aan ‘vers land’ bij akkerbouwbedrijven, vooral voor aardappels, om te 
voldoen aan een rotatie. Scheuren van grasland of rotaties met akkerbouwgewassen leiden echter tot 
een verlies aan bodemkoolstof. Daarnaast komt stikstof in de bodem vrij, waardoor het risico op ni-
traatuitspoeling en N2O-emissie toeneemt. Maatregelen die worden genomen om de nitraatuitspoeling 
en N2O-emissie na het scheuren van grasland te verminderen zijn minder kunstmest toedienen of niet 
meer scheuren (Lesschen et al., 2012). Voor deze methode gaat het dan om blijvend grasland. 
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2. Projecttype beschrijving 
 

Aanleiding 
Als reactie op de overeengekomen doelen van het Parijs Akkoord heeft de Nederlandse regering een 
nationale klimaatdoelstelling geformuleerd van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 die ook een bijdrage 
vraagt van de landbouwsector. In het Klimaatakkoord is voor landbouw en landgebruik een emissiere-
ductie doelstelling van 3,5-6,0 Mton afgesproken. Ook koolstofvastlegging in landbouwbodems moet 
bij gaan dragen met een doelstelling van 0,4-0,6 Mton in 2030.  Dat komt erop neer dat gemiddeld elke 
hectare ha minerale landbouwgrond per jaar 150 tot 250 kg OS moet toenemen.  

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat deze C vastlegging moet worden bereikt via ‘pilots, kennisver-
spreiding, technische innovatie, opleiding adviseurs’, waar Euro 20 mln voor beschikbaar wordt gesteld. 
Voor specifieke CO2-vastlegging in projecten is er nog geen financiering. Op het punt van voorkomen 
van broeikasgasemissies uit veenweides wordt al aangeven dat de Nationale Koolstofmarkt daar een rol 
in kan spelen omdat daarvoor reeds een methodedocument is vastgesteld. Voorliggend methodedocu-
ment is gericht op koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems. Het rijk kan helpen belemmerin-
gen waar mogelijk op te heffen door middel van het uitvoeringsprogramma Landbouwbodems.  
Ook de Europese Commissie werkt in het kader van de Europese Green Deal aan de voorbereiding van 
een financiële marktprikkel voor koolstofvastlegging, door middel van ‘Farm to Fork’. Daarbij kijkt men 
onder andere naar de Nederlandse ervaring. Nederlandse praktijkervaring komt zodoende Europese 
uitvoering ten goede.  
Een gemiddeld Nederlands landbouwperceel op zand of klei bevat per hectare gemiddeld 50-100 ton C 
(ofwel ±200 – ±400 ton CO2) in de bovenste 30 cm. Zo’n bodem kan gemiddeld jaarlijks nog eens 0,25 
ton koolstof per ha (ofwel 1 ton CO2) vastleggen. Dat is 1-1,5 Mton CO2 voor de 1,4 miljoen ha minerale 
landbouwgrond in Nederland . Koolstofopslag in de bodem kan dus een belangrijke bijdrage leveren 
aan de reductiedoelstelling van het Klimaatakkoord. 
Naast de bijdrage aan minder broeikasgassen helpt goed bodem-(organische stof-)beheer het vermij-
den van erosie, ondersteunen van plaagcontrole en afzwakken van effecten van extreem weer (over-
stromingen, langdurige droogte). Op lange termijn draagt een goede bodem met voldoende organische 
stof, bij aan de productiecapaciteit en weerbaarheid van de bodem. Daarmee is het vastleggen van 
koolstof in de bodem ook in het belang van de grondeigenaar/gebruiker. 
Dit methodedocument kwantificeert de CO2-emissiereducties van duurzame landbeheerpraktijken die 
de bodemkoolstofvoorraden van landbouwgebieden vergroten. Het is gericht op minerale bodems (klei 
en zand) en past parameters toe op analytische, peer-reviewde modellen om de organische bodem-
koolstofdichtheid te schatten. Het methodedocument is van toepassing op projecten die koolstofmana-
gement introduceren in een agrarisch landschap waar de organische koolstof in de bodem constant zou 
zijn gebleven of zou zijn afgenomen zonder het project. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met 
verschillen in bodemtype. Klei houdt van nature meer organische stof vast dan zand.  
Er is een brede reeks van activiteiten die een positief effect hebben op de voorraad bodemkoolstof 
kunnen hebben.  
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Deze methode richt zich  op het vastleggen van CO2 in landbouwbodems door middel van de volgende 
maatregelen:  
1. Aanvoer van organische stof via vaste organische meststoffen zoals compost en vaste dierlijke mest  
2. Toepassing van blijvend grasland. 
 
Bij het opstellen van het methodedocument is gebruik gemaakt van de ervaringen die in het buitenland 
met dergelijke systemen zijn opgedaan. Een overzicht van de (ervaringen met) buitenlandse carbon cre-
dit systemen is weergegeven in appendix 1 (literatuur) en 4 (overzicht).  Daarbij dient rekening te wor-
den gehouden met vaak grote verschillen tussen de Nederlandse situatie en die in het buitenland (bij-
voorbeeld bedrijfsgrootte). In sommige gevallen is sprake van intensieve monitoringsystemen, die in de 
Nederlandse situatie vanwege de veel kleinere gemiddelde bedrijfsomvang onbetaalbaar zouden zijn. 
Een belangrijk punt vormen de interne systeemkosten, die in diverse projecten circa 30% uitmaken van 
de waarde van de certificaten.   
 
2.2. Projectbeschrijving  

In het projectplan dient een beschrijving te worden opgenomen van het projectgebied en de projectin-
terventie.  

In de beschrijving dient in elk geval te worden meegenomen: 

x De percelen die onder het project vallen 
x Het bodemtype en kleigehalte  
x Startgehalte os  
x Het gemiddelde bouwplan en OS-balans 
x De voorgenomen maatregelen voor CO2-vastlegging  
x De percelen die voor deze maatregelen geldt. 

 
Aanvullend gelden de beschrijvingen zoals hieronder apart aangegeven voor toediening van 
organische stof.  
 
T.a.v. toediening organische stof via vaste organische meststoffen:  

x Aard van de toe te dienen meststof 
x Hoeveelheid toe te dienen meststof  
x Samenstelling toe te dienen meststof (C, N): 

o minimale C/N-ratio (met het oog op risico van N-uitspoeling en N2O-emissies): 10. 
o minimaal os gehalte: 10%   

x Aangesloten wordt bij de mestboekhouding .  
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Tabel 1. Gemiddelde eigenschappen van vaste dierlijke mestproducten en compost die voldoen aan de 
voorwaarden van minimaal 10% OS gehalte. Data zijn gebaseerd op Bemestingsadvies (Commissie Be-
mesting Grasland en Voedergewassen)1.  

Organische meststof Droge stof  
gehalte (g/kg) 

OS-gehalte (g/kg) N totaal 
(g/kg) 

P2O5 
(g/kg) 

C/N ratio 

Vaste rundvee mest 267 155 7,7 4,3 10,1 
Vaste varkens mest 260 153 7,9 7,9 9,7 
Dikke fractie rundvee 
mest 

250 193 7,3 4,1 13,2 

Dikke fractie varkens mest 250 185 10,8 9,1 8,6 
Champost 336 211 7,6 4,5 13,9 
GFT-compost 696 242 8,9 4,4 13,6 
Groen compost 599 179 5,0 2,2 17,9 

  
Varkensmest is niet toepasbaar, ten zij aangetoond dat het past.  

Een schematische weergave van de opzet van monitoring en uitgifte van certificaten is weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 
Figuur 1: schematische weergave van de opzet van monitoring en uitgifte van certificaten 

                                                 
1 https://edepot.wur.nl/413891 
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Binnen dit methodedocument vindt waardering en beoordeling plaats op basis van de volgende aspec-
ten:  
1. activiteiten die leiden tot toename van bodem-C (op basis van een tabel die mede dmv modellering 

tot stand is gekomen) op perceelsniveau: basis voor waardering 
2. instandhouden of verbeteren van de organische stof-balans op bedrijfsniveau 
3. metingen van bodem-C op perceelsniveau. Vanwege de onnauwkeurigheid in de meetmethode om 

organische stof-opbouw in bodems aan te tonen, werken we met het gemiddelde van alle deelne-
mende percelen binnen het project. Dit dient minimaal 50% te zijn van de ‘gemiddelde tabel-
waarde’.  

 
Onderdeel 1 is leidend voor de hoogte van de waardering. 
Onderdelen 2 en 3 gelden als condities waaraan voldaan moet worden en die gecontroleerd worden 
Indien aan punten 2 en/of 3 niet wordt voldaan, vindt geen uitkering van certificaten plaats. 
 
Het baseren van de uitkering van certificaten op basis van het gemiddelde van de metingen van alle 
deelnemende percelen binnen het project heeft de volgende voordelen:   

1. De onnauwkeurigheid van de gemiddelde waarde is aanzienlijk kleiner dan die van afzonder-
lijke metingen per perceel 

2. Het voorziet gedeeltelijk in de ongelijkheid die er tussen boeren bestaat op basis van de afzon-
derlijke baselines. 
Boeren die met een relatief hoog os-gehalte (stock) beginnen:  

a. Hebben in het verleden al meer inspanningen geleverd om het os-gehalte te verhogen  
b. Moeten in het project relatief veel moeite doen om extra os (flux) vast te leggen (bij 

hogere os-gehalten vraagt het meer inspanning om het os-gehalte te verhogen dan wel 
os-gehalte op peil te houden). 

Het werken met een gemiddelde waarde voorziet er aldus in dat het toegenomen os-gehalte bij boeren 
die met een relatief hoog begingehalte, relatief gering kan zijn ten opzichte van boeren die op een lager 
os-niveau starten, waardoor een zekere mate van correctie op verschillende startniveaus van os is inge-
bouwd.       
 
In de volgende hoofdstukken wordt een en andernader toegelicht.  
 
Geconcludeerd kan worden dat: 
x Grote hoeveelheden koolstof uit de atmosfeer gehaald kunnen worden en vastgelegd in landbouw-

bodems; 
x Deze methode reeds op diverse plaatsen in het buitenland succesvol wordt toegepast (zie Appendix 

## ); 
x Er behoefte is aan een methodedocument voor de Nationale Koolstofmarkt voor een financiële 

prikkel voor boeren en landeigenaren, om de vastlegging vast te stellen en te documenteren en om 
meer ervaring op te doen in de prakrijk. 

x Er een methodedocument is opgesteld met waardering op basis van uitgevoerde activiteiten met 
op basis daarvan berekende en gemeten hoeveelheden vastgelegde CO2 op perceelsniveau en het 
minimaal gelijk houden van het organische stofgehalte op bedrijfsniveau. 
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3. Additionaliteit 
 

De Stichting Nationale Koolstofmarkt heeft voor additionaliteit bepaald dat een emissiereductie- of 
koolstofvastleggingsproject additioneel is “als de projectmaatregel geen onderdeel is van vigerend be-
leid en de toegepaste technologie of techniek nog niet gangbaar is in de relevante markt”. Dat wil zeg-
gen 1) geen vastgesteld beleid van Rijksoverheid, de Europese Unie of door regionale overheden geïn-
troduceerde beleidsinstrumenten, die voor een bepaalde datum zijn gepubliceerd of afspraken met 
marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere overheden die op of voor die datum bindend 
zijn vastgelegd en 2) geen voorgenomen beleid indien deze openbaar, officieel medegedeeld en con-
creet genoeg uitgewerkt zijn. 
 
Wetgeving en vigerend beleid t.a.v. koolstofvastlegging 
Er is op dit moment nog geen zicht op nationaal of Europees beleid of verplichting tot koolstofvastleg-
ging voor particuliere partijen; er is vanuit het Klimaatakkoord wel een streven om koolstofvastlegging 
te stimuleren om daarmee bij te dragen aan de reductiedoelstelling.  

x In het Klimaatakkoord staat juist dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de toekomst op het ge-
bied van koolstofvastlegging in de bodem als extra worden gezien en dus “niet als aanvullende op-
gave worden geformuleerd”; deze vallen dus buiten de 49% doelstelling voor 2030. 

x Vanuit Europa geldt voor de lidstaten vanaf 2021 wel een netto stabilisatiedoel ‘(no debit rule’) 
voor de LULUCF-sectoren. Op dit moment is er echter nog geen nationaal beleid uitgewerkt waarin 
dit voor bodemkoolstof gestimuleerd of verplicht wordt opgelegd aan boeren. Binnen de EU geldt 
de afspraak dat het aandeel blijvend grasland per EU-lidstaat niet te veel mag dalen, omdat blijvend 
grasland bijdraagt aan vergroening en klimaatbeleid. Blijvend grasland is hierbij gedefinieerd als 
grasland dat minimaal 5 jaar niet in de vruchtwisseling is opgenomen met grond met een overheer-
send natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen2.  Ne-
derland heeft ervoor gekozen om het aandeel blijvend grasland op nationaal niveau te monitoren. 
Deze algemene eis op landelijk niveau is niet vertaald naar eisen op specifiek bedrijfsniveau. De de-
finitie van blijvend grasland in de wetgeving wijkt af van de definitie die in deze methodiek wordt 
gehanteerd (zie Hoofdstuk definitie). Huidige situatie bodemkoolstof 

Recente analyses (Van Tol et al., 2019) laten zien dat tussen circa 1998 en 2018 voor het deel van Ne-
derland dat op de bodemkaart als minerale grond is gekarteerd, geen significante verandering in het 
gehalte aan organische stof kon worden aangetoond.  Als grondgebruikers toe willen werken naar extra 
vastlegging van koolstof in de bodem, betekent dit dat ze een andere werkwijze zullen moeten volgen 
dan de reguliere praktijk. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Koolstofmarkt waardoor 
er een prikkel ontstaat. 

                                                 
2 Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/betalingsrechten-2019/vergroeningseisen-
2019/blijvend-grasland-2019 
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Additionaliteit van koolstofvastlegging in de bodem 
Additionaliteit is dus in een project in het kader van de Nationale Koolstofmarkt aantoonbaar meer 
emissies vastgesteld reduceren dan zonder het project. Bij dit type methode gaat het om maatregelen 
waardoor koolstof vastgelegd wordt door: 

x Blijvend grasland intact te laten of uit te breiden 

x Toediening van organische meststoffen in de vorm van vaste mest, compost aan de bodem. 

Additionaliteit van koolstofvastlegging door blijvend grasland  
De maatregel ‘blijvend grasland’ is bovenwettelijk voor het meeste landbouwareaal en dus additioneel. 
Alleen binnen Natura 2000-gebieden is er aanvullende wetgeving dat blijvend grasland niet mag wor-
den gescheurd of vernietigd1. Reden hiervoor is dat dit wordt beoordeeld als kwetsbaar grasland dat in 
stand moet blijven. Maar omdat dat niet wordt gedaan om koolstof aantoonbaar vast te leggen en dat 
ook niet wordt gemonitored of geclaimd, zijn CO2-projecten mogelijk. Vanaf de start van het project, 
daarmee vanaf dat moment, voor twee perioden van vijf jaar, geldt het daarna in dit methodedocu-
ment als blijvend grasland. Dit is vergelijkbaar met mestvergisting die via de SDE wordt beloond voor de 
duurzame energie maar niet voor de methaanreductie. Die wordt als ‘out of scope’ en dus additioneel 
gezien. Dat adviseerde de CvD feb 2017. 
 
Additionaliteit van koolstofvastlegging door toevoeging van organische meststoffen 
Het gaat dan om gebruik van effectieve organische koolstof die niet eerder aantoonbaar is vastgelegd 
in een project en die zonder het project niet gebruikt zou worden bij een maatregel om koolstof gecon-
troleerd vast te leggen in de bodem, en die dus anders weer vrij zou kunnen zijn gekomen of minder 
goed of niet zou zijn vastgelegd. In elk geval is met de stof niet eerder blijvende koolstofvastlegging er-
kend geclaimd door een andere partij. 

Zo is de stap van GFT naar Compost een omzettingsproces, en nog geen vastlegging van koolstof door 
de verwerker. De reden is tegengaan van methaanemissies (1 ton compost = 0,05 ton vermeden CO2e-
emissie van GFT). De koolstof wordt op dat moment niet permanent gebonden. Zo leveren stekjes van 
bomen, cellulose van papierresten, vervaardiging van bokashi en groen gas nog geen carbon credits op 
maar pas na toepassing in een CO2-project. 

In het National Inventory Report3 staat dat de compost-hoeveelheden van GFT zeer onzeker zijn4. Lan-
den rapporteren dat überhaupt niet. Het gaat ook om kortcyclische CO2-emissies. En alleen de me-
thaan- en N2O-emissies worden gerapporteerd in verband met compost. De vastgelegde CO2 wordt niet 

                                                 
3 Zie NIR 2020: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Algemeen%20(General)/Emissierapporta-
ges%20(Emission%20reports)/NIR%20Greenhouse%20Gas%20Emissions%20in%20the%20Nether-
lands/NIR2020.pdf  

4 The uncertainty of waste incineration, landfilling and composting, and digestion is described in a separate report 
(RWS, 2014). 
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bijgehouden, berekend of geclaimd door Nederland. Je kunt daarom de organische stof die wordt toe-
gevoegd als vastlegging in de bodem rekenen.  
 

[Uitbreiding additionaliteit (deze passage is in afwachting van de principiële goedkeuring van ‘credit for early action’) 
x Als een boer grasland al een tijd niet had gescheurd had en daarna een project registreert, geldt de koolstofvastlegging 

en behoud daarvan vanaf de start van het project, daarmee vanaf dat moment, vijfjaarlijks, als blijvend grasland. bij CO2-
credits is het gebruikelijk de eerste aanloop mee te nemen, ‘credit voor early action': het gaat er dan wel om dat er een 
vergelijkbare maatregel is genomen, maar NIET on redenen van koolstofvastlegging en credits 

x Als een boer voorafgaand aan het project via aantoonbare toevoeging van effectieve organische stof van reeds een 
significante hoeveelheid koolstof heeft vastgelegd en dat via een CO2-project wil aanvullen, kan de reeds vastgelegde 

koolstof bij de eerste berekening en certificering meegenomen worden (zie voor berekeningen hoofdstuk 5 e.v.). bij CO2-
credits is het gebruikelijk de eerste aanloop mee te nemen, credit voor early action: het gaat er dan wel om dat er een 
vergelijkbare maatregel is genomen, maar NIET om redenen van koolstofvastlegging en credits 

x ] 

Geconcludeerd kan worden dat: 
x In Nederland en EU nog geen verplichting bestaat om koolstof in de bodem vast te leggen, noch be-

staat er een subsidieregeling voor.  
x Er op bedrijfsniveau geen wettelijke plicht is om blijvend grasland ook in stand te houden.  
x Voor Natura-2000 gebieden deze plicht wel geldt. De doelstelling van deze plicht is echter niet ge-

baseerd op koolstofvastlegging in de bodem, maar op het in standhouden van kwetsbaar grasland. 
x De afgelopen 20 jaar het gemiddelde OS-gehalte van minerale landbouwbodems niet significant is 

veranderd. 
x Een vrijwillige toepassing met als doel koolstofvastlegging daarom additioneel is. 
x De Nationale Koolstofmarkt de haalbaarheid en betaalbaarheid van koolstofvastleggingsprojecten 

kan vergroten. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat grondgebruikers zonder extra prikkel deze 
maatregelen vrijwillig nemen 

Bron: https://edepot.wur.nl/509781 
 
 

 

4. Bepaling projectgrens 
 

Ruimtelijke begrenzing 

De fysieke grenzen waarbinnen de koolstofvastlegging wordt bepaald is de locatie waar de maatregel 
plaatsvindt en waarin de meeste bodemkoolstof voorkomt in de bodem: in de bovenste 30 cm van een 
perceel.  

We onderscheiden drie ruimtelijke niveaus: 

1. Perceelsniveau: voor het project aangemeld(e) perceel / percelen 
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2. Bedrijfsniveau: alle percelen van een deelnemende ondernemer (inclusief percelen die niet zijn 
aangemeld; daarmee wordt voorkomen dat een ondernemer alleen percelen met een positieve 
organische stofbalans aanmeldt, terwijl er over al zijn percelen sprake zou kunnen zijn van een 
negatieve balans).    

3. Projectniveau: alle aangemelde percelen van deelnemende ondernemers.   

Het projectgebied omvat percelen die door de ondernemers zijn aangemeld voor het project en de ad-
ditionaliteiscriteria uit hoofdstuk 3. Het projectgebied is beschikbaar als BRP-kaart (Basisregistratie Per-
celen). 

4.2 Projectperiode  
 
De projectperiode bedraagt minimaal 10 jaren. De CO2-vastlegging wordt door middel van een tabel of 
modelberekening vooraf berekend en door metingen verifieerd op de tijdstippen 0 (beginsituatie), t=5 
jaar en t=10 jaar.  
Uitkering van certificaten wordt gebaseerd op het nemen van de maatregelen. Op basis hiervan wordt 
jaarlijks 10% van de gemiddeld op projectniveau  berekende vastlegging in 5 jaar uitgekeerd. In jaar 5 
wordt in principe ook de resterende 50% uitgekeerd na meting van bodemkoolstof. In de periode jaar 6 
tot en met jaar 10 herhaalt de procedure zich  (zie hoofdstuk 9). 
Daarbij wordt de intentie vastgelegd voor het continueren  / verlengen van de maatregelen  na afloop 
van de projectduur.  
 
4.3  Startdatum 
 
De startdatum van het project is het moment waarop de projectinterventie start.  

4.4. Systeemgrens 

In het geval van toediening van mest of compost ligt de systeemgrens bij de producent van compost of 
dierlijke mest. Het transport van compost en dierlijke mest valt binnen het systeem, het productiepro-
ces van compost of mest valt er buiten.  

4.5  Deelnemende ondernemers 
 
Deelnemers zijn agrarische ondernemers die zich contractueel verplichten tot het nemen van maatre-
gelen om CO2 vast te leggen door middel van de voorgestelde maatregelen.  
Uitbreiding van het aantal deelnemers kan per jaar in geval er sprake is van samenwerkende deelne-
mers binnen een programma.  
 
4.6.  Sources en sinks.  
 
Toelichting op broeikasgasemissies door fossiele brandstoffen en bemesting  



 
 

12 

CO2-vastlegging in de bodem door aanvoer van organische stof, zoals compost en vaste dierlijke mest en  
door toepassing van blijvend grasland 

Broeikasgasemissies in de landbouw worden veroorzaakt door de volgende activiteiten: fossiel brand-
stofverbruik van landbouwmachines, grondbewerking door akkerbouw, scheuren van grasland, bemes-
ting en pensfermentatie door koeien. Emissies uit het verbranden van fossiele brandstoffen en het toe-
passen van bemesting worden in dit document niet meegeteld (CO2, N2O). Hier wordt voor gekozen om 
onnodige complexiteit van de methode te vermijden ten aanzien van het kwantificeren en monitoren 
van deze emissies in een project. Deze keuze is te verantwoorden vanwege het feit dat een conserva-
tieve benadering wordt toegepast, dat wil zeggen dat de netto broeikasgas- emissiereductie of verwij-
dering niet wordt overschat. De gemiddelde jaarlijkse emissies t.g.v. fossiele brandstoffen en bemesting 
in een landbouw baseline scenario zijn hoger dan in een projectscenario.  
 
Conservatieve benadering significantie 
Voor alle sources / sinks geldt dat het niet verplicht berekend hoeft te worden als aangetoond is dat 
het niet meetellen bijdraagt aan een conservatieve inschatting van de GHG impact van het project.  
Ook kunnen sources / sinks optioneel buiten beschouwen worden gelaten wanneer de impact niet sig-
nificant is, dat wil zeggen dat het gezamenlijke aandeel van deze sources / sinks  minder dan 5% van de 
totale GHG impact bedraagt.  
 
Tabel 2: Overzicht sources 

GHG Source Inbegrepen Toelichting 
CO2 Transport mest of compost naar 

landbouwbedrijf 
Ja De maximaal toegestane transportaf-

stand is begrensd en er vindt verrekening 
plaats van vastgelegde hoeveelheid CO2, 
afhankelijk van de transportafstand.     

CO2 Grondbewerking Nee Bij blijvend grasland is dit niet van toe-
passing. Bij toediening organische stof 
wordt er vanuit gegaan dat de manier 
van grondbewerking niet verandert; de 
berekende C vastlegging is alleen het re-
sultaat van de verhoogde aanvoer. 

CH4 Emissie uit dierlijke mest  Nee Methaanemissies uit mestopslagen zijn 
een belangrijke bron, met name bij drijf-
mest. Vervangen van drijfmest door 
vaste mest zou kunnen leiden tot minder 
methaanemissies. Echter deze emissiere-
ductie is toe te rekenen aan de veehou-
der, niet aan degene die de meststof toe-
past. Methaanemissies uit bodemproces-
sen zijn verwaarloosbaar klein. 

N2O Emissie bodemprocessen Nee N2O-emissies vinden plaats bij de omzet-
ting van de stikstof uit de mest. Bij het 
toepassen van vaste meststoffen is de 
N2O-emissie mogelijk lager dan bij de 
toepassing van drijfmest, echter bij de 
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opslag van vaste mest is de N2O-emissie 
juist hoger bij vaste mest. Gezien de be-
perkte data en grote onzekerheid in deze 
emissies zijn de mogelijke emissiereduc-
ties niet meegenomen. 

Sink: CO2: Bodemlaag van 0-30 cm. Dit vormt de kern van de activiteiten: vastlegging van CO2 land-
bouwbodem.   

 
 

5. Vaststellen baseline 
 

De baseline van een project is de voortzetting van de gangbare praktijk waarbij geen extra maatregelen 
werden genomen om koolstof vast te leggen in de bodem van het onderhavige perceel. Deze baseline 
wordt per perceel binnen het project bepaald door een nulmeting.  
Deze C-voorraad is enerzijds de referentie voor het startpunt waarmee na afloop van het project of na 
een bepaalde periode een nieuwe bodem C meting mee kan worden vergeleken om de extra vastge-
legde hoeveelheid C te bepalen. Daarnaast is het bodem C-gehalte ook nodig als invoer voor de model-
berekening als daar gebruik van wordt gemaakt. 
 
Moment van meting voor de baseline is jaar 0, dan wel voorafgaande aan het groeiseizoen (1 februari) 
in jaar 1. Bij voorkeur wordt deze meting in hetzelfde seizoen gedaan als de tussenmeting in jaar 5 en 
de eindmeting in jaar 10. De gemiddelde baseline van het project wordt bepaald door het gemiddelde 
C-gehalte van alle deelnemende percelen te berekenen, gewogen naar perceeloppervlakte. 
 
Monstername 
Om koolstof in de bodem te meten, worden er in een perceel monsters tot 30 cm diep genomen, om-
dat ervan uit wordt gegaan dat in de bovenste laag van de bodem zich de meest organische stof be-
vindt. Deze bemonsteringsdiepte is gelijk aan die zoals toegepast binnen projecten die worden uitge-
voerd in het kader van Slim Landgebruik in opdracht van LNV. Deze diepte is bovendien aanbevolen in 
IPCC-guidelines en de Nederlandse emissierapportage.  Daarmee kunnen de daarin gegenereerde resul-
taten gemakkelijk worden benut bij de hantering van voorliggend methodedocument (bijvoorbeeld bij 
aanpassing van het model of de tabel met berekende hoeveelheden vastgelegde CO2 per maatregel).  
 
Per hectare worden gemiddeld 40 deelmonsters genomen, verdeeld over het hele perceel, door een 
gecertificeerd bureau. Deze monsters worden later samengevoegd tot één bodemmonster dat wordt 
geanalyseerd, zodat de heterogeniteit over een perceel goed wordt meegenomen. Deze heterogeniteit 
geeft al aan dat er sprake is van een hoeveelheid koolstof in de bodem met een bandbreedte. Deze he-
terogeniteit kan afhangen van natuurlijke verschillen, zoals processen die het landschap bepalen (geo-
morfologie, zoals kreekruggen, veenlagen, rivierlandschappen etc.) maar ook van verschillen die op het 
land door management ontstaan, denk aan kopakkers, stukken land die door de tijd bij andere gewas-
percelen ingedeeld raken, verschillen in bemesting, etc.  
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Omdat verbindingen van organische stof in de bodem gevarieerd en complex kunnen zijn, zijn er ver-
schillende methoden die worden gebruikt om de hoeveelheid organische stof in de bodem te meten. 
De hoeveelheid koolstof die gemeten kan worden hangt hiermee samen, omdat ruwweg 50% van orga-
nische stof uit koolstof bestaat. Op landbouwpercelen zal vrijwel alle koolstof in organisch materiaal en 
bodemleven zitten.  
De methodes om koolstof te analyseren kunnen worden ingedeeld in thermische destructie (door mid-
del van verhitting), chemische oxidatie (door het toevoegen van chemicaliën),  Nabij InfraRood (NIR) en 
Mid-Infrarood (MIR). NIR is de goedkoopste methode. Eurofins Agro gebruikt deze methode al tien jaar 
als standaardmeting voor organische stof.  
In principe is elk van deze methoden toegestaan om te gebruiken binnen de Green Deal, mits dit plaats-
vindt door gecertificeerde organisaties. Belangrijk is hierbij dat dezelfde werkwijze en analysemethode 
wordt gebruikt bij de start van het project (jaar 0), halverwege het project (jaar 5) en bij de afronding 
van het project (jaar 10).    
 
De gemeten OS-waarden worden omgerekend naar C-voorraad op basis van de volgende formule: 
 
C-voorraad bodem (in ton C/ha) = dichtheid (in kg/dm3) x bodemdiepte (in m)  x 10000 x OS-gehalte (in kg/kg) 
     
De dichtheid wordt als volgt berekend: 
 
   Dichtheidklei =     0.6117 + (0.003601 * kleigehalte) + (0.002172 * (OS-gehalte)2) + (0.01715 * log(OS-gehalte) 
    Dichtheidzand =   0.667 + (0.021* OS-gehalte) 

De verschillende beschikbare methoden om bodemkoolstof te meten, verschillen o.a. qua kosten en 
betrouwbaarheid. Vanwege de verwachte kleine verandering in bodemkoolstofvoorraad lijkt een hoge 
nauwkeurigheid wenselijk. Daar staat tegenover dat het belangrijk is de kosten van het systeem relatief 
beperkt te houden en omdat niet op perceelniveau wordt afgerekend op behaald effect, maar op pro-
jectniveau, hoeft een beperkte foutenmarge geen probleem te vormen. Uitgaande van een normale 
verdeling, waarbij fouten naar boven even vaak voorkomen als fouten naar onderen, zal op projectni-
veau het projecteffect alsnog redelijk geschat kunnen worden.  

 
Geconcludeerd kan worden dat: 

x De nulmeting van het OS-gehalte per perceel binnen het project wordt bepaald met een van de 
meetmethoden (NIR, thermische destructie of chemische oxidatie), volgens een standaardpro-
tocol (een mengmonster van 40 steken per ha) door een gecertificeerd bureau waarbij volgens 
dezelfde methode wordt gewerkt in jaar 5 en jaar 10 als in jaar 0. 

x De baseline van het project wordt berekend als het gemiddelde van alle deelnemende perce-
len, gewogen naar oppervlakte. 

Bronnen: https://edepot.wur.nl/509781  
 



 
 

15 

CO2-vastlegging in de bodem door aanvoer van organische stof, zoals compost en vaste dierlijke mest en  
door toepassing van blijvend grasland 

 
6. Baseline emissies 

 
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de starthoeveelheid organische koolstofvoorraad wordt be-
paald. Deze voorraad zegt echter niets over de emissies of vastlegging van CO2, dus of de voorraad toe- 
of afneemt. Een bodem met een historisch hoog C gehalte zal onder akkerbouw vaak een afname in de 
C voorraad laten zien. Door het nemen van een maatregel kan deze afname worden tegengegaan of 
zelfs worden omgezet in een toename (netto C vastlegging). Daarom is het belangrijk deze baseline 
emissie/vastlegging te bepalen. Voor het bepalen van het effect van een maatregel zijn er twee opties, 
een tabel met forfaitaire waarden, of een perceelsspecifieke modelberekening (zie ook hoofdstuk 7). In 
het geval van gebruik van forfaitaire waarden is de aanname dat baseline emissies/vastlegging nul is, 
aangezien er geen specifieke bodem C balans berekend wordt. Het effect van de te nemen maatregel is 
dan gelijk aan de desbetreffende forfaitaire waarde. Bij een modelberekening kan er voor de huidige 
situatie een perceelsspecifieke berekening worden gemaakt van de bodem C balans (in ton C/ha/jaar) 
op basis van de gemiddelde rotatie, bemesting en bodembeheer. De C voorraad, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 5, is ook nodig als invoer voor de modelberekening om de baseline emissies te berekenen. 
De methodiek voor deze model berekening staat verder beschreven in Hoofdstuk 7. 
 
Geconcludeerd kan worden dat: 

x Als er geen model gebruikt wordt, dan de aanname is dat baseline emissie 0 is. Het effect van 
de genomen maatregel binnen het project is dan de waarde zoals opgenomen in de tabel (zie 
Hoofdstuk 7). 

x Als er wel een model wordt gebruikt, de baseline situatie een berekening van bodem C balans 
is op basis van de gangbare praktijk (gewasrotatie, bemesting, overige bodemmaatregelen) en 
de bodem C voorraad zoals bepaald in de startmeting.   

 

 
7. Projectemissies 

 
Vastlegging van CO2 in bodem-OS is via modelberekeningen in grote lijnen te voorspellen. Wetenschap-
pelijke modellen zoals Roth-C, Century en Candy zijn gebaseerd op lange-termijn meetreeksen, waarin 
landbouwactiviteiten zijn gekoppeld aan gemeten bodem-C. Met deze modellen kan dus worden voor-
speld hoeveel C is vastgehouden/vastgelegd, wanneer goed is vastgelegd welke maatregelen de boer 
heeft genomen: keuze van de gewassen, type grondbewerking, aanvoer van organisch materiaal zoals 
mest of compost, etc.  
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Voor de berekening van koolstofvastlegging voor de Nationale Koolstofmarkt worden twee methodes 
ontwikkeld:  

1. Een tabel met forfaitaire waarden. Deze tabel met de hoeveelheid CO2-vastlegging per ha zal 
beschikbaar worden gesteld op basis van literatuur en modelberekeningen met RothC (de on-
derbouwing hiervan zal later worden toegevoegd in een aparte bijlage). Hierbij wordt in elk ge-
val onderscheid gemaakt naar zand en klei, verschillende klassen van huidige bodem C gehalte, 
en waar relevant klassen voor hoeveelheid vaste mest/compost die wordt toegediend. 

2. Een perceel/bedrijfsspecifieke modelberekening. Op basis van bedrijfsgegevens (gewasrotatie, 
bemesting en bodembeheer) en bodemgegevens van het perceel (C gehalte en kleigehalte) kan 
een modelberekening gemaakt worden van de bodem C balans.  

Voor de eerste methode zal de tabel met forfaitaire waarden op korte termijn beschikbaar komen voor 
dit methodedocument (zie tabel 3 t/m 5, invulling naar verwachting september 2020). Voor de tweede 
methode met de perceel-specifieke modelberekening is het nodig dat het te gebruiken model voor ie-
dereen online beschikbaar komt. Hiervoor wordt in het kader van het programma Slim Landgebruik ge-
werkt aan een praktijkmodel, dat hiervoor geschikt is en online te gebruiken. Het is de bedoeling dat dit 
praktijkmodel (gebaseerd op de rekenregels van RothC) halverwege 2021 beschikbaar is. Tot die tijd 
kan de tabel met forfaitaire waarden worden gebruikt.  

De tabel met forfaitaire waarden is generiek en minder bedrijfsspecifiek en daardoor onzekerder. Aan-
gezien het model beter rekening kan houden met de bedrijfsspecifieke omstandigheden (bodem en kli-
maat omstandigheden, waaronder exacte startwaarde bodem C voorraad, betere detaillering van de 
maatregel), zullen de resultaten van de modelberekening in principe minder onzeker zijn. Deze tweede 
methode heeft dan ook de voorkeur, maar de infrastructuur (bijv. een website) waarop het model mak-
kelijk gerund kan worden voor een groot aantal percelen is op dit moment nog niet beschikbaar. Het is 
de bedoeling dat zo’n website wel begin 2021 beschikbaar is. Methode 1 met de forfaitaire waarden zal 
daarom in eerste instantie meer voor de hand liggen.  

Methode 1: Tabel met forfaitaire waarden 

De hoeveelheid CO2 die vastgelegd wordt tijdens de realisering van het project wordt bepaald op basis 
van onderstaande tabellen. Deze waarden zijn bepaald door met het RothC model (zie beschrijving me-
thode 2) een groot aantal situaties door te rekenen, en daarvan het gemiddelde te nemen.  
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Tabel 3. Voorbeeld tabel van forfaitaire waarden voor CO2 vastlegging in ton CO2/ha/jaar voor de maat-
regel blijvend grasland (getallen moeten nog bepaald worden op basis van RothC modellering. Dit vindt 
plaats in september, voorafgaand aan indiening van de definitieve versie van dit methodedocument)  
 

Huidig OS gehalte Zandgrond Kleigrond 
< 3%   
3-5%   
5-8%   
> 8%   

 
 
Tabel 4. Forfaitaire waarden voor CO2 vastlegging in ton CO2/ha/jaar voor de maatregel extra toevoer 
vaste organische meststoffen voor compost (gemiddelde over periode van 20 jaar). De waarden zijn nu 
gebaseerd op ISWA rapport5, definitieve getallen moeten nog bepaald worden op basis van RothC mo-
dellering.  
 

Huidig OS gehalte Aanvoer compost  Zandgrond Kleigrond 
< 3% 10 ton/ha 1.0 1.4 
 20 ton/ha 2.0 2.7 
 30 ton/ha 3.0 4.1 
3-5% 10 ton/ha 0.7 0.9 
 20 ton/ha 1.3 1.8 
 30 ton/ha 2.0 2.7 
> 5% 10 ton/ha 0.3 0.5 
 20 ton/ha 0.7 0.9 
 30 ton/ha 1.0 1.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Gilbert, J. Ricci-Jürgensen, M., Ramola, A. 2020. Quantifying the benefits of applying quality compost to soil. Inter-
national Solid Waste Association.  
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Tabel 5. Forfaitaire waarden voor CO2 vastlegging in ton CO2/ha/jaar voor de maatregel extra toevoer 
vaste organische meststoffen voor vaste mest (gemiddelde over periode van 20 jaar). De waarden zijn 
nu een eerste inschatting als voorbeeld, de definitieve getallen moeten nog bepaald worden op basis 
van RothC modellering.  
 

Huidig OS gehalte Aanvoer vaste mest  Zandgrond Kleigrond 
< 3% 10 ton/ha 1.0 1.4 
 15 ton/ha 1.5 2.1 
 20 ton/ha 2.0 2.8 
3-5% 10 ton/ha 0.7 0.9 
 15 ton/ha 1.0 1.3 
 20 ton/ha 1.4 1.8 
> 5% 10 ton/ha 0.3 0.5 
 15 ton/ha 0.4 0.7 
 20 ton/ha 0.6 1.0 

Methode 2: Modelberekening 

Voor de tweede methode wordt voorgesteld om gebruik te maken van het RothC model. Het RothC-
model is een dynamisch model voor de omzetting van organische koolstof in minerale bodems. Van-
wege de volgende redenen is de keuze gemaakt om het RothC model toe te passen: 

x Het model wordt wereldwijd toegepast en is goed beschreven in wetenschappelijke publicaties 
(o.a. Coleman et al., 1997; Smith et al., 1997; Byrne and Kiely, 2009) 

x Het model is relatief simpel en vereist een beperkte set aan invoer data 
x Er is ervaring in het toepassen van het model in Nederland, zoals beschreven in Conijn en Les-

schen (2016) voor toepassing op nationale schaal en Lesschen et al. (2020) voor toepassing op 
bedrijfsniveau voor de melkveehouderij. 

x Het is de bedoeling om dit model ook te gebruiken voor de nationale emissieregistratie voor 
het berekenen van C vastlegging in landbouw gronden. 

x RothC is ook het model dat gebruikt gaat worden voor het bepalen van de nationale potentie 
van C vastlegging door het FAO Global Soil Partnership en in het VCS methodiek wordt ook naar 
RothC gerefereerd. 

Zie Appendix 3 voor nadere toelichting op het RothC model. 

Correctie voor transport emissies organische meststoffen 

Op veel bedrijven zal de vaste organische mest worden aangevoerd van andere bedrijven. De CO2 emis-
sies gerelateerd aan het transport verlagen mogelijk de effectiviteit van de maatregel. Vaak zal dit een 
kleine emissiebron zijn, maar bij grotere afstanden kan het meer worden en moet hiervoor gecorri-
geerd worden. Daarom moet iedere deelnemer aangeven welke product(en) naar verwachting de ko-
mende 10 jaren zullen worden aangewend en welke transportkilometers worden verwacht. Bij kleine 
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transportafstanden hoeft niet gecorrigeerd te worden, maar bij langere afstanden wel. Onderstaande 
tabel geeft inzicht met welke correctiefactor moet worden gerekend. 

In onderstaande tabel staat per soort mest of compost weergegeven hoe deze emissies zich verhouden 
tot de hoeveelheid EOS die in het product aanwezig is. In de drie meest rechtse kolommen staat weer-
gegeven hoeveel kilometer het product kan worden vervoerd voordat de transportemissies respectie-
velijk 5%, 10% en 25% van de aangevoerde EOS bedragen. Als uitgangspunt is hierbij genomen dat de 
emissie per tonkm 110 g CO2 bedraagt (bron: www.co2emissiefactoren.nl voor een vrachtwagen van 20 
ton of meer). Varkensmest heeft het laagste gehalte EOS, waardoor na een transport van 42 km de 
transportemissies al gelijk zijn aan 5% van de EOS. GFT-compost heeft het hoogste aandeel EOS. Daar-
voor geldt dat pas na een transportafstand van 182 km de transportemissies deze 5% bedragen. 

Tabel 6.  Verhouding tussen CO2-emissies door transport en aanvoer van EOS. ‘Transport-km’ geeft weer 
hoeveel km het product kan worden getransporteerd om resp. 5%, 10% en 25% van de emissies teniet te 
doen. 
 

* 
(de humificatiecoefficient is het percentage van de organische stof in een product dat één jaar na toediening aan 
de bodem nog niet is afgebroken. De effectieve organische stoftoediening wordt berekend door het gehalte aan 
organische stof te vermenigvuldigen met de humificatiecoëfficiënt) 

Om hiervoor te compenseren wordt een correctie doorgevoerd van 5 of 10% zoals weergegeven in on-
derstaande tabel. Om de administratieve last te beperken, gaan we uit van enkele hoofdklassen. Er zijn 
geen transporten toegestaan waarbij de emissies bijna 20% van de EOS van het product bedragen. Uit-
gangspunt is dat in die situatie een duurzamer gebruik van het product dichter bij de bron mogelijk is. 
Voor ieder product is hiervoor een maximale transportafstand berekend. Daarnaast is een absolute 
grens gezet op 400 km; het is niet wenselijk compost van zo ver aan te voeren. In praktijk zal er altijd 
een duurzamere toepassing van deze compost dichter bij de bron mogelijk zijn. 

 
 
 
 

Mest/compost
DS-gehalte 

(g/kg)
C-gehalte 

(kg/ton)
humificatie-
coefficient*

gehalte EOS-
C/ton

transport-km 
5% emissie

transport-km 
10% emissie

transport-km 
25% emissie

Vaste rundvee mest 267 78 0,45 34,88 58 116 291

Vaste varkens mest 260 77 0,33 25,25 42 84 210

Dikke fractie rundvee mest 250 97 0,45 43,43 72 145 362

Dikke fractie varkens mest 250 93 0,33 30,53 51 102 254

Champost 336 106 0,50 52,75 88 176 440

GFT-compost 696 121 0,90 108,90 182 363 908

Groen compost 599 90 0,90 80,55 134 269 671
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Tabel 7. Aantal transportkilometers waarbij met een correctiefactor van 5% of 10% wordt gerekend en 
kilometergrens waarboven transport niet is toegestaan. 
 

 Correctiefactor     
Mest/compost geen 5% 10% niet toegestaan 
Vaste rundvee mest <30 30 tot 90 90 tot 200 > 200 km 
Vaste varkens mest <20 20 tot 60 60 tot 150 > 150 km 
Dikke fractie rundvee mest <35 35 tot 105 105 tot 250 > 250 km 
Dikke fractie varkens mest <25 25 tot 75 75 tot 180 > 180 km 
Champost <45 45 tot 135 135 tot 300 > 300 km 
GFT-compost <90 90 tot 270 270 tot 400 > 400 km 
Groen compost <65 65 tot 195 195 tot 400 > 400 km 

Gemiddelde correctiefactor transport =      

 

Geconcludeerd kan worden dat: 

x Er twee methodes onderscheiden zijn om vastlegging van CO2 te berekenen. In eerste 
instantie gebeurt dit op basis van een tabel met forfataire waarden. Als in een later sta-
dium een model beschikbaar is, zal deze de tabel vervangen. 

x Er een correctiefactor is opgesteld voor het transport van meststoffen.  

 
8. Emissiereductie 

 
Netto vastgelegde CO2 kan worden bepaald op basis van de tabel met forfaitaire waarden (methode 1) 
of op basis van de modelberekening (methode 2).  
Voor methode 2 is de netto vastgelegde CO2 het verschil in de bodem C balans tussen de huidige praktijk 
(baseline) en de situatie met de voorgenomen maatregelen (project). Deze wordt dan berekend als de 
vast te leggen hoeveelheid CO2/ha/jaar, als gemiddelde over de projectduur. 
 

Netto vastgelegde CO2 = 44/12 * ((bodem C balans project) – (bodem C balans baseline)) * Areaal 
 
Bodem C balans is uitgedrukt in ton C/ha/jaar 
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De uiteindelijke emissiereductie is: netto vastgelegde CO2 * (1- correctiefactor transport) 
 
Geconcludeerd kan worden dat: 
 

x Er een berekening is vastgelegd voor emissiereductie.  

 
 
 
 
 
 
 

9. Monitoring Parameters 
 

Deze paragraaf beschrijft manieren voor het berekenen vastgelegde koolstof in een monitoringsperi-
ode en de gebruikte parameters. 
 
Schematisch is de wijze van monitoring weergegeven in figuur 1. 
 
Gebruikte parameters: 

x Bij de start van het project wordt bodemkoolstof gemeten (zie a. hier onder voor procedure) 
x Iedere 5 jaar wordt opnieuw bodemkoolstof gemeten (zie a.) 
x Voor maatregel blijvend grasland: jaarlijks wordt gemonitord of het perceel nog blijvend gras-

land is (b.) 
x Voor maatregel aanvoer organische vaste meststoffen: Jaarlijks wordt gemonitord hoeveel or-

ganische vaste meststof op het perceel is opgebracht en wat de transportafstand is van de ver-
schillende aangevoerde producten. Dit moet worden aangetoond met aankoopbonnen. (c.) 

x Controle of geen afwenteling op andere percelen binnen het bedrijf plaatsvindt:  
o Voor de maatregel “opbrengen van compost en/of vaste dierlijke mest”: jaarlijks 

wordt op bedrijfsniveau de organischestofbalans berekend. Voorwaarde is dat de or-
ganischestofaanvoer (uitgedrukt in kg OS per hectare per jaar) jaarlijks gelijk blijft of is 
verbeterd t.o.v. de baseline in jaar 0. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan 
worden in het betreffende jaar geen certificaten toegekend.  (d.) 

o Voorwaarde voor deelname aan een project met blijvend grasland: minimaal 75% van 
het graslandareaal op bedrijfsniveau is blijvend grasland (e.)  

Uitkering van certificaten wordt gebaseerd op het nemen van de maatregelen. Op basis hiervan wordt 
jaarlijks 5% van de te berekende vastlegging in 10 jaar uitgekeerd. In jaar 10 wordt indien wordt vol-
daan aan de gestelde eisen ook de resterende 50% uitgekeerd na meting van bodemkoolstof.  
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a. Procedure voor meting van bodemkoolstof 
Voor de beschrijving van de procedure voor de meting van bodemkoolstof zie hoofdstuk 5. 
Aan de hand van de afspraken per perceel, de startmeting per perceel en de informatie uit de tabel 
waarin het effect van de maatregel staat, wordt in jaar 0 van het project berekend wat de verwachte 
toename in bodemkoolstof is per perceel in jaar 10 en wat de gemiddelde toename (in kg C/ha in de 
bovenste 30 cm) is van alle percelen die meedoen in het project (naar oppervlakte gewogen).   

Na 5 jaar wordt de toename in organische stof bepaald d.m.v. een tweede bodemmeting op alle per-
celen. De metingen worden geanalyseerd met gebruikmaking van dezelfde methodiek en (voor zover 
mogelijk) door hetzelfde lab. Ditzelfde wordt herhaald in jaar 10. De meting in jaar 10 vormt een con-
trolepunt voor de uitkering van de certificaten; uitkering vindt plaats op basis van de berekende hoe-
veelheden vastgelegde CO2 door middel van tabel of model. De meting in jaar 5 is enkel bedoeld voor 
kennisontwikkeling in het algemeen en om informatie te verkrijgen of het project op schema loopt, als 
stimulans voor de deelnemende partijen en om te beoordelen of bijsturing wenselijk is. 
 
Formule:  
toename in C in het 10e jaar t.o.v. jaar 0 wordt voor ieder perceel als volgt berekend:  
voorraad bodem-C jaar 10 – voorraad bodem-C jaar 0.  
 
De wijziging in bodem-C voorraad van alle percelen binnen het project wordt gebruikt om op project-
niveau het resultaat te berekenen. Hierbij worden alleen percelen meegerekend die alle jaren aan het 
project hebben meegedaan. Percelen die een  of meerdere jaren niet aan de voorwaarden (het nemen 
van een maatregel en een positieve OS-balans) hebben voldaan, worden buiten beschouwing gelaten. 
Deze percelen komen ook niet in aanmerking voor uitkering van de resterende 50% na 10 jaar.   
 
Formule: 
Berekening gemiddelde toename bodem-C voorraad per hectare op projectniveau, waarbij alleen per-
celen meetellen waarbij de voorgaande 10 jaar is voldaan aan de voorwaarden = 
 
∑(       )
∑(      )

   

 
De gemiddelde toename van de bodem-C voorraad per hectare op projectniveau wordt vergeleken 
met de verwachte gemiddelde toename per deelnemende hectare bij de start van het project. Als de 
gemeten toename minimaal 50% is van de bij de start van het project berekende hoeveelheid, wordt 
de einduitkering uitgekeerd.  
 
Formule: 
Voorwaarde voor uitkering van 50% van de certificaten in jaar 10: 
 
Gemiddelde gemeten toename bodem-C voorraad / ha op projectniveau in jaar 10  > 0,50 * gemid-
delde berekende toename bodem-C voorraad / ha op projectniveau in jaar 0. 
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b. Monitoring blijvend grasland 
Jaarlijks wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden voor blijvend grasland is voldaan (zie definitie in 
Hoofdstuk 1) en of het grasland niet is gescheurd. Doorzaaien is wel toegestaan. Als uit remote sensing 
data (zie groenmonitor.nl) blijkt dat op een gegeven moment in het jaar geen gras aanwezig is op een 
perceel, wordt niet aan de regel ‘blijvend grasland’ voldaan.  
Als niet aan de eisen is voldaan, vindt in het betreffende jaar geen uitkering plaats. 
 
c. Opbrengen vaste organische meststoffen  
Jaarlijks wordt gecontroleerd hoeveel kg C is opgebracht per ha op het betreffende perceel. Deze hoe-
veelheid moet minimaal 50% van de afgesproken hoeveelheid per jaar zijn, en na 10 jaar moet mini-
maal 10 maal de afgesproken jaarlijkse hoeveelheid zijn opgebracht. Als minder dan 50% van de afge-
sproken hoeveelheid is opgebracht, wordt in het betreffende jaar geen certificaten toegekend. Indien 
de grondgebruiker dit het jaar erop corrigeert, door extra compost en/of dierlijke mest op te brengen, 
kan de grondgebruiker alsnog de certificaten van het voorgaande (en huidige) jaar ontvangen, en zo 
deelnemer blijven in het project. 
Tevens wordt jaarlijks gecontroleerd of een correctie van 5 of 10% noodzakelijk is om afwenteling via 
transport te verrekenen. Zie hiervoor tabel 7.  
 
d. Aanvoer van organischestof 
Jaarlijks levert de grondgebruiker een overzicht aan van de gemiddelde aanvoer van organischestof 
per hectare op bedrijfsniveau. Voorwaarde is dat de organischestofaanvoer (uitgedrukt in kg OS per 
hectare per jaar) jaarlijks gelijk blijft of is verbeterd t.o.v. de baseline in jaar 0. Als niet aan deze voor-
waarde wordt voldaan, dan wordt in het betreffende jaar geen certificaten uitgekeerd.  
Hiermee wordt voorkomen dat afwenteling plaatsvindt op eigen percelen.  
 
In het overzicht van de aanvoer van organische stof naar percelen worden de volgende categorieën 
meegenomen: 

- Aanvoer van weidemest 
- Aanvoer van stalmest (aangekocht, dan wel van het eigen bedrijf)  
- Aanvoer van compost  
- Aanvoer van mogelijke andere bronnen van OS die op een perceel worden aangewend  

 
e. minimaal 75% van het graslandareaal is blijvend grasland.  
Een melkveebedrijf teelt veelal mais en gras. De meeste bedrijven op minerale gronden hebben een 
landgebruik van 80% grasland en 20% bouwland, vanwege de eis voor de derogatie van minimaal 80% 
grasland. Continuteelt van mais is niet wenselijk vanwege het negatieve effect op bodemkwaliteit. 
Vruchtwisseling van mais met blijvend grasland is niet wenselijk omdat hierbij veel organische stof 
wordt afgebroken. Het optimale landgebruik is 60% blijvend grasland en 20% gras in rotatie met bouw-
land (Van Eekeren et al., 2018). Om te zorgen dat op bedrijfsniveau geen afwenteling plaatsvindt naar 
andere percelen (doordat deze allemaal in de vruchtwisseling met mais zijn opgenomen) wordt geëist 
dat minimaal 75% van het graslandareaal op bedrijfsniveau blijvend grasland is (waarbij de projectdefi-
nitie voor blijvend grasland wordt gehanteerd). 
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Geconcludeerd kan worden dat de monitoring als volgt plaatsvindt:   
x In jaar 0 wordt bodemkoolstof gemeten volgens protocol 
x Na 5 jaar en na 10 jaar wordt opnieuw bodemkoolstof gemeten volgens protocol  
x Jaarlijkse controle of de maatregel is uitgevoerd: 

o Voor maatregel blijvend grasland: Jaarlijks wordt gemonitord of het perceel nog blij-
vend grasland is via Groenmonitor  

o Voor maatregel aanvoer organische stof via compost en/of vaste mest: aanvoerbewijs 
van compost / vaste mest kan worden getoond (inclusief gehalten C en N)  

x Controle of geen afwenteling op andere percelen binnen het bedrijf plaatsvindt:  
o Voor de maatregel opbrengen van compost en/of dierlijke mest: Jaarlijks wordt op be-

drijfsniveau de gemiddelde organischestofaanvoer per hectare berekend. Deze moet 
gelijk dan wel hoger zijn dan de aanvoer in jaar 0. 

o Jaarlijks wordt vastgelegd wat de afgelegde transportafstand is van de aangevoerde 
organische stof en of, en zo ja welke correctiefactor (5% of 10%) moet worden toege-
past.  

o Voor permanent grasland: minimaal 75% van het graslandareaal op bedrijfsniveau is 
blijvend grasland 

x Formules:  
 
Gemiddelde correctiefactor over 10 jaar per perceel  =  
 
                                        ∑(       )

∑(    )
   

 
 

Toename in C 10e jaar t.o.v. jaar 0 voor ieder perceel = 
 
[voorraad bodem-C in jaar 10 – voorraad bodem-C jaar 0] x [1 – gemiddelde correctiefactor 
transport] 
 
Berekening gemiddelde toename bodem-C voorraad per hectare op projectniveau gedurende 
10 jaar, waarbij alleen percelen meetellen waarbij de voorgaande 10 jaar is voldaan aan de 
voorwaarden = 

 
∑(       )
∑(      )

   

 
Voorwaarde voor (ex post) uitkering van 50% van de certificaten in jaar 10 (voor alle deelne-
mers die in de voorafgaande 10 jaar aan de criteria hebben voldaan) = 
 
Gemiddelde toename bodem-C voorraad / ha op projectniveau in jaar 10  > 0,50 * gemid-
delde verwachte toename bodem-C voorraad / ha op projectniveau in jaar 0. 
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Als blijkt dat in jaar 10 > 1,50 * gemiddelde verwachte toename bodem-C voorraad/h op pro-
jectniveau in jaar 0 is gerealiseerd, dan worden extra certificaten uitgedeeld aan alle betrok-
ken deelnemers voor de waarde boven deze 150%. De resultaten op projectniveau dienen 
dus als basis voor uitkering van certificaten, NIET de perceelsspecifieke resultaten. 

x Voor de maatregel ‘blijvend grasland’ geldt dat de grondgebruiker een intentieverklaring te-
kent dat ook na afloop van het project het perceel als blijvend grasland in gebruik zal blijven. 

 
Bron: 
Nick van Eekeren, Joachim Deru, Nyncke Hoekstra, Jan de Wit (2018) Carbon Valley. Organische stof-
management op melkveebedrijven. Ruwvoerproductie, waterregulatie, klimaat en biodiversiteit. Louis 
Bolk Instituut.  

 
 

10.Risicoanalyse en hoe daar mee om te gaan  
 

Bij dit type project is ook gekeken naar mogelijke risico’s dat de verwachte emissiereducties niet ge-
haald worden of niet kunnen worden vastgesteld of om andere reden niet meer voor certificering in 
aanmerking zouden kunnen komen.  
 
Dat kunnen o.a. zijn: 

x Risico op onverwacht of onvermijdbaar verlies:  
x Risico op afwenteling door verplaatsen van activiteiten 
x Marktafwenteling, als het project leidt tot een verminderd aanbod van producten, waardoor 

de productie naar elders verschuift.  
x Afwenteling naar andere broeikasgasemissies. 
x Risico van nieuw Nederlands of Europees beleid: kan voorkomen worden door een redelijke 

crediteringsperiode van zeg 6 jaar 

Voorstel om resterende risico’s te beperken:  

1. Het waarderingssysteem is gericht op verhoging van het organisch stofgehalte in landbouwbo-
dems en is beperkt tot het verwaarden van bodemkoolstof. Hierbij worden de broeikasgassen die 
in minerale landbouwgronden een grote rol spelen meegenomen; dus vooral koolstofdioxide 
(CO2) en lachgas (N2O). Per maatregel die onderdeel vormt van het project, moet inzicht worden 
gegeven in mogelijke afwenteling naar andere broeikasgassen.  
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2. Extra CO2- en N2O-emissies: in vrijwel alle gevallen zal het verschil tussen projectfase en de situa-
tie daarvoor, bestaan uit het vervangen van een deel van de drijfmest door vaste mest of com-
post. In de situatie voor het project, was er dan voor het uitrijden van drijfmest meer lokaal 
transport nodig vanwege het grotere aandeel water.  

3. Voor de vaste mest of compost is de CO2-emissie afhankelijk van de transportafstand.   Door 
randvoorwaarden te stellen aan de transportafstanden voor mest en compost (maximale trans-
portafstand en correctiefactoren voor kleinere afstanden, zie tabel 7) is er zorg voor gedragen dat 
de afwenteling onder de 5% blijft. Daarmee mag deze binnen deze methodebeschrijving buiten 
beschouwing blijven.    

4. Overmachtssituatie, waardoor een agrariër gedurende het traject niet aan de verplichtingen 
kan voldoen. Gedurende de zesjarige looptijd van een project kan het voorkomen dat een deelne-
mer door ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt en zijn landbouwbedrijf tijdelijk, gedeeltelijk 
of helemaal niet kan voortzetten. Daarnaast kan de situatie voorkomen dat de bedrijfsvoering 
door externe invloeden dusdanig verstoord wordt dat gedeeltelijk of helemaal niet meer aan de 
verplichting van CO2-vastlegging kan worden voldaan (bijvoorbeeld ten gevolge van onteigening, 
beëindiging erfpacht of ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op perceeleigendommen).  
Kans: reëel. Risico beperken door: in geval van een situatie van overmacht kan worden besloten 
dat de verplichtingen van CO2-vastlegging en bijbehorende vergoedingen worden overgedragen 
aan andere projectdeelnemers binnen het project en/of er wordt een nieuwe deelnemer onder 
voorwaarden toegevoegd aan het project.  

5. Organische stof opbouw wijkt substantieel (>20%) af van de begrote opbouw. Dit kan zijn ver-
oorzaakt door extreme weersomstandigheden, door afwijkingen in de meetmethode of door an-
dere, onvoorziene oorzaken. Kans: reëel. Risico beperken door: Bij waarden onder de begrote op-
bouw: 1) verbetering organische stofbalans op bedrijfsniveau en 2) uitgaan van gemiddelde orga-
nische stofopbouw voor het gehele project, dus voor alle  percelen  van de deelnemende onder-
nemers gezamenlijk binnen het project. Dit risico wordt ondervangen door primair te waarderen 
op basis van de tabel met forfataire waarden (tabel 3 t/m 5).  Vanwege de onnauwkeurigheid in 
de meetmethode om verschillen in organische stof binnen enkele jaren vast te stellen, accepteren 
we dat de organische stofopbouw niet altijd aan te tonen zal zijn en dat er positieve en negatieve 
uitschieters kunnen zijn. Door de resultaten van alle deelnemende percelen te middelen, worden 
deze uitschieters aanzienlijk verkleind.   

6. Verlies van opgebouwde organische stof na contractperiode. De maatregelen die leiden tot or-
ganische stof opbouw worden uitgevoerd in de contractperiode. Hierdoor is er strikt genomen 
geen garantie dat de CO2 die is vastgelegd gedurende de contractperiode niet weer verdwijnt na-
dat het contract is afgelopen. Kans: klein.  Dit risico wordt beperkt door voor het project gemoti-
veerde agrariërs te selecteren die dit als aanvullend verdienmodel beschouwen. In het contract 
wordt een intentieverklaring opgenomen om organische stof te behouden na afloop van de con-
tractperiode. 

7. Algemeen: De Green Deal Nationale Koolstofmarkt geeft aan dat een risicobeheersingsplan nodig 
is ten aanzien van menselijke en natuurlijke risico’s op het verlies van GHG. De uitkering van cer-
tificaten vindt ex-post plaats. De jaarlijkse uitgifte van 10% van de certificaten wordt gebaseerd 
op het nemen van de maatregelen.  
Als halverwege (na 5 jaar) en achteraf (na 10 jaar), op projectniveau op basis van metingen, blijkt 
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dat de doelen voldoende zijn gerealiseerd, wordt de overige 50% van de certificaten in de buffer 
uitgegeven.  

Faillissement van een contractpartij Een van de deelnemende partijen  kan failliet gaan en kan daar-
door niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. Kans: klein. Dit risico wordt verkleind door een 
verplichting op te nemen om de betrokken partijen hierover tijdig te informeren. 
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Appendix I – Literatuur elders gebruikte vergelijkbare methodes 
 

Methodes in andere credits programma’s:  
 

x Oostenrijk: Humuszertifikate, Oekoregion Kaindorf: https://www.oekoregion-kaindorf.at/in-
dex.php?id=187  

x Duitsland : CO2-Plus Zertifikat, Biomassehof Algäu: https://www.biomassehof.de/co2-plus-zertifikat/  
x VCS: VM0017 Adoption of Sustainable Agricultural Land Management, v1.0, 21 dec, 2011, door BioCarbon 

Fund en World Bank https://verra.org/methodology/vm0017-adoption-of-sustainable-agricultural-land-
management-v1-0/  

x VCS: VM0021 Soil Carbon Quantification Methodology, v1.0, 16 nov, 2010, door The Earth Partners: 
https://verra.org/wp-content/uploads/2018/03/VM0021-Soil-Carbon-Quantification-Methodology-
v1.0.pdf 

o rekentool: VMD0004 Estimation of stocks in the soil organic carbon pool (CP-S), v1.0 
https://verra.org/methodology/vmd0004-estimation-of-stocks-in-the-soil-organic-carbon-pool-
cp-s-v1-0/ 

x VCS: Specifiek voor grasland is de volgende prima te gebruiken: VM0032 Methodology for the Adoption of 
Sustainable Grasslands through Adjustment of Fire and Grazing, v1: https://verra.org/methodol-
ogy/vm0032-methodology-for-the-adoption-of-sustainable-grasslands-through-adjustment-of-fire-and-
grazing-v1-0/ 

o met daarbij een speciale leakage tool: VMD0040 Leakage from Displacement of Grazing Activities, 
v1.0: https://verra.org/methodology/vmd0040-leakage-from-displacement-of-grazing-activities-
v1-0/  

x Gold Standard: Soil Organic Carbon Framework Methodology, Version 1.0,  28 febr., 2020, https://glob-
algoals.goldstandard.org/wp-content/uploads/2020/02/Gold-Standard-Soil-Organic-Carbon-Framework-
Methodolgy.pdf 

x Gold Standard: Increasing Soil Carbon Through Improved Tillage Practices, 28 febr, 2020, https://glob-
algoals.goldstandard.org/wp-content/uploads/2020/02/Gold-Standard-SOC-Module-Improved-Tillage.pdf 

x Australie: Measurement of Soil Carbon Sequestration in Agricultural Systems: https://www.legisla-
tion.gov.au/Details/F2018L00089 

o Supplement: http://www.environment.gov.au/system/files/consultations/072b4825-ec0f-49d9-
991e-42dfa1fbeae3/files/supplement-soil-carbon-agricultural-systems.pdf 

o Soil carbon guide: http://www.cleanenergyregulator.gov.au/DocumentAssets/Documents/Under-
standing%20your%20soil%20carbon%20project%20-%20Simple%20method%20guide.pdf 

o Estimating sequestration of carbon in soil using default values method (model-based soil carbon) 
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF/Pages/Choosing%20a%20project%20type/Oppor-
tunities%20for%20the%20land%20sector/Vegetation%20and%20sequestration%20methods/Esti-
mating-sequestration-of-carbon-in-soil-using-default-values-model-based-soil-carbon.aspx 

x Australie: Sequestering carbon in soils in grazing systems method:http://www.cleanenergyregula-
tor.gov.au/ERF/Choosing-a-project-type/Opportunities-for-the-land-sector/Vegetation-methods/Seques-
tering-carbon-in-soil-in-grazing-systems 

x California: Soil Enrichment Protocol Version 1.0 – Draft for Public Comment 
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o Model Calibration, Validation, and Verification Guidance for Soil Enrichment Projects (April 17, 
2020) 

x PURO, biochar: https://static.puro.earth/live/uploads/tinymce/Puro_Documents/Puro-CO2-removal-mar-
ketplace_2019-10-08.pdf 
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Appendix II - Overige Literatuur en bronnen 
 

x Klimaatakkoord hoofdstuk Landbouw en Landgebruik, 28 juni 2019: https://www.klimaatakkoord.nl/bina-
ries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-landbouw-en-land-
gebruik/klimaatakkoord-c4+Landbouw+en+gebruik.pdf 

x Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof, Carin Rougoor (CLM), Hanneke Heesmans 
(WUR), Sjef Staps (LBI), Peter Kuikman (WUR), Merel Hondebrink (LBI), Gijs Kuneman (CLM), Dirk Keuper 
(CLM), 2019 

x Carbon Farming on organic soils – the case of peatland restoration – , draft case study, COWI, for DG 
Clima, May 2020 

x Europese Commissie: Een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voed-
selsysteem, COM/2020/381 final, 25 mei 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/NL/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381  

x Gold Standard Scaling carbon removals + launch of Soil Organic Carbon Framework Methodol-
ogy: https://www.goldstandard.org/blog-item/scaling-carbon-removals-launch-soil-organic-carbon-frame-
work-methodology 

x Restoring soils could remove up to ‘5.5bn tonnes’ of greenhouse gases every year https://www.carbon-
brief.org/restoring-soils-could-remove-up-to-5-5bn-tonnes-of-greenhouse-gases-every-year 

x Restore soil to absorb billions of tonnes of carbon:  https://phys.org/news/2020-03-soil-absorb-billions-
tonnes-carbon.html 

x The key to agricultural carbon markets: measurement and verificationhttps://terraton.in-
digoag.com/news/the-key-to-agricultural-carbon-markets-measurement-and-verification 

x Additionaliteit bij de Nationale Koolstofmarkt https://nationaleco2markt.nl/wp-con-
tent/uploads/2019/08/Zienswijze-Ministerie-EZK-tav-beleidsadditionaliteit.pdf 

x Verkennende studie naar prikkels voor gedragsverandering naar duurzaam bodemkoolstofbeheer; Een 
literatuurstudie en acht interviews met akkerbouwers en melkveehouders. Wageningen, Wageningen Eco-
nomic Research: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/497344  

x Cozijnsen, J, Hees. E, Kool, A. Melkveehouderij als emissiehandelaar. Reddingsboei of molen-steen? Een 
haalbaarheidsstudie naar de kansen van CO2-emissiehandel voor de melkveehouderij. CLM. 2005, 
https://edepot.wur.nl/93715  

x CDM-advies ‘Definitie en interpretative van potstalmest’, concept 24-3-2017. 
x Lesschen, Jan Peter, Hanneke Heesmans, Janet Mol-Dijkstra, Anne van Doorn, Eric Verkaik, Isabel 

van den Wyngaert en Peter Kuikman. Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse 
landbouw en natuur. Alterra-rapport 2396. 2012. 2012 

x Koopmans, C.J. en J. Bloem. Soil quality effects of compost and manure in arable cropping – Results from 
using soil improvement offers 17 years in the MAC trial. Louis Bolk Institute, 2018.  

x Postma et al. Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest. 2013. 
x Velthof, G.L. en Rietra, R.P.J.J. Nitrous oxide emission from agricultural soils. Wageningen Environmental 

Research Report 2921. 2018.  
(mbt N2O-emissies) 
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Appendix III – Beschrijving RothC Model  
 

Het RothC model houdt rekening met de effecten van bodemtype, temperatuur, vochtgehalte en bodembedekking 
op de afbraak van organische koolstof. Het model gebruikt maandelijkse tijdstappen om veranderingen in de orga-
nische-koolstofvoorraad te berekenen op een tijdschaal van één jaar tot eeuwen. Voor de berekeningen zoals hier 
in deze methodiek worden beschreven is gebruikgemaakt van de RothC- versie 26.3 zoals beschreven in Coleman 
en Jenkinson (2014).In het RothC-model wordt de koolstof verdeeld over vier actieve compartimenten en een deel 
inerte organische stof. Deze vier actieve compartimenten/pools zijn afbreekbaar plantmateriaal, resistent plantma-
teriaal, microbiële biomassa en humus. Elk van deze vier compartimenten heeft zijn eigen specifieke afbraakcoëffi-
ciënt (de afbraak is een fractie van de aanwezige hoeveelheid). De afbraak-coëfficiënt per compartiment wordt be-
invloed door textuur, temperatuur, vocht en bodembedekking. De afbraak wordt in de meeste bodem C-modellen, 
waaronder ook RothC, beschreven als een zogeheten eerste-orde-proces. Deze afbraakconstanten zijn bepaald op 
basis van de langetermijnexperimenten in Rothamsted en worden normaal gesproken niet aangepast voor gebruik 
van het model. 
Voor de modelberekening met RothC zijn de volgende gegevens nodig: gemiddelde gewasrotatie (welk gewas en 
eventueel ook gewasopbrengst), bijbehorende voorgenomen bemesting, en toekomstig bodembeheer. Daarnaast 
is informatie nodig over het bodem C gehalte en kleigehalte van het perceel. Op basis van de locatie kunnen de kli-
maatgegevens automatisch worden ingeladen. Het verschil in de bodem C balans tussen de huidige praktijk (base-
line) en met de voorgenomen maatregelen (project) is dan de vast te leggen hoeveelheid CO2/ha/jaar, die berekend 
wordt als gemiddelde over de projectduur. 
 
 
Referenties: 
 
Byrne, K. & Kiely, G., 2009. Evaluation of Models (PaSim, RothC, CENTURY and DNDC) for Simulation of Grassland 

Carbon Cycling at Plot, Field and Regional Scale. 
Coleman, K. en D.S. Jenkinson, 2014. RothC - A model for the turnover of carbon in soil - Model description and us-

ers guide (Windows version). (updated June 2014). Rothamsted Research, Harpenden, UK. 
Coleman, K., Jenkinson, D.S., Crocker, G.J., Grace, P.R., Klir, J., Korschens, M., Poulton, P.R., Richter, D.D., 1997. Sim-

ulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using RothC-26.3. Geoderma 81, 29-44. 
Conijn, J.G. and J.P. Lesschen, 2015. Soil organic matter in the Netherlands; Quantification of stocks and flows in 

the top soil. Wageningen, Wageningen UR (University & Research centre), PRI report 619 / Alterra report 
2663.  

Lesschen, J.P., Vellinga, T., van der Linden, A., Schils, R.L.M., 2020. Mogelijkheden voor monitoring van CO2 vastleg-
ging en afbraak van organische stof in de bodem op melkveebedrijven. Wageningen, Wageningen Environ-
mental Research, Rapport 2993.  

Smith, P., Smith, J.U., Powlson, D.S., McGill, W.B., Arah, J.R.M., Chertov, O.G., Coleman, K., Franko, U. et al. 1997. A 
comparison of the performance of nine soil organic matter models using datasets from seven long-term ex-
periments. Geoderma, 81, S. 153-225. 
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Appendix IV – Overzicht buitenlandse ervaringen 
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N
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