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wat is 
het?

Te veel CO2 in de atmosfeer zorgt voor opwarming van 
de aarde. Normaal gesproken wordt CO2 uit de lucht 
opgenomen door planten en door kleine organismen 
in zee. Zij maken er zuurstof van. Maar vandaag de dag 
stoten we meer CO2 uit dan onze bossen en oceanen 
kunnen verwerken. En door ontbossing maken we dat 
zelfs nog erger. Gevolg: een steeds warmere planeet 
(IPCC 2021). 

Om dit te voorkomen, moeten we veel minder CO2 
produceren (IPCC 2021). Een van de manieren om dit 
probleem verder aan te pakken, is CO2 uit de lucht te 
halen en als koolstof vast te leggen in de grond. En dat 
is het kernprincipe van carbon farming.

Het is een slimme manier 
van landbouw waar steeds 
meer aandacht voor is: 
carbon farming. Boeren die 
aan carbon farming doen, 
leggen extra koolstof vast 
in de grond. Zo halen ze 
CO2 uit de atmosfeer en 
maken ze direct hun bodem 
gezonder. Bioboeren doen 
dankzij hun werkwijze 
eigenlijk altijd al aan carbon
farming. Maar carbon farm-
ing kan door álle boeren 
ingezet worden, en zo een 
bijdrage leveren aan het 
oplossen van het klimaat-
probleem.
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CO2 bestaat uit koolstof (C) en 
zuurstof (O2). Planten halen CO2 
uit de lucht, en zetten de koolstof 
om in wortels, bladeren, knollen en 
vruchten. Maar als de gewassen 
worden geoogst, verdwijnt er weer 
een deel koolstof van het land. Dat 
heet: de korte koolstofkringloop.

Met carbon farming zorgen boeren 
ervoor dat de koolstof juist langer 
in de grond blijft. Door bijvoorbeeld 
gewasresten op het land achter te 
laten, kan een deel van de gebonden 
koolstof verteren en in de grond voor 
langere tijd worden opgenomen als 
humus. Dat vermindert de CO2 in 
de atmosfeer. En het heeft tal van 
winstpunten voor de landbouw. 

Carbon farming (oftewel: koolstofboeren) 
is een manier van werken waarbij de boer 
extra koolstof vastlegt in de grond. 

co2
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Koolstof maakt de bodem ook beter in 
staat om water vast te houden. En het 
maakt de temperatuurschommelingen 
in de grond kleiner. Daardoor wordt de 
landbouw klimaatbestendiger en minder 
kwetsbaar voor hevige regenval en 
periodes van droogte. Ook verbetert de 
‘doorwortelbaarheid’ van de bodem. Dat 
betekent dat mineralen beter worden 
benut, en er dus minder meststoffen 
nodig zijn (Kononova 2013).

Meer koolstof zorgt voor een hoger 
organisch stofgehalte in de bodem. 
Voor de bodem is organische stof 
als voedsel. Koolstof zorgt dus voor 
een rijker bodemleven en meer 
diversiteit. Daardoor krijg je minder 
ziektes in de grond en herstelt de 
bodem sneller. 
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Waarom is 
koolstof goed 
voor de bodem?



Zo laat een grote metastudie van FiBL zien dat er bij biologische bedrijfs-
voering per hectare gemiddeld 9,2 tot 16,5 ton CO2 per hectare meer in 
de bodem zit. Dat is zo’n driehonderd keer meer dan wat een gemiddelde 
benzineauto per jaar uitstoot. En een bioboer slaat jaarlijks per hectare 
0,6 tot 1,65 ton CO2 meer op dan een boer die niet aan carbon farming 
doet (Gattinger et al. 2011). 

G

groenbemesters
Groenbemesters zijn vaak een mengsel van 
meerdere soorten, zoals grassen of klavers. 
Die zijn niet bedoeld als voedsel. Ze zijn wél 
bedoeld om de bodem bedekt te houden. 
Met zijn bladeren en wortels voedt de 
groenbemester de bodem met extra koolstof 
(Crystal-Ornelas et al. 2021). Groenbemes-
ters worden gezaaid na de oogst van een 
hoofdgewas, bijvoorbeeld aardappels, graan 
of doperwtjes. Ze groeien in de herfst en de 
winter tot het begin van het volgende groei-
seizoen. Groenbemesters zijn ook belangrijk 
voor bijvoorbeeld het vasthouden van stikstof 
en fosfaat, zodat deze niet uitspoelen naar 
het grond- en oppervlaktewater. 

Veel afwisseling
Ook door van jaar tot jaar zijn gewassen 
van perceel te laten wisselen, kan een boer 
zorgen voor meer koolstof in zijn grond. 
Bijvoorbeeld door op één perceel rooigewas-
sen, zoals aardappelen of suikerbiet, af te 
wisselen met ‘rustgewassen’, zoals granen en 
grasklaver. Dat verstoort de bodem minder. 
Ook kan de boer walnootbomen aanplanten 
of andere houtige gewassen. Dit is ook nog 
eens goed voor de biodiversiteit, en kan zor-
gen voor aangename schaduw voor het vee. 

Minimale grondbewerking
Als de grond veel wordt bewerkt, komt er 
extra lucht in de bodem. En dat versnelt de 
afbraak van koolstofketens in de grond. Door 
de grond zo veel mogelijk met rust te laten 
– bijvoorbeeld door grasland niet te ploegen – 
stimuleer je de natuurlijke processen. 
En zo blijft de koolstof in de bodem 
(Crystal-Ornelas et al. 2021).

Er zijn meerdere technieken waarmee boeren 
meer koolstof in hun bodem kunnen krijgen. 
Veel van deze technieken worden al volop 
toegepast binnen de biologische landbouw. 
Een bioboer slaat dus al veel meer koolstof op 
in zijn grond dan een niet-biologische.

Hoe zorg je voor 
meer koolstof in 
de grond?
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Hoe verdien je 
geld met carbon 

farming?
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Er zijn vier verdienmodellen denkbaar voor carbon farming:
1. Binnen de voedselketen. Een afnemer betaalt de boer voor de 

extra inspanningen, en communiceert dit op het eindproduct: 
‘Draagt bij aan minder CO2 in de atmosfeer!’ (Zie kader ‘Udea 
zet cruciale stappen met carbon farming’.)

2. Buiten de voedselketen. Bedrijven of burgers investeren in 
het vastleggen van koolstof bij de boer. Bijvoorbeeld om hun 
eigen CO2-uitstoot te compenseren. (Zie kader ‘Klimaat 
positieve huwelijksreis’.)

3. Op boerderijniveau. De boer communiceert duidelijk dat  
zijn producten worden gemaakt op een manier die CO2  
vermindert. De consumenten die dit belangrijk vinden,  
kopen rechtstreeks van de boer.

4. Via de overheid. De bijdrage die een koolstofboer levert aan 
de maatschappij, wordt gewaardeerd met overheidsgeld. 
Bijvoorbeeld vanuit het Europees Gemeenschappelijk  
Landbouwbeleid.

Carbon farming heeft 
veel voordelen voor 
landbouwers. Maar: het 
brengt ook kosten met 
zich mee en vraagt om 
investeringen op de korte 
termijn. Bijvoorbeeld om 
groenbemesters en 
bomen aan te planten. 
Hoe verdient de boer die 
weer terug?



Klimaatpositieve huwelijksreis 
door samenwerking 
met biologische boer
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Heleen wilde graag trouwen in India, maar de 
vliegreis erheen zorgt voor 5 ton CO2-uitstoot. 
En dat wilde Heleen graag compenseren.  
Na een oproep op Twitter werd ze overspoeld 
met reacties van enthousiaste boeren die in hun 
bedrijfsvoering tegen betaling de CO2-uitstoot 
wel wilden compenseren. Een van de reacties 
was van Conny van den Top, die samen met haar 
man in Lunteren een bedrijf heeft met melk-
koeien en biologische leghennen. Bij de uitloop 
van de hennen, zo bedacht Conny, kunnen heel 
goed walnotenbomen worden aangeplant. 

Om de CO2-uitstoot van de vliegreis vast te 
leggen, financiert Heleen de eerste bomen. 
Heleen: ‘Dit gaat verder dan alleen een financiële 
transactie. Ik voel me echt betrokken bij deze 
boerderij. Er wordt veel gesproken over een 
vergoeding voor ecosysteemdiensten. Dit soort 
voorbeelden laten zien wat er kan.’

Ook andere ondernemers zijn inmiddels in 
gesprek om bomen bij Conny van den Top te 
financieren. Conny: ‘Als boer vind ik het belang-
rijk om behalve aan voedselproductie ook te 

werken aan biodiversiteit, landschap en klimaat. 
Hier komt dit mooi samen. Bovendien is het moti-
verend om er een financiële vergoeding voor te 
krijgen. De maatschappij heeft veel verwachting-
en van hoe wij met het land omgaan. Ik vind het 
belangrijk die verantwoordelijkheid niet alleen 
bij de boer te leggen, maar samen op te pakken.’ 

Trouwen in India maar wel de CO2-uitstoot van de 
vliegreis compenseren. Dat was voor Heleen Klinkert 
Vadalkar, projectleider bij Bionext, een must. Én het 
was de aanzet tot een innovatieve samenwerking met 
boerin Conny van den Top. 



Udea zet cruciale 
stappen met 

carbon farming
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‘We doen er al decennia alles aan om de klimaat-
impact van al onze activiteiten, van bodem tot bord, 
zo laag mogelijk te houden,’ aldus CEO Erik Does van 
Udea. ‘Toch hebben ook wij onze carbon footprint, 
voornamelijk door ons vrachtwagenpark. Deze 
brengen we gedetailleerd in kaart. Daarna gaan we 
met onze biologische boeren en klanten gericht aan 
de slag met reduceren, compenseren en alle andere 
maatregelen om volledig klimaatneutraal te kunnen 
werken.’

Een van de kartrekkers van operatie ‘Udea Klimaat-
neutraal’ is agro-specialist René Oosting. Oosting: 
‘Samen met onze boeren en een werkgroep werkten 
we een concrete en holistische aanpak uit voor het 
compenseren van onze CO2-uitstoot. De eerste stap 
is dat we aan de slag gaan met agro forestry, een 
betere bodem, meer inzet voor biodiversiteit en 
landschapsbeheer. Behalve een gezonde bodem en 
extra verdiensten, garandeert deze overeenkomst 
de participerende boeren ook een duurzame samen-
werking. Een prettige gedachte voor volgende 
generaties van deze familiebedrijven.’

De planeet verantwoord doorgeven en klimaat-
neutraal ondernemen, gaat in Udea’s optiek verder 
dan alleen de footprint verkleinen. ‘Daarom kiezen wij 
voor een integrale, holistische aanpak. Met aandacht 
voor een gezond bodemleven, focus op dierenwelzijn 
en biodiversiteit, en korte ketens,’ zegt Erik Does. 
‘Tegelijk merken we dat onze klanten graag willen 
participeren in onze klimaatprojecten. De komende 
maanden werken we daarom samen met de zes 
bioboeren een aantal ideeën uit, zodat je als 
consument ook echt impact kunt hebben.’

Biologische groothandel Udea heeft de ambitie 
om 100 procent klimaatneutraal te opereren. 

Daarom ging het bedrijf een langdurige overeen-
komst aan met zes boeren om zijn CO2-uitstoot 

te compenseren via carbon farming.



Want koolstof dat uit de atmosfeer 
wordt gehaald en in de grond vastgelegd, 
kan niet zorgen voor opwarming van de 
aarde. Tegelijk maken boeren die aan 
carbon farming doen hun bodem 
gezonder en klimaatbestendiger 
(Kononova 2013). En ze zorgen ook 
nog eens voor meer biodiversiteit. 

Carbon farming heeft dus vele voordelen 
– voor de planeet én voor de boeren.

Crystal-Ornelas, R., Thapa, R., & Tully, 
K.L. (2021). Soil organic carbon is 
affected by organic amendments, 
conservation tillage, and cover 
cropping in organic farming systems: A 
meta-analysis. Agriculture, Ecosystems 
& Environment, 312, 107356.

Gattinger, A. (2011). Carbon levels in 
agricultural soils under organic and 
non-organic management–a meta 
analysis. In: Organic is Life-Knowledge 
for Tomorrow (pp. 40-43). International 
Society of Organic Agricultural 
Research (ISOFAR).

IPCC (2021). Climate Change 2021: The 
Physical Science Basis. Contribution 
of Working Group I to the Sixth Assess-
ment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Cambridge 
University Press. In Press.

Kononova, M.M. (2013). Soil organic 
matter: its nature, its role in soil forma-
tion and in soil fertility. Elsevier.

Schmid, H., Frank, H., Chmelíková, L., 
Anke, S. & Hülsbergen, K.-J. (2019). 
THG-Bilanzierung im Pflanzenbau. 
Posterbeitrag, Tagung:  Nachhaltigkeit 

ökologischer und konventioneller 
Pilotbetriebe in Deutschland – Ergeb-
nisse 10-jähriger transdisziplinärer 
Forschung, 15. Januar 2019 in 
Braunschweig, www.pilotbetriebe.
de/wissenstransfer.php: Technische 
Universität München, Thünen-Institut, 
Ingenieurbüro für Ökologie und Land-
wirtschaft, online: www.pilotbetriebe.
de/download/Tagung_2019/Schmid_
THG_Pflanzenbau_BS_2019.pdf

Biologische boeren doen al veel aan 
carbon farming en dragen zo hun 
steentje bij aan de oplossing van het 
klimaatprobleem. 

Bronnen
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tot slot



In gesprek met Carbon 
Farming-ambassadeur 

Reinier van den Berg
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Michaël: Wat is, volgens jou, de 
rol van de landbouw bij de 
klimaatproblemen?
Reinier: Een aanzienlijk percentage 
van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt 
door de landbouw, daar kunnen wij 
heel duidelijk over zijn. Het grootste 
probleem is het methaangas, dat 
ontstaat vanwege de grote veestapel in 
Nederland. Ook de productie van kunst-
mest stoot heel veel broeikasgassen uit. 
Het goede nieuws is dat de landbouw 
niet alleen kan worden gezien als het 
probleem. Het is ook juist onderdeel 
van de oplossing.

Michaël: Een oplossing die 
de landbouw kan bieden is 
Carbon Farming. Voor lezers 
die Carbon Farming niet goed 
kennen: wat is het?
Reinier: Simpel gezegd is Carbon Farm-
ing CO2 uit de lucht vangen vastleggen 
in de bodem. Vrij vertaald betekent het 
‘koolstofboeren’. Een gezonde bodem 
die goed functioneert heeft namelijk 
heel veel koolstof nodig. Die wordt vast-
gelegd doordat planten CO2 uit de lucht 
halen en die via hun wortels in de bodem 
stoppen.

Michaël: Waar komt jouw 
interesse in Carbon Farming 
vandaan?
Reinier: Mijn roots liggen in de landbouw. 
Mijn moeder groeide op in een gemengd 
bedrijf en mijn vader was de zoon van 
een fruitteler. Ik voel mij daarom erg 
verbonden met het boerenland en woon 
hier in Wageningen ook tussen de boeren.
 Ik geloof in Carbon Farming omdat het 
daarbij niet alleen gaat om het vermin-
deren van de uitstoot. Met Carbon Farm-
ing ben je echt CO2 uit de lucht aan het 
halen. Dat is absoluut noodzakelijk als 
wij onder de 2 graden willen blijven. Alle 
rekenmodellen geven aan dat alleen het 
verminderen van onze uitstoot onvol-
doende is. De bodem is onze grootste 
bondgenoot als het gaat om CO2 uit de 
lucht te halen.

Reinier nodigde Michaël Wilde, 
directeur Bionext, bij hem thuis 
uit. Ze praatten over het klimaat, 
landbouw, de bodem en Carbon 
Farming. Een bijzondere plek 
voor een gesprek want het huis 
van Reinier werd opgeleverd in 
2020 en is 100% duurzaam. In 
de tuin heeft de meteoroloog 
ruimte gecreëerd om te doen 
wat hij predikt als ambassadeur 
van Carbon Farming: koolstof 
opslaan in de bodem.

“Het goede nieuws is dat de landbouw 
niet het probleem is. Het is juist onderdeel 
van de oplossing.”
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Michaël:  Wat voor effect heeft het 
opslaan van CO2 op de bodem?
Reinier: Een goed functionerende bodem kan 
via planten CO2 uit de lucht halen en vastleg-
gen in de bodem. Hierdoor wordt de bodem 
weerbaar. Een rijke, weerbare bodem zorgt voor 
meer biodiversiteit. Dat betekent meer schim-
mels, bacteriën, wormen, insecten en ga zo 
maar door. Hierdoor komen er meer natuurlijke 
vijanden voor schadelijke insecten, waardoor 
de boer veel minder gewasbescherming hoeft 
te gebruiken.

Verder is een weerbare bodem bestand tegen 
erosie. Een gezonde bodem is namelijk een 
soort spons. De spons werkt simpel: tijdens 
heftige buien neemt de spons veel extra water 
op die vervolgens van pas komt tijdens periode 
van droogte. Hierdoor is er tijdens heftige 
regenval betere afvoer en tijdens droogte meer 
reserve.

Michaël: Wat is de relatie tussen 
de opwarming van de aarde en de 
klimaatextremen?
Reinier: Door de opwarming van de aarde is de 
lucht warmer. Warmere lucht kan meer water 
bevatten dan koele lucht. Denk maar aan de 
tropen: nergens kan het harder regenen dan 

daar. Die ‘tropische stortbuien’ komen vaker 
voor doordat het klimaat warmer is. Een mo-
gelijk versterkend effect is dat er aanwijzingen 
zijn dat weersystemen vaker traag bewegen of 
stationair worden in een opwarmend klimaat.

Als wij terugblikken op de afgelopen jaren zien 
wij hoe klimaatextremen ook in Nederland 
voorkomen. Zoals in Limburg afgelopen zomer. 
Een lagedrukgebied, gevuld met vochtige en 
onstabiele kucht, kwam bijna stil te liggen. 
Daardoor bleven zware buien achtereen in 
dezelfde regio’s actief.

Michaël:  Wat heeft een weerbare 
bodem te maken met klimaatex-
tremen?
Reinier: We weten dat in een warmere wereld, 
neerslagextremen toenemen. Naarmate de op-
warming doorgaat of zelfs nog versnelt, neemt 
het aantal en de ernst van de extremen ook 
toe. Het is dus van groot belang dat er gewerkt 
wordt aan robuuste, weerbare bodems met 
een organisch stof gehalte dat in staat is om 
koolstof via de planten te vangen. Zodat de bo-
dem beter bestand is tegen erosie en de eerder 
genoemde spons wordt die tijdens extreme 
neerslag water kan opslaan en tijdens extreme 
droogte een waterreserve heeft.

 “Met Carbon Farming ben je echt CO2 uit de lucht 
aan het halen. Dat is absoluut noodzakelijk als wij 
onder de 2 graden willen blijven.”
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Wij hebben hierbij gebruikgemaakt van 
de meest recente en relevante bronnen 
die voor ons beschikbaar zijn. Dit is 
aangevuld met de kennis van experts 
van binnen en buiten Bionext. Natuurlijk 
wordt er steeds nieuw onderzoek 
gedaan. Mocht je (recenter) onderzoek 
of relevante informatie missen, dan 
horen wij dit uiteraard graag. Stuur een 
mailtje naar info@bionext.nl.

Deze Greenpapers worden geüpdate 
wanneer we nieuwe inzichten opdoen 
en/of actuelere informatie beschikbaar 
hebben.

Meer Greenpapers lezen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. 
Dan ontvang je periodiek de meest 
recente publicatie in jouw inbox. 
De thema’s die wij in onze Greenpapers 
behandelen zijn: Klimaat, Prijs, Gezond-
heid, Dierenwelzijn, Biodiversiteit en 
Bodemvruchtbaarheid.

Ons doel bij het samenstellen 
van deze Greenpapers is 
antwoord te geven op 
veelgestelde vragen over 
biologische landbouw. 
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verantwoording

Aanmelden nieuwsbrief



Over Bionext
Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw 
en voeding. Wij zorgen voor de belangenbehartiging van 
biologisch op het gebied van wetgeving en onderzoek. 
Ook voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de 
verdere ontwikkeling van biologisch. Doorlopend voeren 
wij consumentencampagnes en elk jaar organiseren wij de 
biologische vakbeurs, de Biobeurs.

Contact
Stichting Bionext World Food Center 
Nieuwe Kazernelaan 2 - D42 
6711JC Ede 
030 - 233 99 70 
info@bionext.nl 
www.bionext.nl

Mede gefinancierd door

Het (gedeeltelijk) overnemen en/of kopiëren is uitsluitend toegestaan 
na overleg met Bionext. Bij overname of kopiëren uit (delen van) De 
Definitie van Bio moet Bionext als auteur vermeld worden. 
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