Slimme technieken voor koolstofvastlegging in Vlaamse bodems
Carbon Farming is het verbeteren van de bodem door gebruik van bepaalde
teelttechnieken. Een gezonde bodem heeft een optimaal organisch
koolstofgehalte, wat zorgt voor CO2 opslag, meer bodemleven en een beter
water- en nutriënten vasthoudend vermogen. Deze factsheet geeft 1 van de 5 in
Vlaanderen best toepasbare bodemtechnieken weer.
Naast opbouw van extra koolstof in de bodem, bestaan er ook technieken die
de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand
liggende technieken zijn niet kerende grondbewerkingen en gereduceerde
bodembewerkingen. Hierdoor blijft de bodemstructuur maximaal behouden en
wordt de natuurlijke afbraak niet versneld.

Teelt van groenbedekkers en onderzaai
in het kort
Groenbedekkers en ondergezaaide gewassen produceren extra biomassa op percelen, waarbij vooral de wortels grote
hoeveelheden organische koolstof leveren aan de bodem. Ook bestaat de mogelijkheid om groenbedekkers gezamenlijk met het
hoofdgewas te laten groeien, waarbij onderzaai van gras in mais als voornaamste maatregel wordt toegelicht.

praktisch
• Groenbedekkers tijdig (augustus) inzaaien om in het najaar voldoende
biomassa te kunnen ontwikkelen
• Bij vroege zaai volstaat de minimale zaaidichtheid zoals opgenomen in
de lijst van EAG voorwaarden
• Neem bij voorkeur een mengsel met een grasachtige of vlinderbloemige

effect op bodem en klimaat
C-vastlegging

CO2 opslag

C/ha/jaar

CO2/ha/jaar

300 – 600 kg

1,1 – 2,2 ton

• Stem de keuze van groenbedekker af op je teeltrotatie
• Onderzaai van gras bij voorkeur gelijktijdig met de maïs inzaaien
• Kies rietzwenkgras als onderzaai en gebruik een aangepaste
herbicidenbehandeling

bijkomend voordeel
• Groenbedekkers houden de bodem in de winter bedekt en beschermen
tegen erosie
• Groenbedekkers voorkomen dat nutriënten zoals stikstof uitspoelen en
maken ze opnieuw beschikbaar voor de volgende teelt
• Bij onderzaai vermijdt je extra grondbewerkingen in het najaar

financieel
Meerkost maatregel

Kostprijs per ton

€/ha/jaar

CO2/ha/jaar

150 - 185 €

84 - 136 €

Bron : Deze tabel kwam tot stand met input van BDB, ILVO, Inagro,
Ugent, code van goede praktijk bodembescherming en
bedrijfseconomische boekhoudingen Boerenbond

financieel
Het correct toepassen van de maatregel volgens de hierboven uiteengezette beschrijving, verhoogt de slaagkans om de potentiëlen
aan CO2 opslag te halen. In deze financiële berekening is geen rekening gehouden met rotatie over de jaren heen en wordt een
realistische inschatting van de meerkost van een maatregel gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste
kostenposten, incl. raming gederfde opbrengsten.

Slimme technieken voor koolstofvastlegging in Vlaamse bodems
Carbon Farming is het verbeteren van de bodem door gebruik van bepaalde
teelttechnieken. Een gezonde bodem heeft een optimaal organisch
koolstofgehalte, wat zorgt voor CO2 opslag, meer bodemleven en een beter
water- en nutriënten vasthoudend vermogen. Deze factsheet geeft 1 van de 5 in
Vlaanderen best toepasbare bodemtechnieken weer.
Naast opbouw van extra koolstof in de bodem, bestaan er ook technieken die
de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand
liggende technieken zijn niet kerende grondbewerkingen en gereduceerde
bodembewerkingen. Hierdoor blijft de bodemstructuur maximaal behouden en
wordt de natuurlijke afbraak niet versneld.

Verruimde teeltrotatie
in het kort
In Vlaanderen zijn er heel wat veeteeltbedrijven. Een klassieke Vlaamse teeltrotatie is jaarlijks 1 snede gras gevolgd door maïs en
dit vele jaren na elkaar. Sommige gewassen zoals granen voegen meer organische koolstof toe aan de bodem. Dit komt omdat ze
meer ondergrondse biomassa aanmaken die nadien door het bodemleven wordt omgezet tot organische koolstof. Monocultuur
maïs vervangen door een rotatie met grasklaver of graangewassen is beter voor de opbouw van organische koolstof in de bodem.

effect op bodem en klimaat
praktisch
• Om de 3 jaar een wintergraan in de rotatie
opnemen
• Gebruik van stalmest op de graanstoppel of stro
hakselen
• Inzaai van een groenbedekker mengsel waarbij 1
van de componenten een grasachtige is

C-vastlegging

CO2 opslag

C/ha/jaar

CO2/ha/jaar

470 kg

1,7 ton

financieel

bijkomend voordeel
• Op lange termijn leidt een rotatie met meer
organische koolstof aanvoer tot meeropbrengst

Meerkost maatregel

Kostprijs per ton

€/ha/jaar

CO2/ha/jaar

450 €

263 €

• Variatie in bodemleven neemt toe
Bron : Deze tabel kwam tot stand met input van BDB, ILVO, Inagro,
Ugent, code van goede praktijk bodembescherming en
bedrijfseconomische boekhoudingen Boerenbond

financieel
Het correct toepassen van de maatregel volgens de hierboven uiteengezette beschrijving, verhoogt de slaagkans om de potentiëlen
aan CO2 opslag te halen. In deze financiële berekening is geen rekening gehouden met rotatie over de jaren heen en wordt een
realistische inschatting van de meerkost van een maatregel gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste
kostenposten, incl. raming gederfde opbrengsten.

Slimme technieken voor koolstofvastlegging in Vlaamse bodems
Carbon Farming is het verbeteren van de bodem door gebruik van bepaalde
teelttechnieken. Een gezonde bodem heeft een optimaal organisch
koolstofgehalte, wat zorgt voor CO2 opslag, meer bodemleven en een beter
water- en nutriënten vasthoudend vermogen. Deze factsheet geeft 1 van de 5 in
Vlaanderen best toepasbare bodemtechnieken weer.
Naast opbouw van extra koolstof in de bodem, bestaan er ook technieken die
de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand
liggende technieken zijn niet kerende grondbewerkingen en gereduceerde
bodembewerkingen. Hierdoor blijft de bodemstructuur maximaal behouden en
wordt de natuurlijke afbraak niet versneld.

Organische mest: gebruik van stalmest
in het kort
Vaste dierlijk meststoffen zoals stalmest bevatten heel wat meer organische koolstof dan kunstmest of drijfmest. Het toepassen
van stalmest op de bodem heeft invloed op de dynamiek van de organische koolstof in de bodem. De hoeveelheid stro in de mest
is niet alleen bepalend voor de toepassing van organische koolstof, maar ook voor de stikstofwerking.

effect op bodem en klimaat
praktisch

C-vastlegging

CO2 opslag

C/ha/jaar

CO2/ha/jaar

• De directe stikstofwerking is echter beperkt, zeker bij een
hoog stropercentage
• Toepassing van verse, strorijke mest kan leiden tot
tijdelijke fixatie van de in de bodem aanwezige minerale
stikstof
• Gebruik van stalmest valt onder de mestwetgeving

bijkomend voordeel
• Het stro in de stalmest zorgt voor een langzame en
stabiele vrijstelling van stikstof, waardoor een
langdurig en meerjarig bemestend effect
wordt bekomen.

750 kg

2,8 ton

financieel
Meerkost maatregel

Kostprijs per ton

€/ha/jaar

CO2/ha/jaar

Veeteeltbedrijf
(mestoverschot*)

330 €

120 €

Akkerbouwbedrijf

110 €

40 €

*inclusief extra afzet drijfmest
Bron : Deze tabel kwam tot stand met input van BDB, ILVO, Inagro, Ugent, code van
goede praktijk bodembescherming en bedrijfseconomische boekhoudingen Boerenbond

financieel
Het correct toepassen van de maatregel volgens de hierboven uiteengezette beschrijving, verhoogt de slaagkans om de potentiëlen
aan CO2 opslag te halen. In deze financiële berekening is geen rekening gehouden met rotatie over de jaren heen en wordt een
realistische inschatting van de meerkost van een maatregel gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste
kostenposten, incl. raming gederfde opbrengsten.

Slimme technieken voor koolstofvastlegging in Vlaamse bodems
Carbon Farming is het verbeteren van de bodem door gebruik van bepaalde
teelttechnieken. Een gezonde bodem heeft een optimaal organisch
koolstofgehalte, wat zorgt voor CO2 opslag, meer bodemleven en een beter
water- en nutriënten vasthoudend vermogen. Deze factsheet geeft 1 van de 5 in
Vlaanderen best toepasbare bodemtechnieken weer.
Naast opbouw van extra koolstof in de bodem, bestaan er ook technieken die
de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand
liggende technieken zijn niet kerende grondbewerkingen en gereduceerde
bodembewerkingen. Hierdoor blijft de bodemstructuur maximaal behouden en
wordt de natuurlijke afbraak niet versneld.

Compost
in het kort
Compost is geschikt voor een stabiele opbouw van het organische koolstofgehalte in de bodem. Compost verhoogt en/of buffert
de pH van de bodem en is een bron van nutriënten (hoofd- en sporenelementen).

praktisch
• De stikstofwerking bij een enkele toepassing is beperkt
omdat slechts een klein deel van de organische stikstof
wordt omgezet in een minerale plantopneembare vorm
• Gebruik van compost valt onder de mestwetgeving
• Gebruik 20 ton/ha gecertificeerde compost, om de 3 jaar
• Het risico op verlies van nutriënten bij het toepassen van
compost is verwaarloosbaar
• Zelf composteren kan door zogenaamde bruine (C-rijke)
en groene (N-rijke) materialen te mengen en een
gewenste koolstof / stikstofverhouding (C/N) van
25-35 / 1 te bekomen
• Zorg voor een goede beluchting bij composteren

bijkomend voordeel
• Compost draagt ook bij aan de ziekteweerbaarheid
van de bodem

effect op bodem en klimaat
C-vastlegging

CO2 opslag

C/ha/jaar

CO2/ha/jaar

2000 kg

7,4 ton

financieel
Meerkost maatregel

Kostprijs per ton

€/ha/jaar

CO2/ha/jaar

Veeteeltbedrijf
(mestoverschot*)

140 €

57 €

Akkerbouwbedrijf

67 €

27 €

*inclusief extra afzet drijfmest
Bron : Deze tabel kwam tot stand met input van BDB, ILVO, Inagro, Ugent, code van
goede praktijk bodembescherming en bedrijfseconomische boekhoudingen Boerenbond

financieel
Het correct toepassen van de maatregel volgens de hierboven uiteengezette beschrijving, verhoogt de slaagkans om de potentiëlen
aan CO2 opslag te halen. In deze financiële berekening is geen rekening gehouden met rotatie over de jaren heen en wordt een
realistische inschatting van de meerkost van een maatregel gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste
kostenposten, incl. raming gederfde opbrengsten.

Slimme technieken voor koolstofvastlegging in Vlaamse bodems
Carbon Farming is het verbeteren van de bodem door gebruik van bepaalde
teelttechnieken. Een gezonde bodem heeft een optimaal organisch
koolstofgehalte, wat zorgt voor CO2 opslag, meer bodemleven en een beter
water- en nutriënten vasthoudend vermogen. Deze factsheet geeft 1 van de 5 in
Vlaanderen best toepasbare bodemtechnieken weer.
Naast opbouw van extra koolstof in de bodem, bestaan er ook technieken die
de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand
liggende technieken zijn niet kerende grondbewerkingen en gereduceerde
bodembewerkingen. Hierdoor blijft de bodemstructuur maximaal behouden en
wordt de natuurlijke afbraak niet versneld.

Gras management
in het kort
Zeer hoge organische koolstof aanrijking kan worden verwacht wanneer bouwland wordt omgezet in grasland en ook door
verhoogde grondwaterstanden in grasland. Graasweiden kunnen meer C opslaan dan graslanden die gemaaid worden.
Het zijn vooral de graswortels, en de vlinderbloemigen in de grasmengsels, die bijdragen aan de koolstofopbouw.

praktisch
• Grassoorten met een hoge worteldichtheid zijn gunstig voor
de opbouw van organische koolstof.
• Intensieve grondbewerking om opnieuw te zaaien moet
vermeden worden.
• Bij installatie van nieuw grasland wordt aangeraden om gras te
combineren met een vlinderbloemige, bv grasklaver, gras luzerne ….
• Bij begrazen dient de druk van veebezetting voldoende laag gehouden
te worden door enerzijds het totaal aantal dieren die permanent
grazen voldoende laag te houden, of anderzijds door rotationeel
begrazen toe te laten met meer dieren gedurende een kortere periode
op het perceel.

bijkomend voordeel
• Grasland wordt best geïnstalleerd op percelen die minder geschikt zijn
voor akkerbouw. Op die manier komen geschikte akkerpercelen
terug vrij.

effect op bodem en klimaat
C-vastlegging

CO2 opslag

C/ha/jaar

CO2/ha/jaar

500 – 2000 kg

1,8 – 7,3 ton

financieel
Meerkost maatregel

Kostprijs per ton

€/ha/jaar

CO2/ha/jaar

100 - 550 €

55 - 75 €

Bron : Deze tabel kwam tot stand met input van BDB, ILVO, Inagro,
Ugent, code van goede praktijk bodembescherming en
bedrijfseconomische boekhoudingen Boerenbond

financieel
Het correct toepassen van de maatregel volgens de hierboven uiteengezette beschrijving, verhoogt de slaagkans om de potentiëlen
aan CO2 opslag te halen. In deze financiële berekening is geen rekening gehouden met rotatie over de jaren heen en wordt een
realistische inschatting van de meerkost van een maatregel gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste
kostenposten, incl. raming gederfde opbrengsten.

