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Inleiding 
Koolstofvastlegging is het vermogen van de bodem om CO2 vast te leggen, wat gebeurt via de 

koolstofcyclus. Koolstofvastlegging heeft tal van voordelen en is daarom belangrijk om op te 

nemen in gemeentelijke Omgevingsvisies en plannen. 

Koolstofcyclus 
Koolstof in de vorm van CO2, CH4 en andere verbindingen beweegt zich op allerlei manieren 

door de atmosfeer, organismen, wateren en de bodem. In de atmosfeer wordt CO2 door de 

wind gemengd. Planten op land en in het water nemen CO2 uit de atmosfeer op tijdens de 

fotosynthese. Planten komen bij het afsterven op de (water)bodem terecht en kunnen dan 

weer afgebroken worden.  

Het plantmateriaal wordt door bodemorganismen zoals regenwormen kleiner gemaakt en 

door bacteriën en schimmels verder afgebroken. Deze deels afgebroken vorm van organisch 

materiaal heet humus, ofwel stabiele organische stof. Zeer stabiele organische stof kan 

decennia tot millennia in de grond blijven en minder stabiele organische stof mineraliseert 

weer binnen enkele maanden tot jaren. Organische stof is een mengsel van complexe 

chemische verbindingen en bestaat voor ±50% uit koolstof. Deze organische stof wordt 

daarna door bodemorganismen traag afgebroken tot onder andere CO2. Zo is de 

koolstofcyclys weer rond. 

Plantenresten kunnen ook niet worden afgebroken en opstapelen tot er veen vormt. In de 

veenbodems wordt wereldwijd veel koolstof opgeslagen. Veen breekt af door bacteriën, 

vooral als het in contact komt met zuurstof. Het wordt dan omgezet tot onder andere CO2 

wat weer in de atmosfeer terecht komt . In Nederland stoot een hecatare veen gemiddeld 

evenveel CO2 uit als ruimt drie huishoudens2. 

 

Figuur 1 Koolstofkringloop1 

 

1 Bron: http://www.global-greenhouse-warming.com/global-carbon-cycle.html 

2 Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/veengronden-stoten-wel-co2-uit-bossen-niet.htm 
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Tegengaan van veenoxidatie en koolstofvastlegging in minerale 

bodems 

Het tegengaan van afbraak van organisch materiaal in veenbodems is over het algemeen 

veel effectiever voor verminderde CO2 uitstoot dan in minerale bodems. Bij veen heeft 

organisch materiaal jaren lang kunnen opstapelen doordat het in natte omstandigheden niet 

kon afbreken. Het organische materiaal kan wél afbreken als het veen droog komt te staan 

door verlaging van grondwaterstanden (dit wordt veenoxidatie genoemd). Hierbij komt er 

veel CO2 bij vrij; de uitstoot van de veengebieden in Nederland is twee keer groter dan de 

totale hoeveelheid koolstof die alle planten in Nederland vastleggen per jaar2. In een 

minerale bodem zit per hectare een stuk minder koolstof opgeslagen dan in een veenbodem. 

Het verhogen van de koolstofvoorraad in minerale bodems draagt wel degelijk bij aan CO2 

reductie, maar is over het algemeen minder makkelijk en effectief dan het voorkomen van 

veenoxidatie is. Echter, het verhogen van de koolstofvoorraad in minerale bodems heeft een 

tweede voordeel. Organische stof is in minerale bodems belangrijk voor een goede 

bodemvruchtbaarheid en dus de bodemvitaliteit.   

Vitale bodem 
Organische stof is van belang voor een vitale bodem. Organische stof stimuleert het 

bodemleven en draagt bij aan de opbouw van een stabiele bodemstructuur met een 

optimale poriëngrootteverdeling. De bodem kan hierdoor zijn functies goed vervullen. 

Een goede bodemstructuur inclusief het aanwezige organische stof verbetert de 

waterhuishouding van de bodem. De kleinere poriën en de organische stof (die tot 20 keer 

haar eigen gewicht aan water kan vasthouden) zorgen ervoor dat er in de bovenste 

bodemlaag meer water beschikbaar is voor de plantenwortels. Een open structuur geeft 

plantenwortels ook de ruimte om te groeien. Daarnaast bevordert de open structuur dat 

eventueel overtollig water goed kan infiltreren en in staat is om het grondwater aan te 

vullen.  
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Hoofdstuk 1 

Koolstofvastlegging in de praktijk 

Koolstofvoorraad 

De grootste koolstofvoorraad in de bodem ligt in veengebieden, onder natuurlijke 

schraalgraslanden, rietmoeras en vochtige bossen. Akkerland bevat over het algemeen 

minder koolstof dan grasland (gemiddeld 82 ton C per ha tegenover 104 ton C per ha voor 

grasland). In veengebieden is een grote hoeveelheid koolstof vastgelegd, echter dit oxideert 

wanneer het grondwaterpeil lager komt te liggen. Door het organisch materiaal niet extra in 

aanraking met zuurstof te laten komen, blijft het organisch materiaal in de bodem. Het 

voorkomen van veenoxidatie door te vernatten, zorgt dat dit proces geremd wordt en er 

minder CO2 vrijkomt. Het nadeel bij teveel vernatten is dat methaan en lachgas kunnen 

vrijkomen, wat sterkere broeikasgassen zijn. 

Voor de netto vastlegging van koolstof moet de aanvoer van organische stof groter zijn dan 

de afvoer. Dit kan door onder meer de aanvoer van gewasresten, compost en stalmest. 

Wanneer er echter al een laag zuurstofniveau in de bodem is, dan kan de grond de afbraak- 

dan wel omzettingsprocessen niet aan en zullen er zuurstofarme processen in de bodem 

worden opgestart. Deze zijn niet bevorderlijk voor de plantengroei. Een te laag 

zuurstofgehalte kan ook optreden wanneer er teveel organisch stof wordt toegevoegd. 

 

Figuur 2 Koolstof in de bodem2 

 

2 Bron: https://www.natuurkennis.nl/thema-s/bodem/bodem/bodemeigenschappen/ 
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Optimaal percentage organische stof 
Er bestaat geen generiek optimaal koolstofgehalte voor alle bodems. Bodems hebben 

verschillende eigenschappen en functies (landgebruik), en niet alle bodems kunnen evenveel 

koolstof vasthouden. Het optimale percentage koolstof verschilt dus per bodem. 

Voor de landbouw in Nederland (en Europa) wordt vooralsnog uitgegaan van een 

minimumwaarde van 2 - 2.5% organische stof (OS) en ongeveer 1 - 1.3% C ofwel 40 – 50 ton C 

per ha. Dit minimum percentage is een ondergrens die veelal naar voren komt bij de 

discussie over een EU Bodemstrategie en een lager gehalte aan organische stof wordt als 

ongewenst beschouwd en gezien als niveau waaronder gerichte actie gewenst of nodig is. 

Het is vereist om het minimum gehalte te koppelen aan bodemtype: bij zand 2.5% en 

oplopend tot 4% organische stof voor zwaardere kleigronden.  

Potentie van koolstofvasthoudende maatregelen 

Uit een studie van Lesschen et al (2012) is geconcludeerd dat de maximaal haalbare 

koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw ongeveer 1 Mton CO2 per jaar kan zijn. Dat 

is evenveel als 5,5% van de huidige emissies uit de landbouwsector en als 40% van de 

huidige koolstofopslag in bossen. Met één ton stabiele koolstof opgeslagen in de bodem is 

circa 3,7 ton CO2 uit de lucht gehaald. Koolstofvastlegging in de bodem kan dus zeker helpen 

om emissies uit de landbouw te verminderen. 

Minder intensieve grondbewerking en een verbeterde afwisseling van gewassen hebben de 

grootste potentie voor koolstofvastlegging (naast het voorkomen van veenoxidatie). Vanwege 

de kosten en landbouwkundige beperkingen wordt niet al het potentieel benut. De potentie 

voor koolstofvastlegging in de landbouwbodem is regio-specifiek en hangt af van het gewas 

en bodemtype. Koolstofvastlegging kan ook plaatsvinden door de aanplant van bos, echter 

bovenvermelde studie laat zien dat een omvorming naar andere natuurtypen grotere 

koolstofvoorraden in de bodem kan opleveren (zoals vochtige bossen, natuurlijke 

schraalgraslanden en rietmoeras).  

Voordelen van koolstofvastlegging 

Een essentieel element in een vitale bodem is voldoende organische stof – ofwel vastgelegde 

koolstof. Het organische stofgehalte beïnvloed vele bodemeigenschappen, zie tabel 1. In 

Nederland kunnen bodems meer koolstof vasthouden dan nu, vooral in de bodems van 

akkers. Het verhogen van het organisch stofgehalte, en dus vastleggen van koolstof, in 

bodems heeft veel positieve effecten – ook voor het klimaat. De bijdrage aan een lagere 

broeikasgasuitstoot is niet spectaculair, maar wel substantieel en zeker in relatie tot de 

emissies van broeikasgassen uit de landbouw zelf.  

Deze organische stof levert voordelen waaronder bufferwerking bij extreem weer 

(wateroverlast, langdurige droogte), meer biodiversiteit, ondersteunen van plaagbeheersing 

en vermijden van erosie. Toename en behoud van organisch stof in de bodem betekent 

vastlegging van CO2 uit de atmosfeer in de bodem en dit is wenselijk uit oogpunt van 

klimaatverandering. Dat de volledige capaciteit van de bodem nu niet wordt benut komt 

doordat gebruikers er geen prioriteit aan geven, en dat komt weer deels door gebrek aan 

inzicht (“interne prikkel”) en deels doordat er ook geen sturing op zit uit beleid of markt 

(“externe prikkel”). 

In gedachten moet worden gehouden dat koolstofvastlegging slechts 1 van de 6 essentiële 

bodemfuncties is (zie rapport Verrijkende Landbouw bijlage 3). Alle 6 bodemfuncties van het 

land moeten steeds worden herkend en erkend, inclusief de samenhang tussen deze 

functies. Koolstofvastlegging heeft een sterke samenhang waterhuishouding, 

(bodem)biodiversiteit, mineralenkringlopen en biomassaproductie. Voor de 6 functies zijn 

http://edepot.wur.nl/247683
https://verrijkendelandbouw.nl/wp-content/uploads/Verrijkende-Landbouw_Bijlage-3-Land-maart-2021.pdf
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grenswaarden te benoemen die locatie- en gebiedsafhankelijk zijn. De grenswaarden zijn 

minimumwaarden, noodzakelijk om een gezond bodem- en watersysteem te waarborgen. 

De zes essentiële functies van het bodem- en watersysteem zijn: 

• Waterhuishouding en zuivering  

• Koolstofvastlegging  

• (Bodem)biodiversiteit  

• Mineralenkringlopen  

• Voedsel/biomassa productie  

• Landschap 

Globaal kan met betrekking tot koolstofvastlegging worden vastgesteld dat: 

• Bossen en waterrijke gebieden (wetlands) “sinks” zijn, ze verwijderen koolstof uit de 

atmosfeer;  

• Met name veengebieden potentieel broeikasgassen kunnen uitstoten bij een niet 

optimale waterhuishouding; 

• Akkerlanden zorgen voor het merendeel van de emissies van koolstof uit de bodem; 

• Verharding (door bebouwing) zorgt voor emissies. 

 

Tabel 1 Het effect van organische stof op bodemeigenschappen, uit Mulier A., et al 

(2006) Daling van de organische stof in Vlaamse landbouwgronden.  
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Data 
De Atlas Natuurlijk Kapitaal laat de bodemkoolstofvoorraad nationale schaal zien: Kaarten | 

Atlas Natuurlijk Kapitaal. Deze kaart kan relevant zijn voor beleidsmakers en onderzoekers 

die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de 

landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit 

van de bodem. De landbouwsector heeft zelf ook goede databronnen, maar deze zijn niet 

publiekelijk beschikbaar. 

De kaart geeft een globaal overzicht waar in Nederland de koolstofvoorraden liggen in de 

bodem. De hoogste voorraden liggen in gebieden met veengronden, terwijl de laagste 

voorraden liggen in gebieden met zandgronden. Enige nuance, de ondergrond is daarin niet 

meegenomen en het geeft geen details weer. 

De Atlas Natuurlijk Kapitaal bevat tevens een kaart die met name voor de bovengrond inzicht 

geeft in het potentieel van koolstofvastlegging wanneer diverse maatregelen in acht worden 

genomen (kaarten Atlas Natuurlijk kapitaal, koolstofvastlegging in bodem). Voorbeelden van 

maatregelen zijn niet-kerende grondbewerking, geen grondbewerking, 

vanggewas/groenbemester, verbeteren gewasrotaties, achterlaten gewasresten, 

akkerrandenbeheer en het niet scheuren van grasland. 

 

  

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten?config=58bf95bc-67bf-402d-a355-af211ad33949&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1554736118794,true,0.8;
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten?config=58bf95bc-67bf-402d-a355-af211ad33949&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1554736118794,true,0.8;
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten?config=58bf95bc-67bf-402d-a355-af211ad33949&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1554736118786,true,0.8%22
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Hoofdstuk 2 

Rol van de gemeente 

Welk doel of ambitie kan de gemeente hiermee invullen 

De gemeente kan haar klimaatdoelstelling om een CO2 neutrale gemeente te zijn verbinden 

aan koolstofvastlegging. Veelal hebben gemeenten ambities om de fossiele uitstoot te 

beperken, maar is er geen aandacht voor de emissie die uit het landgebruik en 

landwijzigingen kan voortvloeien. Om naast deze emissiebeperking ook daadwerkelijk een 

netto koolstofvastlegging te realiseren zal de gemeente voorwaarden aan het gebruik van 

grond op haar areaal moeten gaan vaststellen. Dit kan zowel binnen als buiten de bebouwde 

kom ten uitvoer gebracht worden.  

Koolstofvastlegging kan ook gekoppeld worden aan andere doelstellingen zoals het 

vergroten van het waterbergend vermogen in de gemeente. Door meer groen in de stad te 

brengen (en dus minder bedekte bodems te creëren) kan het waterbergend vermogen 

vergroot worden door meer infiltratie van hemelwater. Hierbij kan tegelijk ook koolstof 

worden vastgehouden door planten (en koolstof houdt het water weer beter vast). De 

gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld in 2021 een hemelwaterverordening vastgesteld. 

Daarin is de voorkeur voor lozen van hemelwater in de bodem neergezet.  

In het landelijk gebied kan de gemeente met gericht beleid veenoxidatie voorkomen door 

goed grondwaterpeilbeheer en (natuurinclusieve) kringlooplandbouw stimuleren door in te 

zetten op korte ketens en een systeem van gestapelde betalingen voor ecosysteemdiensten, 

zoals benoemd in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Welke rijksregels, beleidskaders, EU doel zijn hieraan te koppelen? 
Overheden werken aan een beleid voor duurzaam bodemgebruik. Er zijn geen wetten of 

richtlijnen die specifieke normen stellen aan het organische stofgehalte van de bodem. De 

Europese commissie heeft in 2006 een thematische strategie voor bodembescherming 

opgesteld, welke in 2014 is ingetrokken. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe Europese 

bodemstrategie, welke onderdeel zal worden van de Europese biodiversiteitsstrategie voor 

2030. De Europese Bodemstrategie heeft als doel bescherming en duurzaam gebruik van de 

bodem in Europa. Om dit te bereiken richt het zich op het tegengaan van bedreigingen voor 

de bodem, zoals verontreiniging, erosie, verzilting, verdichting en afdekking van de bodem. 

Ook het pas herziene Gemeenschappelijk Landbouw Beleid bevat onderdelen gericht op het 

behoud van de duurzame bodem. 

EU Bodemstrategie 

Als onderdeel van de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt met de nieuwe 

Europese bodemstrategie de huidige strategie aangepast om bodemdegradatie tegen te 

gaan en de bestaande bodemrijkdommen te beschermen ("neutraliteit qua 

bodemdegradatie”). 
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De voorlopige doelstellingen zijn: 

• de vruchtbaarheid van de bodem beschermen 

• erosie en bodemafdekking terugdringen 

• de hoeveelheid organisch materiaal verhogen 

• verontreinigde locaties in kaart brengen 

• aangetaste bodem herstellen 

• definiëren wat een "goede ecologische toestand” van de bodem is. 

LULUCF-verordening 

De Europese Unie heeft op 9 juli 2018 de Verordening inzake de opname van 

broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en 

bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (de LULUCF-Verordening) in werking laten 

treden.   

In de LULUCF verordeningen (EU Besluit 529/2013 en verordening 841/2018) wordt 

aangegeven op welke manier broeikasgasemissies uit landgebruik, 

landgebruiksveranderingen en bosbouw gemonitord moeten gaan worden en hoe hierover 

gerapporteerd moet worden. De invoering en ontwikkeling van de methodiek gaat 

stapsgewijs en is gedifferentieerd voor verschillende onderdelen van het landgebruik, zoals 

gras- en akkerland, bos, wetlands en bebouwd gebied. Dit project ondersteund de 

Nederlandse overheid in het inzichtelijk maken van de consequenties van de verordeningen 

voor beleid en omgekeerd wat beleidskeuzes zullen betekenen voor de te rapporteren 

klimaatprestatie voor de LULUCF categorieën. 

Uitgangspunt van de verordening is dat elke lidstaat ervoor zorgt dat de LULUCF-sector, na 

de toepassing van de in deze verordening gespecificeerde boekhoudregels en rekening 

houdend met flexibiliteit, op zijn grondgebied geen netto-emissies veroorzaakt. 

De Verordening behandelt de emissies en verwijderingen van broeikasgassen vanuit 

landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw. Het gaat hierbij om handelingen, 

uitgevoerd door mensen, zoals omzettingen van grasland naar akkerland of omgekeerd, 

ontbossingen of bebossingen en via (semi-)natuurlijke processen, vernatting of droogleggen 

van wetlands, alsook om het gebruik van houtproducten. De volgende broeikasgassen vallen 

onder deze nieuwe regelgeving: CO2, CH4 en N20. 

De Nederlandse systematiek voor de berekening is neergelegd in de rapportage van Arets et 

al (2017).  

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan 

In het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2023 zal een deel van het budget 

verschuiven van inkomenssteun naar betalingen voor activiteiten die bijdragen aan milieu- 

en klimaatdoelstellingen. In het Nationaal Strategisch Plan beschrijft elk land hoe zij de 

Europese regels willen gaan toepassen. Het nieuwe GLB is samen te vatten in de term 

‘toekomstbestendig boeren’, waarbij het belonen van boeren die naast het produceren van 

voedsel ook zorgen voor natuur, klimaat en milieu een belangrijke rol speelt. 

Dit betreft de zogenaamde eco-regeling met eco-activiteiten. Eco-activiteiten zijn 

maatregelen die de agrariër kan inzetten op diens perceel. Deze eco-activiteiten dragen bij 

aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Er kan zelf gekozen worden 

welke activiteiten passen bij het bedrijf. Daaronder vallen bijvoorbeeld groenbedekking, niet 

ploegen en houtige landschapselementen. 

Sustainable Development Goal 15: Leven op het land 
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SDG 15 richt zich op bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op 

het land. Belangrijke aspecten hierbij zijn omgevingsfactoren, ecosystemen en biodiversiteit 

van al het leven: zoetwaterecosystemen, bossen, bergen, land en bodem. Dat betekent: 

tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem 

herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, 

en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is. 

Dit doel wordt geheel door Nederlands beleid gedekt. Het beleid voor SDG 15 wordt vooral 

gemaakt op de departementen IenW en LNV, op onderdelen in samenwerking met BZ. Het 

tegengaan van toenemende droogte vormt onderdeel van het waterbeheer (zie SDG 6). 

Nederlandse wetgeving en beleid 

Er zijn geen wetten die specifieke normen stellen aan het koolstofbindende vermogen van de 

bodem. Wel zijn er via het Nationaal Programma Landbouwbodems en het Klimaatakkoord 

doelen neergezet. 

Nationaal Programma Landbouwbodems 

Het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) is erop gericht dat in 2030 alle 

Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd, zodat de bodem optimaal kan 

functioneren en de kwaliteit zo hoog mogelijk is en blijft voor volgende generaties. Acties zijn 

o.a. herziening pachtbeleid (langjarige pacht), herziening mestbeleid, onderzoek en 

kennisontwikkeling (w.o. monitoring).  

Via het NPL draagt een duurzaam beheerde landbouwbodem bij aan het behalen van de 

opgave tot een extra vastlegging van 0,5 Mton CO₂-equivalenten per jaar in 

landbouwbodems vanaf 2030, overeenkomstig het Klimaatakkoord uit 2018. Het 

onderzoeksprogramma Slim Landgebruik levert de kennis aan voor deze extra vastlegging. 

Vanuit de klimaatopgave is een beperking van de uitstoot van broeikasgassen uit 

(veenweide)bodem gevraagd. Het opslaan en vasthouden van koolstof in landbouwbodems 

levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen en daarmee aan de klimaatopgave. 

Het regeerakkoord geeft aan dat in 2030 1,5 Mton klimaatwinst moet worden behaald door 

slimmer landgebruik. Door de opname van landgebruik en bossen in de recente wetgeving 

van het EU-klimaatpakket (LULUCF), zal koolstofvastlegging in de bodem vanaf 2021 worden 

meegerekend in de verplichte nationale boekhouding van CO₂ uitstoot en opslag (LNV 39). 

Hoe heeft de gemeente invloed? 

De gemeente kan met het bodem- en watersysteem als uitgangspunt bekijken of haar gebied 

optimaal is ingericht. Welke potentie wordt nog niet optimaal benut en kan versterkt worden. 

Vervolgens kunnen nieuwe ambities en doelstelling worden bepaald. Voor het eigen 

openbaar groen kunnen de mogelijkheden in praktijk worden gebracht. Daarnaast kan de 

gemeente ondersteunen in bewustwording en kennisdeling van goed bodembeheer in 

relatie met koolstof.  

Welke instrumenten zijn beschikbaar? 

• Eisen opnemen in bouwverordening (bijvoorbeeld over percentage verhard 

oppervlakte / verharding in tuinen) 

• Maatregelen die van invloed kunnen zijn: grondwaterstanden aanpassen, 

grondbewerkingsmethodes aanpassen. Daar is wel samenwerking voor nodig met 

andere gebiedspartijen (provincie, waterschappen, agrariërs, etc.) 
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• Informeren/voorlichting t.b.v. vergroten bewustwording. Hoe concreter de 

voorlichting (bijvoorbeeld met concrete voorbeeld maatregelen), hoe groter de 

impact/het bereik.  

• Stimuleren van duurzaam bodemgebruik 

• Beloningssysteem voor koolstofvastlegging (bij ambitie CO2 reductie) 

• Voorbeelden:  

o Ambitie Drenthe met betrekking tot vitale bodem (o.b.v. gebiedsgenese en 

met natuurlijk systeem als uitgangspunt) 

o Voorbeeld landgoed Vilsteren (project Soil4u) 

 

 

In het document ‘Handelingsperspectief vitale bodem onder de Omgevingswet’ (tevens 

gepubliceerd onder bouwsteen Vitale bodem) zijn een aantal richtingen en tips opgenomen hoe 

gestuurd kan worden op vitale bodem onder de Omgevingswet.  



      

     

 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie 
 

Onderwerp Toelichting Link 

Koolstofvastlegging in de 

landbouwbodem 

Informatie over koolstofvastlegging in de landbouwbodem. 

Atlas Natuurlijk kapitaal bevat tevens enkele kaarten omtrent 

koolstof, zoals de bodemkoolstofvoorraad, koolstofvastlegging 

en de koolstofcyclus. 

Koolstofvastlegging in de landbouw | Atlas Natuurlijk 

Kapitaal 

Organische stof 10 veel stelde vragen over organische stof worden uitgelegd 

door de WUR 

Tien_vragen_antwoorden_OS (wur.nl) 

Koolstofvastlegging in de 

landbouwbodem 

Verwaarden van goed bodemkoolstofbeheer in de landbouw soilpedia 

Koolstofopslag Vlaams onderzoek naar koolstofopslag Studie koolstofopslag semi natuurlijke processen 2021  

Koolstofopslag Het belang van organische stof in de bodem wordt toegelicht Belang van organische koolstof in de bodem - 

Departement Omgeving (vlaanderen.be) 

Koolstofopslag Onderzoek naar mogelijkheden voor koolstofopslag onder 

gras- en akkerland in Vlaanderen 

ILVO_Koolstofopbouw_onder_grasland.pdf 

(vlaanderen.be) 

Koolstofopslag Een tijdschrift met als thema koolstofvastlegging Vakblad Milieu, special Koolstofvastlegging, oktober 2019 

Organische stof Presentatie over organische stof in de landbouw https://edepot.wur.nl/470259 

 

 

 

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/praktijkvoorbeelden/dossier/koolstofvastlegging-in-de-landbouw
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/praktijkvoorbeelden/dossier/koolstofvastlegging-in-de-landbouw
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/272641
https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/2029%20Credits%20for%20carbon%20care/830-2013-Bodemkoolstofbeheer.pdf
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41964
https://omgeving.vlaanderen.be/organische-koolstof-in-de-bodem
https://omgeving.vlaanderen.be/organische-koolstof-in-de-bodem
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/231_Koolstofopbouw_onder_grasland.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/231_Koolstofopbouw_onder_grasland.pdf
http://www.mesdag-fonds.nl/upload/ck/files/Tijdschrift%20Milieu%202019-5%20oktober%20Thema%20Koolstofvastlegging.pdf

