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In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een 
ingewikkelde uitdaging; zo produceren koeien methaan en uit kunstmest 
komt lachgas vrij, beide broeikasgassen. Anderzijds legt de sector ook 
veel koolstofdioxide (CO2) vast in bodem, bomen, gewassen en gras. Het 
klimaatbeleid staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de noodza-
kelijke verduurzaming van onze voedselproductie en -consumptie. Voor 
agrarische ondernemers is dit van groot belang, omdat de verschillende 
maatregelen samenkomen op het boerenerf. Een integrale aanpak maakt 
de slagingskans groter. 

Landbouw in Nederland
Reden voor deze aandacht is wereldwijde klimaatverandering, met ook gevolgen 
voor Nederland bijvoorbeeld in de vorm van extremer weer. Voor boeren kan dit 
slechte oogsten betekenen net als materiële schade aan stallen. Landbouw in 
Nederland kan omgaan met klimaatveranderingen door enerzijds de verandering 
ervan te remmen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (klimaatmiti-
gatie) en anderzijds door middel van veranderingen in de bedrijfsvoering inspelen 
op de veranderde klimaatomstandigheden (klimaatadaptie). In deze factsheet wordt 
voornamelijk het eerste spoor toegelicht net als een blik op de mogelijke financie-
ring van deze inspanningen door en voor de boer.

Maatregelen op het boerenbedrijf
Boeren leveren allerlei soorten groenblauwe diensten zoals agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer, bodem- en waterbeheer en koolstofvastlegging. Uit klimaatstres-
stesten blijkt dat deze groenblauwe diensten alleen maar belangrijker worden voor 
het omgaan met extremen als gevolg van klimaatverandering. Verzilting in periodes 
van droogte, wateroverlast door hagel en harde buien en meer last van ziekten en 
plagen die in zachte winters gemakkelijker overleven, maken het allemaal belangrijk 
om als boer te investeren in maatregelen voor klimaat. 

Wat kun je doen als boer? 
Om koolstof vast te houden is het zaak om nutriëntenverliezen tegen te gaan door 
de grond niet kaal   te laten, een duurzaam bodembeheer en zo efficiënt mogelijk 
gebruik te maken van nutriënten. Dit wordt ‘carbon farming’ genoemd; een koolstof-
bewuste manier van landbouw waarbij op het boerenbedrijf broeikasgassen worden 
verminderd en koolstof wordt vastgelegd in de strijd tegen klimaatverandering. De 
meeste van onderstaande voorbeelden van maatregelen focussen op duurzaam bo-
dem- en waterbeheer. Een hoge bodemkwaliteit (organisch stofgehalte, bodemche-
mie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling) zorgt voor 
gemakkelijke waterinfiltratie en draagt zo bij aan de klimaatopgave. 

Groenbemesters 
ingezaaid na 
oogst van het 
hoofdgewas of 
terwijl het gewas 
er nog staat

Groenbemesters (ook wel bodembedekkers of vang- 
gewassen genoemd) beschermen de bodem tegen 
weersinvloeden, de uitspoeling van nutriënten en er wordt 
organische stof opgebouwd in de bodem. Inzaaien dient te 
gebeuren buiten het broedseizoen van boerenlandvogels 
om. De groenbemester wordt ondergewerkt in het begin van 
de winter of sterft vanzelf af in het voorjaar of, wanneer dit 
niet gebeurd, eind van de winter gemaaid waarna het restant 
licht wordt ondergeploegd. Een in de winter nog bedekte 
bodem is het meest gewenst, maar met maaien dient wel 
rekening gehouden te worden met jonge dieren die zich in 
de groenbemester kunnen ophouden.

Voor akkerbouw. 
Vanggewas 
verplicht na mais op 
zandgrond

Compost en 
ruige mest

Door doeltreffend compost en ruige mest in te zetten als 
alternatieven voor drijfmest en kunstmest wordt afhankelijk 
van de C/N ratio bijgedragen aan koolstofopslag in de 
bodem. Kunstmest zorgt juist voor CO2-uitstoot door de 
manier waarop het wordt geproduceerd. Drijfmest zorgt op 
zijn beurt voor ammoniak vervluchtiging. 

Voor akkerbouw en 
(melk)veehouderij

Zachtere banden 
gebruiken 

Speciale VF-banden voor tractoren en andere 
landbouwmachines zorgen voor minder druk op het land 
waardoor er minder bodemverdichting optreedt. Daarnaast 
wordt er minder brandstof verbruikt. 

Voor akkerbouw en 
(melk)veehouderij
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Deze factsheet is samengesteld 
door BoerenNatuur en  
de agrarische collectieven.
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Voorbeeld van initiatieven voor belonen van boeren
Bedrijven of burgers die hun CO2-uitstoot compenseren doen dit momenteel vaak 
over de grens. In Nederland zijn er tegenwoordig ook platforms die geborgde cer-
tificaten uitreiken aan CO2-besparende maatregelen op boerenbedrijven. Bedrijven, 
overheden en burgers kunnen deze certificaten opkopen en op die manier lokaal 
hun uitstoot compenseren.

Bekende Nederlandse initiatieven zijn Valuta voor Veen; dat op vrijwillige basis boe-
ren in het veenweidegebied vraagt het waterpeil omhoog te zetten waar de boer een 
inkomstenderving wordt gegarandeerd. Ook zuivelbedrijven willen op vergelijkbare 
wijze afspraken maken met hun melkveehouders. Echter, niet elke boer kan er even-
veel aan verdienen omdat het waterpeil in Nederland verschilt per regio en mogelijk-
heden tot verbetering verschillen per gebied/grondsoort. Dit vergt nog verbetering.

PlatformCO2neutraal brengt certificaatkopers en aanbieders bijeen. Ook Valuta voor 
Veen valt hieronder net als op termijn geplande methoden zich richtend op blijvend 
grasland, agroforestry en blue carbon. Het platform selecteert slechts projecten die 
integraal positief bijdragen zoals aan biodiversiteit, waterhuishouding en transitie 
naar natuurinclusieve landbouw.

Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van de CO2-certificaten. Binnen 
deze markt is het belangrijk de positie van de boer veilig te stellen, zodat hij/zij niet 
klem komt te zitten. Zo moet voorkomen worden dat de boeren via een platform 
credits weg (kunnen) geven die ze nodig hebben voor het eigen bedrijf. 

Tot slot wordt vanaf 2023 klimaat ook één van de doelen van het ANLb (Agrarisch 
Natuur en Landschapsbeheer). Hier wordt binnenkort meer over bekend.

Doorkijkje
Binnen de kenniscirkel klimaat gaan we duiken in de klimaatvraagstukken die op 
agrariërs afkomen, kennis verspreiden over werkzame maatregelen die boeren 
kunnen nemen en ideeën uit projecten die al lopen onder de aandacht brengen 
zodat ze ook elders gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld collectieven die een eigen 
energiemaatschappij hebben opgericht of in samenwerking met het waterschap 
‘water sparen’. De kenniscirkel zal ook ingaan op innovatieve manieren om te boeren 
in een veranderend klimaat, ter inspiratie en facilitatie.

Meer informatie

Gewasresten, 
gehakseld stro, riet 
of bermmaaisel 
opbrengen

Door de bodem bedekt te laten wordt uitspoeling voorkomen 
en door het verteren van de gewasresten of equivalent komt 
er meer organische stof in de bodem.

Voor akkerbouw

Gewasrotatie 
uitbreiden

De gewasrotatie kan op verschillende manieren worden 
uitgebreid waardoor meer koolstof in de bodem wordt 
opgeslagen. De eerste is gelijktijdig met het hoofdgewas 
een tweede gewas met een andere oogstdatum inzaaien. Op 
die manier is de grond langer bedekt. Een andere manier is 
om onder het hoofdgewas een ander gewas in te zaaien wat 
dieper wortelt. 

Voor akkerbouw

Niet-kerende 
grondbewerking

Door in plaats van te ploegen niet-kerende grondbewerking 
toe te passen wordt uitstoot uit brandstof verminderd en 
daarnaast wordt uitstoot uit verstoring van de bodem voorko-
men. Ondieper ploegen bereikt deze effecten deels ook.

Voor akkerbouw

Blijvend grasland 
(met hoog 
waterpeil)

Een grasmat die niet wordt gebroken of gescheurd door 
inzaai, doorzaai of ploegactiviteiten behoudt zijn organische 
stof opbouw en vult deze langzaam aan. Bij een verhoogd 
waterpeil is deze maatregel extra effectief.

Voor (melk)
veehouderij

Beweiding Door beweiding toe te passen worden organische stof en 
nutriënten uit uitwerpselen en stukjes onbegraasde vegetatie 
en de bijbehorende wortelmassa efficiënt gerecycled.  

Voor (melk)
veehouderij

Botanische 
(diverse) 
samenstelling 
grasland

Soorten met een hoge worteldichtheid dragen het meeste 
bij aan organische stof in de bodem. Daarnaast staat rode 
klaver (Trifolium pratense) bekend om zijn potentie voor het 
vastleggen van koolstof. Een soortenrijk grasland met diverse 
kruiden en grassen heeft veel verschillende wortelvormen en 
dieptes en legt zo veel koolstof vast. 

Voor (melk)
veehouderij

Landschaps-
elementen

Naast de cultuurhistorische waarde van landschapselementen 
en de bijdrage aan biodiversiteit leggen deze bomen, struiken 
en heggen ook veel koolstofdioxide vast. Kies bij voorkeur 
voor klimaatbestendige soorten.

Voor akkerbouw en 
(melk)veehouderij 
(m.u.v. weide- 
vogelgebieden)

Waterberging ’s Winters waterberging faciliteren in sloten en poelen om 
verdroging in de zomer te voorkomen

Voor akkerbouw en 
(melk)veehouderij
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Keuzes in het wel of niet nemen van maatregelen moeten weloverwogen genomen 
worden omdat de maatregelen invloed kunnen hebben op andere bedrijfsaspecten. 
Zo moeten groenbemesters met aandacht worden ingepast in het bouwplan, moet 
het opbrengen van alternatieve mestvormen goed getimed worden en kan door 
niet-kerende grondbewerking de onkruiddruk toenemen. Het is belangrijk om een 
brede blik te hebben bij advisering over het nemen van klimaatmaatregelen.

https://valutavoorveen.nl/
https://platformco2neutraal.nl/
https://nationaleco2markt.nl/
www.boerennatuur.nl/kennis
https://northsearegion.eu/media/16479/factsheets-top-5-carbon-farming-en.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/01/30/actieprogramma-klimaatadaptatie-landbouw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/01/30/actieprogramma-klimaatadaptatie-landbouw
https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw
https://www.rli.nl/sites/default/files/fact_finding_paper_3_organische_stof_in_de_nederlandse_bodem_-_chris_koopmans_en_mieke_van_opheusden_louis_bolk_instituut.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/fact_finding_paper_3_organische_stof_in_de_nederlandse_bodem_-_chris_koopmans_en_mieke_van_opheusden_louis_bolk_instituut.pdf

