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Inleiding over het vastleggen van koolstof en de recente ontwikkelingen 
Door Fransjan de Waard  

“Als we kijken naar hoe we koolstof kunnen vastleggen is het belangrijk om niet alleen naar 

hoogtechnologische oplossingen te kijken maar juist ook naar natuurlijke systemen, dat zijn ook 

meteen kost efficiënte oplossingen.” Fransjan deelt de eerste paar minuten van de film 

koolstofboeren. Daarin horen we o.a. Joel Salatin:  “De plant zelf is de beste koolstof vastlegger. Als 

je de bodem ploegt blaas je koolstof de lucht in. Vruchtbaarheid zou niet van buiten het systeem 

moeten komen (zoals in het industriële landbouwmodel) maar moet je binnen in het systeem laten 

groeien.” Ook horen in de film we deze getallen: 

 

 

Over hoe het werkt met koolstof vastleggen in de bosbouw al langer een en ander bekend, maar hoe 

koolstof wordt vastgelegd in de (landbouw) bodem is pas recent onder de aandacht gekomen. In 

voedselbossen hebben we het over koolstof vastleggen zowel in de bodem als in de biomassa van de 

bomen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn1NgO4_L6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Dn1NgO4_L6Y


 

 

Wat er gebeurt in de root exudates nog te weinig in beeld, er is nog te weinig onderzoek. Het lijkt 

erop dat koolstof uitscheiding via de wortels wellicht 30% tot 40% van de totale fotosynthese 

productie kan bedragen. Wat we zeker weten is dat de koolstof uitscheiding via de wortels belangrijk 

voedsel is voor het bodemleven direct rondom de wortels.  



 

Diversiteit in soorten in een ecosysteem draagt substantieel bij aan de totale koolstof vastlegging.  

 



Een beeld van waar de koolstof zich bevindt: 

 

 

 

Dit is een waardevol boek, waarin staat dat we heel veel verschillende dingen kunnen doen om 

koolstof vast te leggen.  

 



Dit zijn de verschillende organisaties die zich met deze thematiek bezig houden. 

 



 

Als dezelfde ha op een regeneratieve manier gebruikt wordt leg je een tienvoudige hoeveelheid 

koolstof vast als dat je bespaart met zonnepanelen. 

 

In Amerika en in de Angelsaksische literatuur is deze beweging in opkomst, waarbij het Savory 

Instituut een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij vooral om dat perennials, dus ook meerjarig 

grasland en verschillende grassoorten, koolstof vastleggen. 



 

Hier zie je dat native grasses, onder de grond, een veelheid aan materialen blijken te hebben.  

Naast het Savory instituut in Amerika zijn er andere organisaties de moeite waard om te bekijken:  

4per1000 in Frankrijk: als we het koolstof in de grond met 4 promille verhogen draagt dat aanzienlijk 

bij aan het tegengaan van de klimaatcrisis.  

Drawdown beweging, drawdown.org. Hier kan je zelf actief in worden. Het is een wereldwijd 

platform. De beweging komt voort uit het gelijknamige boek van boek van Paul Hawken, met daarin 

heel veel informatie over hoe je de atmosfeer kan schonen van CO2. 

Climate Cleanup, climatecleanup.org, is een nederlandse organisatie. Ze kijken naar verschillende 

sporen: blijvende constructies van hout, het bodemsysteem, zeewier, rock stored carbon (olivijn), 

etc.  



 

Dit overzicht komt uit het boek van Toensmeier, carbon farming solutions, deze tabel is hier te 

vinden. Hier zie je dat op verschillende niveaus van alles groeit en dat de bodem ook een sink is.  

Het meten van koolstof in de bodem is lastig, het wordt tot nu toe met vrij primitieve technieken 

gedaan. Daar gaan nu grote stappen gemaakt kunnen worden om dat meten beter te maken.  

Vragen: 

Albert: hoe zit het met mycorriza en exoten? Fransjan: vrijwel alle bomen kunnen relaties aangaan 

met mycorriza.  

 

  

http://carbonfarmingsolution.com/carbon-sequestration-rates-and-stocks
http://carbonfarmingsolution.com/carbon-sequestration-rates-and-stocks


Promotie-onderzoek over effect voedselbos op de bodemkwaliteit, en hoeveel 

koolstof het opslaat. 
Isabelle van der Zanden van NIOO 

 

 

 

 

Biodiversiteitverlies groter dan het ooit was. Het is nu bekend dat dat voor ontwrichting kan gaan 

zorgen. Die koppeling, tussen biodiversiteit en ecosysteemfuncties, is relatief nieuw.  

Functionele kenmerken die biodiversiteit kan leveren. Nutrientenbeschikbaarheid, 

plaagonderdrukking, koolstof vastlegging.  



Tot nu toe meeste onderzoek bovengrondse biodiversiteit, maar tegenwoordig steeds meer 

aandacht voor de bodem.  

 

 

Hier de link naar Foodlog artikel Franciska de Vries oktober 2021  

https://www.foodlog.nl/artikel/humus-is-dood-leve-de-bodemorganische-stof/


 

Afbeelding: Jocelyn Lavallee artikel The Converstation  

 

https://theconversation.com/soil-carbon-is-a-valuable-resource-but-all-soil-carbon-is-not-created-equal-129175


 

Het gaat niet alleen om soorten aantallen. Belangrijk is dat de verschillende functies er zijn. Je 

spreekt dan van een compleet bodemvoedselweb. Een actief bodemleven is belangrijk. Maar een 

actief bodemleven heeft meer respiratie. Koolstof opslag is een balans tussen fotosynthese en 

respiratie.  

 



 

 

Het werk van Isabelle . 



 

 



 

 



 

 

Aanvulling door Ciska: 50% tot 80% van de opgeslagen koolstof in de bodem komt van dode micro 

organismen en niet uit plantenresten. Dat is de basis van de nieuwe theorie.  

 

 

  



Koolstof vastleggen in voedselbossen: hoe meet je het en hoe kan je het vergroten. 

Wat gebeurt hiermee in het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen 
Bram Wendel van BoerenBos 

 

Case studie: Haarzuilens, Lekker Landgoed. Het is de plek waar Isabelle ook onderzoek doet.  

 



 

 



 

 



 

DBH staat voor Diameter at Breast Height  

Als de lijn 1:1 volgt dan is de diameter een indicator voor vastlegging.  

 

In het begin is er afname doordat je geen mest meer gebruikt op het grasland, dan komt er strooisel 

opbouw. De koolstof in de snelgroeiende bomen neemt exponentieel toe.  



 

Dit plaatje laat het aandeel waar de koolstof in zit zien. Pionierssoorten zijn een grote bron, ook de 

heggen. Fruit en noten zijn in dit stadium nog maar klein deel. 

 

De data van het Nationaal monitoringsprogramma waren een half jaar eerder gemeten dan de data 

van Bram. De blauwe vakjes zijn de metingen van het Nationaal Monitoringsprogramma, groen is de 

totale bovengrondse koolstof. 

Gras en strooisel is niet gemeten in het Nationaal Monitoringsprogramma. In het Nationaal 

Monitoringsprogramma wordt met een 10x10m grid gewerkt. Heggen worden daarin niet 

meegenomen. Het verschil tussen de metingen zit vooral in de heggen. 



 

Je ziet hier geen trend. Je ziet grote variëteit per jaar. Koolstof opgeslagen in de bodem is in het 

begin van het voedselbos meer dan het 10voudige van de bovengrondse. Het is dan ook belangrijk te 

zorgen dat bij de start van een voedselbos de ondergrondse koolstof geen netto verlies is.   

 



 

Ondergronds geen duidelijke trendlijn, grote verschillen. 

 

 

Getallen komen van het European Trading System ETS 



 

De pionierssoorten in de beginperiode zijn voor koolstof vastlegging belangrijk. Maar wat gebeurt er 

daarna mee, wanneer de fruit- en notensoorten groot genoeg zijn om te dragen en de snelgroeiende 

pioniers gekapt worden? Dat kan bepalend zijn voor je koolstof vastlegging.  

Heggen zijn belangrijk voor meerdere functies, plaagbeheer, windbreken, maar zeker ook voor 

koolstof vastleggen voor jonge voedselbossen.  

Vragen 

Bastiaan: hoe kunnen we heggen meenemen in koolstof onderzoek?  

Bram: je kan aantal bomen per meter tellen en dan die meters nemen. Random bomen meten en 

dan het gemiddelde nemen.  

  



Wat zijn de verwaardingsmogelijkheden van koolstofvastlegging en de actuele 

ontwikkelingen 
Frans van Zijderveld van Trees for All 

Trees for All is een stichting die bijna 25 jaar bestaat en die bomen plant in Nederland en in het 

buitenland. Dat doen we om CO2 vast te leggen maar de laatste jaren ook steeds breder, omdat we 

merken dat aandacht voor het planten van bomen populair is. Sommige mensen vinden het gewoon 

mooi, sommigen zoeken het echt op om CO2 vast te leggen.  

We doen ons werk met behulp van subsidies en donaties van particulieren, van ZZP-ers, het MKB 

bedrijf, en een paar multinationals. Zij steunen ons via vrijwillige projecten in Nederland en via 

buitenlandse projecten. De buitenlandse projecten zijn gecertificeerd. In Nederland komen nu ook 

een gecertificeerd projecten, omdat mensen graag in hun eigen werk- of leefomgeving bomen of bos 

aan willen leggen.  

Naast stedelijk groen, landschapselementen, laanbomen, planten we nu ook voedselbossen. Dan 

doen we via een samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland (SVBNL) die heel prettig is. 

Hun rol is dan kennisoverdracht en om goede projecten realiseren.  Het gaat dan om projecten die 

SVBNL goedkeuren die aansluiten bij Trees for All. Dat zijn er nu per jaar enkele, dit jaar vier kleinere 

en twee grotere (van 15ha). Een voedselbos is iets anders, dat je specifiek moet uitleggen. Er is veel 

animo bij bedrijven en particulieren om hun donatie specifiek te linken aan een voedselbos. Het 

funden van onze bijdragen aan de ondernemer om een voedselbos te realiseren, daar is animo voor.  

Het gaat dan om het vrijwillig compenseren van de uitstoot. De andere kant is dat mensen het 

belangrijk vinden dat bomen, bos of een voedselbos aangeplant wordt. Mensen zien dit als duurzame 

voedselproductie, lokaal.  

De projecten die wij in het buitenland hebben zijn projecten die gecertificeerd moeten worden. 

Certificering is duur en het moeten dan grote projecten zijn om die kosten eruit te krijgen. Hier in 

Nederland zijn het kleinere projecten.   

Bij de certificering meet je specifiek iedere vijf jaar hoeveel koolstof er is vastgelegd, dat is basis voor 

de financiering.  

In Nederland  doen we dat op vrijwillige basis.  Wij gaan daarbij uit van de factsheets die door WUR 

en Probos zijn uitgegeven in 2020. We willen met een gerust hart kunnen zeggen: met de aanplant 

van zoveel bomen leg je in de komende jaren zoveel CO2 vast. 

Twee vormen zoals wij het doen: 

1) Mensen kunnen via de website of via een individuele afspraak een of meerdere bomen 

doneren. Want sommige willen alleen maar weten hoeveel bomen ze planten met hun 

donaties. Of 

2) Je kan als particulier of vanuit een bedrijf vragen: als ik honderd bomen doneer, hoeveel 

koolstof leg ik daarmee vast? 

Die indicatie is een uitdaging. Die gecertificeerde projecten, waar gemeten kan worden, dan kan je 

heel duidelijk zijn over hoeveel je precies vastlegt. 

Certificering in Nederland is nu één keer gedaan, via SNK. Dat is een dure certificatie 

De prijzen liggen nu op €60 per ton, in het buitenland is dat de helft.  

https://edepot.wur.nl/513649
https://edepot.wur.nl/513649


Er is animo bij particulieren en bij bedrijven om bomen te doneren in een en/of variant, het 

merendeel in Nederland is dat mensen op vrijwillige basis hun uitstoot willen compenseren of net 

iets meer willen doen aan CO2 vastleggen.  

In het contract met de SVBNL maken wij een vast bedrag per hectare over wat wij doneren aan de 

ondernemer. 

Vragen vanuit bedrijven komen nu dat zij een voedselbos willen sponsoren per boom. Dat maakt het 

makkelijker de CO2 vastlegging te berekenen. Zij hebben die behoefte omdat in een voedselbos grote 

diversiteit is. 

Vragen: 

Erik: hoe zit het met andere initiatieven? 

Frans: de nationale koolstofmarkt willen gaan inzetten om net zoals de ETS markt certificaten voor de 

Nederlandse markt uit te gaan geven. Trees for All heeft bij SNK aangegeven dat de 

certificeringskosten te hoog zijn. Dat geld besteden wij liever aan het aanplanten van bomen. 

Bram: hoe zit het met de prijs en hectares?  

Frans: het geld is voor plantgoed, en dan vooral voor de windsingel. Er worden bij de voedselbossen 

1500 bomen per ha geplant. 500 daarvan zijn voor de windsingel, en 1000 voor productie. Maar 

donateurs vragen om koolstof vastleggen, dus richten we ons vooral op de windsingel.  

Jeroen: hoe lang loopt een contract? 

Frans: bij voedselbossen gaan we uit van 20 jaar. Bij bos met een duurzame bestemming gaan we uit 

van 50 jaar. Bij stedelijk groen gaan we uit van 25 jaar. 

Wouter: de kale koolstofprijs moet je in samenhang zien met andere inzet. We moeten grond 

veroveren waar het mag. Op agrarische gronden voedselbossen aanleggen zet veel zoden aan de dijk 

wat betreft koolstof vastleggen. In voedselbossen denken we makkelijker per hectare, liever in 

systemen. Na 20 jaar ben je zo blij met je voedselbos, en is het rendabel.  

Fransjan: de prijs op de koolstof markt gaat veranderen. Wat gaan jullie doen? 

Frans: inderdaad, die prijs loopt op.  Ik heb een dagtaak aan het vinden van grond om bomen op te 

planten.  

Corné (opmerking): veel bioboeren zijn al bodem aan het verbeteren en als je nu pas gaan cashen 

dan is er weinig verbeteren, je bereikt niks meer want je hebt het al gedaan. Dat geldt hier ook voor. 

Corné (vraag):wij hebben zelf al 25ha ingericht met agroforestry en strokentelt. Wat heb ik zelf nodig 

aan CO2 compensatie voor mijn eigen bedrijf om de kaas naar de consumenten te krijgen? Hoe moet 

ik dat berekenen? Wat neem je mee? Als je transport meeneemt gaat het ineens heel hard… 

Frans: wij hebben een rekentool op onze website. Dat is vrij algemeen.  

Corné heeft behoefte aan weten welke aspecten hij allemaal mee moet nemen in zo’n berekening.  

Bram: LCA kan je laten doen, zoals Alpro heeft gedaan, dat kost duizenden euro’s.  

Meino Smit onderzocht de CO2 (equivalenten) van de landbouw inclusief transport en gebouwen. 

Weliswaar op NL schaal, maar wellicht zijn daar relevante bronnen te vinden ook voor een 

individueel landbouwbedrijf. Hier meer 

https://bdvereniging.nl/publicaties/dynamisch-perspectief/duurzame-kringlandbouw-in-2040

