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Programma 

 

• Verwelkoming 

• Wie is B3W 

• Organische stof 

 Belang van organische stof in de bodem 

 Streefwaarden en evolutie 

• Organische stof op peil houden / opbouwen 

 Afbraak(snelheid) van organische stof 

 Rol van teeltrotatie en groenbemesters 

 Rol van organische bemesting 

• Afsluiter 



Wie is B3W 

 

• Begeleidingsdienst voor  

Betere Bodem- en Waterkwaliteit  

 Flankerend beleid MAP6 

 Opvolging CVBB 

 

• Bundeling van Vlaamse onderzoeks-  

en praktijkcentra voor land- en tuinbouw 

 

• Doel 

 Advies en ondersteuning 

 Nutriëntenbeheer 

 Bodemzorg  



Organische stof…  

 

 … Het restproduct van  

 organisch materiaal na mineralisatie en humificatie 

 

 



Het belang van organische stof 
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Belang van organische stof 

 

• Bodemvruchtbaarheid 

 Fysisch 

 Betere bodemstructuur door aggregaatvorming 

 

  —> Betere kruimelstructuur 

 

   —> Betere bodemverluchting 

  —> Betere wortelgroei 

  —> Betere waterdoorlatendheid 

 

 

 

 

   

 

(BDB, 2017) 

(BDB, 2017) 



Belang van organische stof 

 

• Bodemvruchtbaarheid 

 Fysisch 

 Betere bodem structuur door aggregaatvorming 

 

  —> Verlaagde erosie- en slempgevoeligheid 

 

 

 

 

 Snellere opwarming van de bodem 

 Sponswerking 

  

 

 

(BDB, 2017) 

(BDB, 2017) 



Belang van organische stof 

 

• Bodemvruchtbaarheid 

 Chemisch 

 

 Bron van macro-,  

micro- en spore- elementen 

 

 Draagt bij tot  

een verhoogde CEC  

 

 Draagt bij tot 

 een verhoogde pH buffering 

  

 

 



Belang van organische stof 

 

• Bodemvruchtbaarheid 

 Biologisch 

  

 Stimuleert  

 —> Micro-organismen 

 —> Meso-fauna 

 —> Macro-fauna 

 

(LNE, 2014) 



(BDB, 2017) 

(BDB, 2017) 

Belang van organische stof 

 

• Bodemvruchtbaarheid 

 Biologisch 

  

 Stimuleert  

 —> Micro-organismen 

 —> Meso-fauna 

 —> Macro-fauna 

 



Belang van organische stof 
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Organische stof streefwaarden 

 

  

 

 

Bodem- 

type 

GLB Limietwaarde 

OC (%) 

Streefwaarde 

OC (%) 

Zand 1.0 1.2 - 1.9 

Zandleem 0.9 1.0 - 1.5 

Leem 0.9 1.3 - 1.7 

Klei 1.2 1.6 - 2.1 

Aanvraag verlaging erosiegevoeligheidsklasse: 

OC % ≥ 1.7 % + optimale bodem pH 

(LNE, 2014) 



Organische stof evolutie 

 

—> Daling door: 

 Afname areaal grasland, hogere frequentie grasland

 vernieuwing, meer drijfmest, meer hakvruchten, erosie 

 en dieper ploegen 

  

 

(BDB, 2011) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    ≥ Koolstof afbraak 

 

• = dynamisch proces 

 Mineralisatie 

 Humificatie 

 

 

  

 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Afbraaksnelheid 

 

Beïnvloed door: 

 → Weer 

 → Bodem eigenschappen 

 → Perceel beheer 

 

 Jaarlijks ± 2 % afbraak  

van de aanwezige organische koolstof 

 

 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 

 

 Rol van de teeltrotatie  

 

 

Teelt 

Totale koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Effectieve koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Aardappelen 1.56 0.47 

Wintertarwe 2.53 1.04 

Kuilmaïs 1.11 0.64 

Suikerbiet 0.44 0.22 

Tijdelijk grasland 2.22 0.89 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 

 

 Rol van de teeltrotatie  

 

 30-50 % = effectieve koolstof 

 Veelal onvoldoende koolstof aanvoer om de 

afbraak te compenseren 

 

 

Teelt 

Totale koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Effectieve koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Wortelen 1.21 0.37 

Prei 1.25 0.38 

Bloemkool 1.52 0.47 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Belangrijke rol voor granen en grassen 
 

—> Ondergrondse biomassa draagt 2-3 x meer bij aan 

 koolstof opbouw dan bovengrondse biomassa 

 

 

 

(Xu et al., 2019) 

(Vossen, 2017) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Belangrijke rol voor granen en grassen 
 

—> Ondergrondse biomassa draagt 2-3 x meer bij aan 

 koolstof opbouw dan bovengrondse biomassa 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Belang van bodemzorg en rassenkeuze 

 

 

 

 

 

 

(Luske et al., 2012) 

(Deru et al., 2012) (Lp. = Lollium perenne, Dg. = Dactylis glomerata, Fa. = Festuca arundinacea) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Mogelijkheden voor mengteelten?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais + Veldboon 

Triticale + Veldboon 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van groenbemesters 

 38-47 % = effectieve koolstof 

 INDIEN tijdig gezaaid en goed ontwikkeld! 

 

Teelt 

Totale koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Effectieve koolstof 

aanvoer 

(ton C/ha) 

Gele mosterd 1.66 0.63 

Facelia 1.47 0.56 

Gras, 

gemaaid 
0.90 0.43 

Gras,  

niet gemaaid 
1.95 0.93 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Belangrijke rol voor groenbemesters en mengsels 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

—> Belangrijke rol voor groenbemesters en mengsels 

 

 

 

(Gentsch et al.., 2020) 
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Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van organische bemesting 

 

Mestsoort 

Totale koolstof 

aanvoer 

(ton C/10 ton 

vers materiaal) 

Effectieve koolstof 

aanvoer 

(ton C/10 ton  

vers materiaal) 

Runderdrijf-

mest 
0.38 0.15 

Runderstal-

mest 
0.93 0.46 

Vleesvarkens 

drijfmest 
0.37 0.12 

Groen 

compost 
1.16 1.10 

(LNE, 2014) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van organische bemesting 

 Drijfmest 

 —> 32-40 % = effectieve koolstof 

 —> Lage koolstof aanvoer per eenheid N/P 

  —> Bemestingsnormen beperken het gebruik 

 

 Stalmest 

 —> 50 % = effectieve koolstof 

 —> Matige koolstof aanvoer per eenheid N/P 

   

 Traag werkende meststoffen (bv. compost) 

 —> 80-95 % = effectieve koolstof 

 —> Hoge koolstof aanvoer per eenheid N/P 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van organische bemesting 

 Belangrijke rol voor  

vaste mest en traag werkende meststoffen 

—>  N werkingscoëfficiënten 

 —> Drijfmest = 60% 

—> Vaste mest = 30 % 

—> Gecertificeerde compost = 15 % 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 
 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van organische bemesting 

 Belangrijke rol voor  

vaste mest en traagwerkende meststoffen 

 

—>  Stimulerende maatregelen MAP 6 
 

 Gebruik gecertificeerde compost 

 = 50 % van P in rekening brengen 
 

 Gebruik boerderijcompost of stalmest 

 = op P klasse I en II percelen 50 % van P 

 in rekening brengen 
 

  = bio bedrijven en circulaire stal  

  mestbedrijven ook op P klasse III en IV  

  percelen 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

 

 

(PCA, 2020-2021) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

(PCA, 2020) 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van teeltrotatie, vanggewassen  

en organische bemesting evalueren 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

 

• Effectieve koolstof aanvoer 

    = koolstof die overblijft na 1 jaar 
 

 Rol van teeltrotatie, vanggewassen  

en organische bemesting evalueren 

 

Rekenvoorbeeld 

 Textuur = Zandleem 

 OC % = 0.98 

 Gewasrotatie = Aardappel - Wintertarwe  

   - Suikerbiet - Erwten/Bonen 

 Bemesting = Maximaal vleesvarkensdrijfmest 

        volgens de P norm (Klasse III) 

 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

—> Uitgangssituatie 

—> Toevoeging 2x groenbemester 

 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

—> Toevoeging 2x groenbemester en 1x compost 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organische stof  

op peil houden / opbouwen 

Koolstof opbouwen  

 - Lange termijn proces 

 - Belangrijke rol voor granen, grassen,   

       groenbemesters, mengteelten en mengsels 

 - Belangrijke rol voor vaste mest en compost 

 - Vereist een systeem aanpak 

       Teeltplan + Bemesting + Teelttechniek 

   

 



Meer weten  

en/of zelf deelnemen 

www.b3w.vlaanderen.be 
 

wwwb3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender 





1  2  3  4  5 

Ik het gevoel dat ik nieuwe zaken geleerd heb 
 

Absoluut niet        Zeker wel 

1  2  3  4  5 

Was u op een bepaald moment verrast over bepaalde  

informatie? (Indien ja, waarover) 
 

Nee   Ja: ……………………………………………………………... 

Jouw mening telt! 

 

Deelname aan deze activiteit heeft me een duidelijk(er) 

beeld verschaft over het belang van organische koolstof in 

de bodem 
 

Absoluut niet        Zeker wel 



Jouw mening telt! 

 

Bent u van plan zelf meer actief om te gaan met organische 

koolstof in de bodem? Indien ja, welke acties overweeg je 

te nemen/te bekijken. Indien nee, waarom niet 
 

Nee: ……………………………………………………………..    

Ja:  ……………………………………………………………... 

Heeft u nog tips/suggesties voor volgende demo  

activiteiten (aanpak/inhoud/…) 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

  


