
Koolstofopbouw op bedrijfsniveau

Thematisch uitwisselingsmoment 
15-12-2021



Programma

Wie is B3W

Koolstofopbouw op bedrijfsniveau
Belang organische stof 
Landbouwer Ivo Dermaut 
Huidige bedrijfssituatie koolstof
Potentieel koolstofopslag
Koolstofbalans teeltrotatie
Lange termijnevolutie organische koolstof

Afsluiter 
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Wie is B3W?



Wie is B3W?

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit

Flankerend beleid
Opvolging van CVBB

Bundeling van Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor land- en tuinbouw

Doel

Advies en ondersteuning
Nutriëntenbeheer
Bodemzorg
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Wie is B3W?

Aanpak

Thematische uitwisselingsmomenten
Focusgroepen
Individuele begeleiding

Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be
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https://b3w.vlaanderen.be/


Voorstellingsronde
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Koolstofopbouw op 
bedrijfsniveau
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Wat is streefzone voor %C in akkers voor zandleem bodem?

A 0.8-1.2

B 1.2-1.6

C 1.6-2.6

D 1.8-2.8
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Hoeveel koolstof (ton CO2) heeft de landbouwer momenteel 
opgeslagen op zijn bedrijf? 

A 54  

B 398 

C 2549

D 4650
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Behoud en opbouw bodem organische stof 

Aerobe afbraak en omvorming van vers organisch materiaal. 
Restproduct van organisch materiaal na mineralisatie en humificatie.

Organisch materiaal:
• Gewasresten en groenbedekker : wortels <-> bovengrondse plantendelen 
• Wortelexudaten
• Organische bemesting : externe input, snel <-> traag werkende vormen 

Stabiliteit uitgaande van binding aan klei en bescherming in bodemaggretaten. 

Verlies: 
• Te intensieve bodembewerkingen 
• Overmaat reactief stikstof (kunstmest, snel werkende organische bemestingsvormen)
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Belang organische stof
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Belang organische stof

Bodemvruchtbaarheid
Fysisch 

Betere bodemstructuur door aggregaatvorming
Betere kruimelstructuur

Betere bodemverluchting
Betere wortelgroei
Betere waterdoorlatendheid

17/01/2022 │13

(BDB, 2017)

(BDB, 2017)



Belang organische stof

Bodemvruchtbaarheid
Fysisch 

Betere bodemstructuur door aggregaatvorming
Verlaagde erosie- en slempgevoeligheid

Snellere opwarming van de bodem 

Sponswerking 
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(BDB, 2017)

(BDB, 2017)



Belang organische stof

Bodemvruchtbaarheid
Chemisch 

Bron van macro-, micro- en spore- elementen

Draagt bij tot een verhoogde CEC

Draagt bij tot een verhoogde pH buffering

17/01/2022 │15



Belang organische stof

Bodemvruchtbaarheid
Biologisch

Stimuleert
Micro-organismen 
Meso-fauna
Macro-fauna
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(BDB, 2017)

(BDB, 2017)



Organische stof in de bodem

Bodemprofiel : opeenvolging van bodemlagen (horizonten) 
als resultaat van bodemvormende processen 
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bos grasland akker



Organische stof in de bodem

Bodemvormende processen ivm organische stof:
• Ophoping voedingstoffen en organisch materiaal in toplaag van bodemprofiel            

(O: Organische horizont)
• Afbraak organische stof en uitspoeling naar diepere laten (A: uitspoelingshorizont)
• Inspoeling van afbraakproducten organische stof (B: aanrijkings- of inspoelingshorizont)
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bos grasland akker



Organische stof in de bodem
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Gemiddeld organische-stofgehalte in enkele typische grondsoorten in België (Bron: databank BDB, cijfers 2009-2010)

Gemiddelde hoeveelheid organische stof aanwezig in Belgische bodems 
(bron: Lettens et al., 2005)



Landbouwbedrijf
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7 ha

4 ha
6,5 ha

2 ha

4 ha

6,63 ha

70 wilgen

30,13 ha



Bedrijf: huidige situatie koolstof 
Op basis van bodemanalyse
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! 0-23 cm bodemlaag !



Bedrijf: huidige situatie koolstof 
Op basis van bodemanalyse
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Areaal

(ha)

C-gehalte

(%)

C-opslag

per hectare
(ton C/ha)

CO2-
vastlegging
per hectare 

(ton CO2/ha)

C-opslag

tot. bedrijf
(ton C)

CO2-
vastlegging 
tot. bedrijf
(ton CO2)

C-opslag in de bodem

akkers 30,1 1,23 42,1 154 1267 4650

meerjarig grasland - - - - - -

C-opslag in houtige biomassa (boven- en ondergronds)

houtkanten en bomen 0,55 2



Bedrijf: potentiële koolstofopslag
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Sturen naar bovengrens van de streefzone: berekening C-opslagpotentieel

Areaal

(ha)

C-gehalte

(%)

C-opslag

per hectare
(ton C/ha)

CO2-
vastlegging
per hectare 

(ton CO2/ha)

C-opslag

tot. bedrijf
(ton C)

CO2-
vastlegging 
tot. bedrijf
(ton CO2)

C-opslag in de bodem

akkers actuele opslag 30,1 1,23 42,1 154 1267 4650

akkers potentiële opslag 1,60 52,8 194 1590 5834

potentiële extra koolstofopslag 10,7 40 323 1184



Teelten

snijrogge – stalmest – aardappelen – geen groenbedekker
ajuin – eenjarig gras
maaien gras - drijfmest - eenjarig gras
snede gras – drijfmest - bonen – snijrogge/gras
snijrogge/gras – drijfmest - bloemkool – snijrogge/gras

drijfmest - maïs – eenjarig gras of snijrogge/gras
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Gewassen
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Groenbedekkers
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Organische bemesting 
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Groenten
Runderdrijfmest

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV

max toegelaten ton/ha 35 35 35 32

kg N totaal/ha 170 170 170 154

kg WN totaal/ha 102 102 102 93

kg P2O5 totaal/ha 50 50 50 45

Ton C/ha 1.35 1.35 1.35 1.22

Ton EC/ha 0.53 0.53 0.53 0.48

Groenten
Runderstalmest

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV

max toegelaten ton/ha 24 22 19 16

kg N totaal/ha 170 159 135 110

kg WN totaal/ha 51 48 40 33

kg P2O5 totaal/ha 69 65 55 45

Ton C/ha 2.23 2.08 1.76 1.44

Ton EC/ha 1.10 1.03 0.87 0.71



Jaarlijkse koolstofbalans bedrijf
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kg C per hectare per jaar Bedrijf

afbraak organische koolstof akkers -1210

effectieve organische koolstof teelten +766

effectieve organische koolstof groenbedekkers +214

effectieve organische koolstof drijfmest +337

effectieve organische koolstof stalmest +319

Totaalbalans percelen +426

Wilgen (boven- en ondergronds, omgerekend per hectare) +15

Totaalbalans bedrijf +441



Jaarlijkse koolstofbalans bedrijf, per teelt
rekening houdend met de arealen per teelt

17/01/2022 │29

kg C per hectare per jaar aard-
appelen

ajuin gras struik-
bonen

bloem-
kool

snijmaïs totaal
bedrijf

afbraak organische koolstof akkers -1210 -1210 -1210 -1210 -1210 -1210 -1210

effectieve organische koolstof teelten 490 200 1460 900 410 640 766

effectieve organische koolstof 
groenbedekkers

- - - 510 510 510 214

effectieve organische koolstof drijfmest - - 610 380 610 460 337

effectieve organische koolstof stalmest 1480 - - - - - 319

Totaalbalans percelen +760 -1010 +860 +580 +320 +400

Areaal (ha) 6,5 4,0 7,0 6,63 4,0 2,0 30,13

Totaalbalans bedrijf akkers (kg C/jaar) +4940 -4040 +6020 +3845 +1280 +800 +12845

Totaalbalans bedrijf akkers (kg C/ha) +426
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Koolstofbalans teeltrotatie 
op basis van typische 5 jarige rotatie op 1 perceel
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kg C per hectare per jaar aard-
appelen

ajuin gras struik-
bonen

bloem-
kool

totale
rotatie

afbraak organische koolstof akkers -1210 -1210 -1210 -1210 -1210 -6050

effectieve organische koolstof teelten 490 200 1460 900 410 +3460

effectieve organische koolstof groenbedekkers - - - 510 510 +1020

effectieve organische koolstof drijfmest - - 610 380 610 +1600

effectieve organische koolstof stalmest 1480 - - - - +1480

Totaalbalans percelen +760 -1010 +860 +580 +320 +1510



Simulatie lange termijn 

Startpositie perceel 
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! 0-23 cm bodemlaag !



Lange-termijnevolutie organische koolstof 
zonder extra toevoeging organisch materiaal
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AA = aardappelen UI = ajuinen GR = eenjarig grassland BO = bonen BK = bloemkool

30 jaar



Lange-termijnevolutie organische koolstof 
met toediening van dierlijke mest 
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AA = aardappelen UI = ajuinen GR = eenjarig grassland BO = bonen BK = bloemkool
rsm = runderstalmest rdm =  runderdrijfmest

30 jaar



Lange-termijnevolutie organische koolstof 
met toediening van dierlijke mest en groenbedekker
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AA = aardappelen UI = ajuinen GR = eenjarig grassland BO = bonen BK = bloemkool
rsm = runderstalmest rdm =  runderdrijfmest
grg = groenbedekker snijrogge, ingewerkt

30 jaar



Kunnen we nog hoger?

Is compost een mogelijkheid?

Bopact proef ILVO 

Rekening houden met 
mestbalans 
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Lange-termijnevolutie organische koolstof 
met toediening van dierlijke mest, groenbedekker en 10 ton/ha compost ui
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AA = aardappelen UI = ajuinen GR = eenjarig grassland BO = bonen BK = bloemkool
rsm = runderstalmest rdm =  runderdrijfmest
grg = groenbedekker snijrogge, ingewerkt
comp = groencompost

30 jaar



Bedrijf: hoe ver staan we na 30 jaar?
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Areaal

(ha)

C-
gehalte

(%)

C-opslag

per hectare
(ton C/ha)

CO2-
vastlegging
per hectare 

(ton CO2/ha)

C-opslag

tot. bedrijf
(ton C)

CO2-
vastlegging 
tot. bedrijf
(ton CO2)

C-opslag in de bodem

akkers actuele opslag 30,1 1,23 42,1 154 1267 4650

akkers potentiële opslag 30,1 1,60 52,8 194 1590 5834

akkers opslag na 30 jaar huidige praktijk 30,1 1,45 48,6 1463 5369

akkers opslag na 30 jaar optimale praktijk 30,1 1,55 51,5 1550 5689



Vragen aan de landbouwer

Merk je verandering aan de bodem door de acties die je uitvoert?

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de toekomst?

17/01/2022 │39



Wij appreciëren heel erg uw mening!
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Meer informatie

www.b3w.vlaanderen.be
info@b3w.vlaanderen.be
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https://twitter.com/

https://www.facebook.com/

https://www.linkedin.com/company/

http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@vlm.be


www.b3w.vlaanderen.be

Vragen?

Berekeningen uitgevoerd door:


