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Voorwoord 
De voorliggende literatuurstudie op het gebied van bodem organische stof en regeneratief 

bodembeheer is uitgevoerd als onderdeel van de ‘verkenning koolstofvastlegging en 

broeikasgasemissiereductie in veenweide – effecten van grasland- en slootbeheer’ (A&W-rapport 22-

303) dat in opdracht van de provinsje Fryslân is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga ecologisch 

onderzoek (A&W), Witteveen+Bos en Galama Sustainable Solutions. Dit rapport verschaft inzicht 

over koolstofvastlegging in minerale bodems, veenbodems en de mogelijkheden tot reductie van 

broeikasgasemissies in veenweidegebieden door beheermaatregelen op grasland dat in rapport 

A&W 22-303 op hoofdlijnen wordt behandeld.  

Dit rapport brengt actuele kennis op het gebied van organische stof in bodems bij elkaar om tot een 

beter begrip te komen van de fundamentele principes die van belang zijn bij de opbouw en afbraak 

van organische stof gehalten in de bodem. Begrip van de onderliggende principes is van groot belang 

omdat de effectiviteit van maatregelen vaak bepaald is op minerale bodems en er dus een 

vertaalslag nodig is naar veengronden. Met kennis van de fundamentele principes is per opgenomen 

beheersmaatregel beredeneerd of deze wel of niet bijdraagt aan het vasthouden van organische stof 

in veenbodems. Wetenschappelijke kennis op het gebied van organische stof vorming en afbraak is 

nog volop in ontwikkeling, met name op het gebied van micro-organismen, enzymen, interacties 

tussen planten en de levende bodem. Het is goed mogelijk dat voortschrijdend inzicht de huidige 

concepten en zienswijzen doen veranderen. Observatie van effecten in de echte wereld en het 

vergroten van begrip blijven nodig. We blijven leren en staan open voor andere inzichten. 

De studie is beperkt tot beheermaatregelen anders dan waterpeilverhoging. Dat voor veengronden 

peilverhoging de belangrijkste beheersmaatregel is staat vast. Wanneer geen peilverhoging 

plaatsvindt zal veen blijven oxideren, ongeacht het beheer. De effecten van alle in dit rapport 

behandelde beheersmaatregelen zijn klein in verhouding tot peilverhoging in veengebieden. Voor 

ontwaterde minerale bovenlagen kunnen de beheersmaatregelen wel een wezenlijk verschil maken.   

Dat het lezen van dit rapport uw inzichten en kennis mag doen vergroten, 

Dr. Ir. Oane Galama 

 

Een stukje veenweidegebied in Fryslân. (Foto: Galama Sustainable Solutions).  
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Uitgebreide samenvatting en hoofdpunten uit het rapport 

Regeneratieve landbouw en koolstofvastleggingspotentieel in bodems 

Regeneratieve landbouw (RL) richt zich op het herstel en creëren van natuurlijke levende en 

functionele landbouwgronden die hoogwaardig gezond voedsel kunnen produceren met minimale 

externe input. Bij RL staat het herstellen en bevorderen van de koolstofcyclus, watercyclus, 

stikstofcyclus, bodemstructuur, en het natuurlijke productievermogen centraal. RL omvat vele 

werkwijzen die op minerale bodems bewezen het organische stof (OS) van bodems kunnen 

verhogen. Het OS-gehalte is te gebruiken voor een indicatie van het organische koolstofgehalte. In 

Nederland is 53% van het gewicht van OS afkomstig van koolstof.  

De effectiviteit van RL-werkwijzen is context specifiek waardoor een goede kennis van de 

geologische, biologische en fysische staat van het lokale systeem nodig voor selectie van effectieve 

praktijken. Er zijn echter heel weinig studies bekend naar het effect van regeneratieve werkwijzen op 

het koolstofgehalte in veenbodems. Koolstofvastlegging is omschreven als: “het proces waarbij CO2 

uit de atmosfeer in de bodem van een perceel wordt gebracht door gewasresten en andere 

organische materialen welke worden opgeslagen of vastgehouden in het perceel als OS met een lange 

gemiddelde verblijftijd zodat het niet opnieuw vrijkomt naar de atmosfeer”. In de vorm van stabiele 

OS kan koolstof voor duizenden jaren worden vastgelegd.  

De totale hoeveelheid organische koolstof in terrestrische systemen op aarde wordt geschat op ca. 

3000 Pg C, waarvan ca. 1500 Pg C in de bovenste meter. Het historische verlies aan organische 

koolstof uit bodems, door landbouw en verandering van gebruik, wordt geschat op 115 – 145 Pg C. 

Het wereldwijde potentieel voor koolstofvastlegging in terrestrische systemen op aarde is naar 

schatting ca. 287 – 333 Pg C. Het maximum van deze schatting, 333 Pg C komt overeen met 159 ppm 

CO2 in de atmosfeer, net iets groter dan het verschil in atmosferisch CO2-gehalte van nu (~415 ppm) 

met voor de industriële revolutie (~280 ppm). Het is echter niet zo dat door maximaal koolstof in de 

bodems vast te leggen CO2 uitstoot door menselijk handelen tenietgedaan kan worden. Verreweg de 

meeste CO2-uitstoot wordt opgeslagen in oceanen, die bevatten naar schatting 38000 Pg C. Wanneer 

de hoeveelheid CO2 in de lucht afneemt, zal er door verschuiving van het thermodynamisch 

evenwicht tussen water en lucht, CO2 uit de oceaan vrijkomen naar de atmosfeer.  

Maximale vastlegging van CO2 in bodem OS zal een heel positief effect hebben op de 

bodemvruchtbaarheid en van groot voordeel zijn voor het gehele levende systeem. Het zal ook zeker 

een significant effect hebben op de klimaatverandering en verzuring van oceanen (veroorzaakt door 

extra CO2 opname in oceanen). Dit effect op klimaat is op termijn echter zinloos wanneer uitstoot 

van broeikasgassen uit fossiele bronnen blijft doorgaan. 

Op perceelniveau geldt dat naar mate het verschil tussen de maximum hoeveelheid koolstof die een 

bodem kan bevatten (of historisch heeft bevat) en het huidige koolstofgehalte groter wordt het 

potentieel voor vastlegging toeneemt. Bij een groter verschil tussen maximum en huidige situatie is 

de te behalen opbouwsnelheid van OS-gehalten navenant groter. De geschatte opbouwsnelheid van 

OS in bodems wordt, afhankelijk van gebruik, geschat tussen de 0,1-1,0 ton C/ha. jr. Uit 

praktijkvoorbeelden blijkt dat met de juiste combinatie van regeneratieve werkwijzen ook jaarlijkse 

toenames met enkele tonnen koolstof per ha. niet ongebruikelijk zijn in de begin jaren van bodem 

herstel. Na verloop van tijd wordt de opname snelheid van koolstof in percelen ook onder goed 

beheer lager en stelt zich een evenwicht in tussen aanvoer van vers organisch materiaal, afbraak en 
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vorming en gebruik van beschikbare OS voorraden in de bodem. Wanneer deze evenwichtssituatie 

wordt benaderd vinden slechts marginale verdere opbouw van OS plaatsvindt. Enkel door beheer dat 

nog beter is toegespitst op OS-vastlegging zal opnieuw koolstofvastlegging plaatsvinden. Of er 

werkelijk verzadiging optreedt van bodems met OS staat der discussie, maar in de praktijk wordt 

verzadiging wel ervaren. Veenbodems zijn per definitie ‘oververzadigd’ met OS t.o.v. minerale 

bodems waardoor elke verstoring, in het bijzonder ontwatering, resulteert in mineralisatie van OS en 

vorming van CO2. 

Regeneratieve landbouw en koolstofvastleggingspotentieel in bodems 

De hoofdpunten met betrekking tot de vorming van stabiele OS zijn in hoofdpunten weergegeven: 

Over organische stof vorming en -behoud 

• Volgens het soil continuum model beweegt OS zich in een continue beweging door de 

‘bodemmatrix’, waarbij steeds verdere oxidatie plaatsvindt tot dat de OS-fractie wordt 

gestabiliseerd. Maar zelfs deze stabilisatie, hoelang de omlooptijd ook is, is slechts van 

tijdelijke aard. Er vindt in de bodem geen vorming plaats van een recalcitrante vorm van OS 

dat niet door micro-organismen (MOs) is af te breken, enkel kan ‘labiele’, gestabiliseerde OS 

tijdelijk geparkeerd zijn in de bodem totdat gunstige omstandigheden voor microbiële 

afbraak zich aandienen. Hierdoor bevinden zich in de bodem verschillende vormen van OS 

die in verschillende staat van ontbinding verkeren. Deze kunnen aggregaten vormen met 

bodemdeeltjes.  

• Humus is enkel het resultaat van een extractiemethode en bestaat niet in de werkelijkheid 

als een definieerbaar type OS. 

• Om vorming en afbraakprocessen van OS te begrijpen en te verklaren is het van belang om 

OS niet als een homogeen geheel te bekijken, maar om het op te delen in twee hoofdfracties. 

Waarbij de eerste fractie bestaat uit: delen organische materiaal dat bekend staat als POM 

(particulate organic matter), en de tweede bestaat uit een fractie mineraal gehecht organisch 

materiaal, of te wel MAOM (mineral-associated organic matter). Bij MAOM-formatie is 

aanwezigheid van klei en silt deeltjes bepalend voor de absorptiecapaciteit voor OS-deeltjes. 

• In vergelijking met MAOM bestaat POM over het algemeen uit grotere delen (>53 μm), heeft 

POM een lager soortelijk gewicht (<1,6-1,85 g/cm3), een hogere C/N ratio, bevat POM meer 

onverteerde of gedeeltelijk geoxideerde plantenresten en minder microbiologisch materiaal. 

POM bevat meer energie, maar vraagt ook om een hoger energie investering (breken van 

verbindingen tussen moleculen) om deze energie vrij te maken. Tenslotte heeft POM een 

meer hydrofoob karakter, terwijl MAOM veel beter in wateroplosbaar is. Een helemaal 

strikte scheiding is niet te maken, er bestaat ook zware of kleinere POM. Kleine en lichte 

fracties POM kunnen als in water opgeloste minerale stof door de bodem getransporteerd 

worden en uitlekken naar sloot of diepere ondergrond. 

• POM is een labiele OS dat door MOs afgebroken kan worden. Het zijn echter de 

omstandigheden die bepalen of deze afbraak ook daadwerkelijk plaatsvindt. Na afbraak door 

MOs blijven er van POM kleinere ongebruikte fracties startmateriaal over, maar door 

opname, bio-assimilatie en afsterven van MOs eindigt POM vooral in CO2 en OS van 

‘microbiële oorsprong’ (bacteriën, archaea, schimmels). Deze resulterende fracties kunnen 

gemakkelijk adsorberen aan minerale deeltjes om zo MAOM, de stabiele OS-fractie te 

vormen. 
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• Fundamenteel gezien is de stabiliteit van OS afhankelijk van de microbiële bio-energetische 

balans tussen de netto energie die onttrokken kan worden door afbraak en vertering van OS 

(energiedichtheid, ED) en de benodigde energie investering voor decompositie 

(activeringsenergie, Ea). De ratio tussen deze twee wordt de energiebeschikbaarheid 

genoemd (ED/Ea). 

• Het bodemvoedselweb, dat het fundament voor al het leven vormt en daarmee de basis is 

voor biodiversiteit, draait met name op vertering van POM. Dit is een korte koolstofcyclus 

(orde van jaren) waarbij koolstof grotendeels opnieuw als CO2 vrijkomt. Het levende systeem 

heeft energetisch gezien weinig profijt van de aanwezigheid van MAOM, dat (in minerale 

bodems) een centrale rol vervult in o.a. de langdurige koolstofcyclus (eeuwen, millennia), 

watercyclus en in klimaatregulatie. 

• Priming is het verschijnsel dat door aanvoer van verse organisch materiaal bepaalde MOs 

‘explosief’ groeien en het reeds in de bodem opgeslagen OS afbreken en omzetten tot CO2. 

Deze OS was allicht deels gestabiliseerd of moeilijker afbreekbaar en het was energetisch 

niet aantrekkelijk voor MOs om het af te breken. Het vers materiaal, met een grote 

energiebeschikbaarheid (ED/Ea >1), dient in dit geval als energiebron terwijl het reeds 

aanwezige OS (ED/Ea < 1) kan dienen als nutriëntenbron. 

• Slechts 0,4-5% van de koolstof in stabiele OS is afkomstig uit plantenresten, terwijl het 
overgrote deel bestaat uit restanten van MOs. 90-99% van de energie in verse plantenresten 
wordt gebruikt tijdens microbiële omzetting en vorming van deze stabiele OS. De omzetting 
van labiele plant koolstof naar stabiele microbiële koolstof wordt wel ‘entombing’ genoemd, 
het ‘begraven’ van koolstof in MO resten in de bodem.  

• De dynamische balans die in de bodem gevormd wordt tussen priming en entombing 

bepaald de bodemvoorraad van organische koolstof.  

• Wat ervaren wordt als stabiele OS is de fractie die niet (verder) wordt afgebroken door MOs, 

omdat: i) het energetisch niet lonend is om deze OS af te breken, of ii) de OS beschermd is 

tegen afbraak. 

• Bescherming van OS vindt o.a. plaats door: ruimtelijke scheiding van OS en MOs en hun 

afbraakenzymen, chemische stabilisatie, of door Inhibitie van MOs en hun enzymen. 

• In de vorm van MAOM is de toegankelijkheid van OS voor MOs beperkt en heeft er 

chemische stabilisatie van OS plaatsgevonden (wat de benodigde activeringsenergie voor 

afbraak verhoogt). De aanwezigheid van klei en silt verlaagt bovendien de effectiviteit van 

enzymen (door sorptie) en omdat de diffusiesnelheid van zuurstof erg laag is in/door nano- 

en microporiën van minerale deeltjes zijn de condities voor afbraak in deze poriën over het 

algemeen ongunstig. Hierdoor is MAOM minstens op vier manieren beschermd, door deze 

goede bescherming kan MAOM dienen als een heel stabiele koolstofvoorraad in de bodem. 

• Ondanks dat in een handje vol vruchtbare teelaarde al miljarden MOs aanwezig zijn is het 

grootste deel van het bodemoppervlak niet in contact met MOs. Het bodemleven 

concentreert zicht rond bepaalde hotspots, m.n. in de wortelzone van gewassen waar vers 

organisch materiaal wordt aangevoerd. OS dat aanwezig is als POM en veelal onbeschermd is 

moet buiten deze hotspots worden gehouden om het te behouden als koolstofvoorraad. 

Door verstoring van de grond, bijvoorbeeld door ploegen, vindt juist blootstelling van POM 

aan MOs plaats, wat een verlaging van het OS-gehalte tot gevolg heeft. 

• In de toplaag van de bodem is de OS input het grootst en verloopt de koolstofcyclus relatief 
snel. Een deel van het organisch materiaal wordt via verschillende routes naar de diepere 
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ondergrond (>30 cm) verplaatst. Over het algemeen geldt dat hoe dieper het OS zich in de 
bodem bevindt hoe meer verwerkt en hoe stabieler het is. 

• De ondergrond heeft een veel heterogene structuur waardoor er veel ‘dode zones’ zijn waar 
MOs verminderd toegang hebben tot organische koolstof. 

• Minerale bodems zitten per definitie onder de maximale hoeveelheid koolstof die kan 
worden vastgehouden, ze zijn onverzadigd. Verzadiging met MAOM in minerale bodems is 
afhankelijk van het gehalte aan klei en silt deeltjes, wanneer er geen mineraal oppervlak 
meer beschikbaar is voor MAOM-formatie kan enkel meer koolstof worden vastgehouden in 
de vorm van POM. Deze vrije OS heeft in minerale bodems over het algemeen een relatief 
korte levensduur (~jaren), tenzij er door omstandigheden inhibitie van afbraak plaatsvindt. 

 

Implicaties voor Veenbodems: 

• Veenbodems hebben per definitie al een maximum hoeveelheid aan OS in de bodem, de 
bodem is van oorsprong opgebouwd uit organisch materiaal en is dus (over)verzadigd met 
OS. Veenbodems zijn hierdoor niet geschikt voor koolstofopname in de bodem. Een verdere 
koolstofvastlegging vindt enkel plaats in natuurlijke gebieden met een zeer hoog 
grondwaterpeil waar veenmossen groeien en ophopen. 

• In veengronden komt OS bijna uitsluitend voor in de vorm van POM. Bescherming hiervan 
berust grotendeels op de inhibitie van MOs en hun afbraakenzymen doordat bodems 
volledig verzadigd zijn met water, permanent bevroren zijn of omdat er natuurlijke 
afbraakremmers in de bodem aanwezig zijn. Door ontwatering en ontdooiing van 
veengronden wordt het voornaamste beschermingsmechanisme van POM gedeactiveerd. 

• Door op veenbodems werkwijzen toe te passen die het bodemleven stimuleren (zoals 
bepaalde regeneratieve werkwijzen voor minerale gronden) kan POM in snel tempo worden 
afgebroken. In de (Friese) veenweidegebieden is afbraak van OS met snelheden van >20 ton 
C/ha. jr. niet ongebruikelijk.  

• Regeneratieve werkwijzen zullen over het algemeen resulteren in versnelde afbraak van 
OS in veenbodems!  

• Op veenbodems moet het beheer gericht zijn op het behoud van POM, niet op de vorming 

van MAOM, dat de sleutel is tot langdurige koolstofopslag in minerale bodems. Bij de 

omzetting van POM uit wortels, stengels en bladeren naar MAOM gaat meer dan 95% van 

het OS verloren door heterotrofe ademhaling. Bovendien zal vorming van MAOM enkel 

verlopen wanneer er voldoende klei of silt in de veenbodem aanwezig is. 

• Met betrekking tot opbouw en behoud van OS past op minerale bodems regeneratieve 

landbouw, op veenbodems past conservatiebeheer. Landbouw op veenbodems zal per 

definitie resulteren in verlies van OS. 

Beheersmaatregelen gericht op koolstofvastlegging 

De relatie tussen een energiek, divers en goed ontwikkeld bodemleven en de gezondheid van 

gewassen, dieren en mensen (het gehele levende systeem) staat vast. Planten zijn de koolstof en 

energiebron voor het bodemleven. Hoe gezonder planten, hoe meer koolstof wordt vastgelegd en 

hoe robuuster het ‘koolstofproductiesysteem’ wordt. Het type gewas en beheer hiervan beïnvloedt 

het OS-gehalte en is daarmee van invloed op de koolstofcyclus. 

In hoofdstuk 3 worden verschillende beheersmaatregelen bediscussieerd. De belangrijkste conclusies 

met betrekking tot OS-opslag, voorkomen van broeikasgasemissies en de implicaties voor beheer van 

veenweidegebied zijn: 
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• Permanente begroeiing heeft over het algemeen een positief effect op het vastleggen en het 

behoud van OS in de bodem. Diep wortelende grassen kunnen opbouw van MAOM in 

minerale bodems bevorderen, maar zullen op veenbodems eerder een negatief effect 

hebben op het OS-gehalte. Wortels van diep wortelende gewassen groeien tot aan de 

waterverzadigde zone, waardoor verdamping uit deze zone toe neemt. De meeste planten 

hebben een drogend effect op de veenbodem. Neem daarbij dat de wortels 

beluchtingsgangen vormen en dat wortelzone de microbiële hotspots in de bodem vormen 

en er ligt een goed recept voor afbraak van POM, of te wel veenoxidatie. 

• Het effect van begrazing op het OS-gehalte is afhankelijk van de uitgangssituatie en de 

manier waarop begrazing wordt toegepast. Intensief en matig intensieve begrazing hebben, 

zeker wanneer dit continue, gebeurt een overwegend negatief effect op het OS-gehalte en 

op de gewasgroei. Begrazing van permanent grasland binnen de draagkracht van een 

perceel kan resulteren in verhoogde en stabiele koolstofvastlegging in minerale bodems en 

toplagen. 

• Bij graasbeheer op percelen met een hoge grondwaterstand is het voor het vasthouden van 

OS belangrijk dat vertrapping van de zode, en daaruit voortkomende oxidatie en erosie van 

OS wordt voorkomen. Als beweiding kan bijdragen tot behoud en ontwikkeling van een 

dichte de zode, waardoor de noodzaak tot grasland vernieuwing en verstoring van de bodem 

kan worden voorkomen kan beweiding indirect positief zijn voor de koolstofhuishouding. 

Een dichte zode lijkt ook gunstig voor het koeler houden van de bodem, waardoor 

verdamping en uiteenvallen van aggregaten door uitdroging kan worden verminderd wat 

positief is voor het behoud van OS. 

• In bodems die al rijk zijn aan OS, zoals veenbodems, kan toevoeging van biochar of organisch 

materiaal een negatief effect hebben de koolstofvoorraad die reeds in de bodem aanwezig is 

door het priming effect. Verder leidt onderwerken van organisch materiaal of biochar tot 

blootstelling van OS aan de atmosfeer en aan MOs, wat oxidatie en afbraak in de hand 

werkt. 

• Uit testen met het bijmengen van klei voor stabilisatie van organisch materiaal in 

veenbodem lijkt een positief effect te zijn op de afname van veenoxidatie wanneer klei 

wordt ingespoeld. De onderliggende mechanismen zijn nog niet helemaal duidelijk. Het 

actief mengen en onderwerken van kleigrond zal de bodem verstoren en waarschijnlijk tot 

OS-verlies leiden. Bij inspoeling komt klei in de beluchtingsgangen, hierdoor wordt allicht 

beluchting van het onderliggende veenpakket verminderd, waardoor condities voor afbraak 

afnemen. Voor stabilisatie van OS door middel van MAOM-vorming zal het POM eerst 

grotendeels moeten worden afgebroken, dit zal bodemdaling tot gevolg hebben. 

• Bemesting heeft een invloed op de broeikasgasemissies van percelen via de OS-balans en via 

de vorming van N2O. Het effect van bemesting op beide routes is heel context specifiek en er 

zijn grote verschillen in reacties van bodems op bemesting m.b.t. tot broeikasemissies 

geobserveerd. Er lijken een aantal geldende principes te kunnen worden onderscheiden: 

o Mest met een hoog stikstofgehalte (lage C/N) en een lage benuttingsgraad door 

planten lijkt een negatief effect te hebben op de POM voorraad. 

o Op organische bodems die een laag silt/klei gehalte hebben zal stabilisatie van 

afgebroken POM via MAOM moeilijk verlopen en kan er mogelijk verlies zonder 

stabiele koolstofvorming optreden.  
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o Het toepassen van organisch gebonden stikstof lijkt over het algemeen een positief 

effect te hebben op de OS-balans.  

o De mate van bemesting moet in balans zijn met de capaciteit van de grond om de 

nutriënten op te nemen in bodemleven en planten. 

o Overbemesting met stikstof werkt afbraak van OS in de hand en resulteert ook in 

verhoogde N2O productie.  

• Stikstof uit minerale kunstmest en gier is direct beschikbaar, hierdoor ontstaat snel het 

gevaar van tijdelijke overbemeste situaties. Drijfmest en kunstmest kan beter in kleinere 

hoeveelheden per keer en op het moment wanneer het nodig is worden gebruikt. Dit 

resulteert in een verhoogde benutting van stikstof door het gewas en minder N2O vorming. 

• Bemesting met vaste mest zal over het algemeen ook tot een minder grote bemestingspiek 

leiden. Door gebruik van organisch gebonden stikstof dat direct door planten kan worden 

opgenomen voorkomt beschikbaarheid van stikstof voor N2O vormers.  

• In veenbodems zijn grote stikstofvoorraden aanwezig, door ontwatering wordt POM in deze 

bodems doorlopend gemineraliseerd waarbij stikstof vrijkomt als NH4
+ dat in beluchte 

bodems genitrificeerd wordt tot NO3
-, tijdens dit proces ontstaat vaak N2O. 

• Wisselende grondwaterstanden met wisselende aerobe en anaerobe omstandigheden in 

een groter deel van de bodem als gevolg, lijkt N2O productie te bevorderen. 

• Bij herstel van (natuurlijke) veengronden lijkt het toevoegen van biomassa dat rijk is aan 

polyfenolische verbindingen kansrijk om afbraak van POM te voorkomen en vergroting van 

de ondergrondse koolstofopslag voorraad te bevorderen. De werkingsprincipes waarop 

inhibitie met polyfenolen berust is nog niet duidelijk. Houtsnippers van eik, populier en 

verschillende coniferen en sparren lijken allemaal afbraakinhibitie te bevorderen, waardoor 

de balans richting netto koolstofvastlegging kan bewegen. 

 

 



 
 

1 
 

Inhoudsopgave 

VOORWOORD ................................................................................................................................................... I 

UITGEBREIDE SAMENVATTING EN HOOFDPUNTEN UIT HET RAPPORT ............................................................. II 

REGENERATIEVE LANDBOUW EN KOOLSTOFVASTLEGGINGSPOTENTIEEL IN BODEMS ................................................................. II 

REGENERATIEVE LANDBOUW EN KOOLSTOFVASTLEGGINGSPOTENTIEEL IN BODEMS ................................................................ III 

Over organische stof vorming en -behoud ..................................................................................................... iii 

Implicaties voor Veenbodems:......................................................................................................................... v 

BEHEERSMAATREGELEN GERICHT OP KOOLSTOFVASTLEGGING ............................................................................................ V 

1 REGENERATIEVE LANDBOUW EN KOOLSTOFVASTLEGGINGSPOTENTIEEL IN BODEMS ............................. 1 

1.1 REGENERATIEVE LANDBOUW ........................................................................................................................ 1 

1.1.1 Introductie ......................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Regeneratieve werkwijzen................................................................................................................. 2 

1.2 KOOLSTOFVASTLEGGINGSPOTENTIEEL DOOR REGENERATIEVE LANDBOUW .............................................................. 4 

1.2.1 Koolstofopslag in de landbouw en ontbossing .................................................................................. 5 

1.2.2 Koolstofopslag in de landbouw benaderen vanuit het voedselproductiesysteem............................. 5 

1.2.3 Kunstmest gebruiken om koolstof vast te leggen ............................................................................. 6 

1.3 RL OP ORGANISCHE GRONDEN ....................................................................................................................... 7 

1.4 VAN ORGANISCHE STOF NAAR ORGANISCHE KOOLSTOF ....................................................................................... 9 

1.5 SCHAALAFHANKELIJKE INVLOEDEN OP DE VORMING VAN ORGANISCHE STOF ............................................................ 9 

1.6 WERELDWIJD POTENTIEEL VAN BODEMS ALS KOOLSTOFSPONS. .......................................................................... 10 

2 VORMING EN VASTHOUDEN VAN ORGANISCHE STOF IN DE BODEM ..................................................... 13 

2.1 VORMING VAN STABIELE ORGANISCHE KOOLSTOF IN DE BODEM ......................................................................... 13 

2.1.1 Organische stof: een benadering van POM & MAOM ..................................................................... 13 

2.1.2 Organische stof: Koolstof en energie ............................................................................................... 17 

2.1.3 Organische stof: voeding voor het levende systeem ....................................................................... 18 

2.1.4 Organische stof: langdurige opslag ................................................................................................. 20 

2.1.5 Bovengrond en ondergrond ............................................................................................................. 21 

2.2 VERDER ONDERZOEK ................................................................................................................................. 22 

3 BEHEERSMAATREGELEN GERICHT OP KOOLSTOFVASTLEGGING ............................................................ 24 

3.1 HISTORIE EN UITGANGSSITUATIE .................................................................................................................. 24 

3.2 BEGROEIING, BODEMLEVEN, PLANTGEZONDHEID EN ORGANISCHE STOF ............................................................... 24 

3.3 PERMANENTE BEGROEIING EN BEWEIDING ..................................................................................................... 27 

3.3.1 Permanente begroeiing ................................................................................................................... 27 

3.3.2 Beweiding ........................................................................................................................................ 27 

3.3.3 Continue koolstofpomp werking behouden .................................................................................... 28 

3.3.4 Grazen naar draagkracht ................................................................................................................ 30 

3.3.5 Conclusie effect permanente begroeiing en beweiding op organische stof .................................... 31 

3.4 SOORTENRIJKDOM .................................................................................................................................... 32 

3.4.1 Invloed van soortenrijkdom op organische stof in minerale bodems .............................................. 32 

3.4.2 Conclusie effect soortenrijkdom op organische stof ........................................................................ 33 

3.5 BIOCHAR EN ORGANISCH MATERIAAL ONDERWERKEN ....................................................................................... 34 

3.5.1 Biochar ............................................................................................................................................ 34 

3.5.2 Organisch materiaal ........................................................................................................................ 34 

3.5.3 Conclusie effect biochar en organisch materiaal op organische stof .............................................. 35 

3.6 BIJMENGEN KLEI ....................................................................................................................................... 35 



 
 

2 
 

3.7 BEMESTING ............................................................................................................................................. 36 

3.7.1 Stikstof toevoeging, POM-afbraak en MAOM-opbouw .................................................................. 36 

3.7.2 Type mest ........................................................................................................................................ 36 

3.7.3 N2O vorming .................................................................................................................................... 37 

3.7.4 Conclusie effect bemesting op organische stof en N2O ................................................................... 41 

3.8 TOEVOEGEN NATUURLIJKE AFBRAAKINHIBITIE MIDDELEN ................................................................................... 42 

4 LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN ............................................................................................................ 44 

5 LITERATUURLIJST ................................................................................................................................... 45 

APPENDIX 1: GROND EN BODEMSOORTEN .................................................................................................... 51 

MINERALE BODEMS ................................................................................................................................................ 51 

VEENBODEMS ....................................................................................................................................................... 52 

 

 

 

(Foto: Galama Sustainable Solutions). 

 



Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging 
 

 
1 

 

 

Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging 
__________________________________________________________________________________ 

1 Regeneratieve landbouw en koolstofvastleggingspotentieel in bodems 

1.1 Regeneratieve Landbouw  

1.1.1 Introductie 

Regeneratieve landbouw (RL) richt zich op het herstel en creëren van natuurlijke levende en 

functionele landbouwgronden die hoogwaardig gezond voedsel kunnen produceren met minimale 

externe input. Bij RL staat het herstellen en bevorderen van de koolstofcyclus, watercyclus, 

stikstofcyclus, bodemstructuur, en het natuurlijke productievermogen centraal. In de 

wetenschappelijke literatuur zijn referenties naar honderden langdurige praktijktesten met RL 

waaruit blijkt dat toepassing van RL ten opzichte van conventionele of biologische landbouw het 

koolstofgehalte in de bodem doen toenemen [1], [2]. Het wordt daarom ook vaak aangedragen als 

een goede mogelijkheid om meer koolstof, uit de atmosfeer, vast te leggen in de bodem. 

RL wordt soms gezien als een stroming binnen de biologische landbouw (BL), dat is echter niet het 

geval. RL en biologisch boeren zijn door bepaalde gedeelde aspecten vaak goed te combineren, maar 

waar BL zich vooral richt op het niet doen van bepaalde dingen, richt RL zich meer op het toepassen 

van werkwijzen die bijdragen aan (herstel van) een gezond, robuust, en natuurlijk 

productielandschap. Veel RL-methoden kunnen prima worden toegepast door en in ‘gangbare’ 

bedrijven. Er is geen keurmerk of een organisatie die eisen stelt hoe je regeneratieve landbouw 

toepast: het is regeneratief wanneer de bodem verbeterd en het levende systeem beter begint te 

functioneren. Hierdoor is RL toegankelijk en laagdrempelig. De methoden zijn wel vaak ontwikkeld in 

de context van agroecologie, holistisch management, permacultuur en BL, maar berusten ook vaak 

op werkwijzen die door de eeuwen heen getest zijn in van oudsher duurzaam productieve 

landbouwsystemen.  

Door een holistische benadering binnen de RL kent de ‘beweging’ ook een sociaal karakter. Naast 

landbouwkundige- en omgevingsaspecten, horen ook armoedebestrijding, sociale ongelijkheid, fair-

trade, en lokale voedselveiligheid en -zekerheid bij de uitgangspunten voor verandering van de 

manier waarop we voedsel produceren. RL gaat in die zin over een systeemverandering, niet over het 

toepassen van enkele maatregelen op zichzelf.  

RL-werkwijzen zijn gericht op het stimuleren en revitaliseren van bodemleven en het bevorderen van 

de synergetische interactie tussen planten en het bodemleven, waardoor zowel de minerale 

beschikbaarheid, het bodem organisch stof (OS) gehalte, als de natuurlijke productiecapaciteit 

toeneemt. Effectief bevordert RL de vastlegging en het vasthouden van koolstof in de bodem. De 

biljoenen kleine werknemers voor jouw bedrijf en de natuur laten werken, zoals sommige boeren het 

noemen. RL is met name ‘populair’ geworden bij boeren en landbeheerders die te kampen 

hadden/hebben met de negatieve gevolgen van lage concentraties OS (ook wel aangeduid als SOM, 

soil organic matter) en een laag gehalte organische koolstof (ook wel SOC, soil organic carbon) in de 

bodem, doordat dit verloren is gegaan door jarenlange toepassing van ‘degeneratieve landbouw’: 

werkwijzen met negatieve gevolgen voor koolstofgehalte, bodemstructuur, vitaliteit, het natuurlijke 
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productie- en herstel van de bodem, het nutriënten leverende vermogen en alle ecosysteemdiensten 

die hiermee annex zijn. Het grootste gedeelte van de huidige intensief gebruikte akkerbouwgronden 

kan worden bestempeld als (extreem) degeneratief beheer. Mismanagement van veen en 

overbegrazing vormen ook een zeer degeneratieve werkwijze die in grote gebieden op aarde 

resulteert in verwoestijning. Degeneratie van minerale bodems is een om te keren proces, 

degeneratie van veenbodems is onomkeerbaar. 

Als het OS-gehalte in de bodem afneemt heeft dit vele gevolgen voor de bodemgezondheid. Met 

name wanneer het OS-gehalte onder de 2% komt. Veel van de eerste boeren die overschakelden op 

RL hebben ervaring met deze gevolgen en hun land is op een gegeven ogenblik eigenlijk 

dysfunctioneel geworden. D.w.z. niet meer goed te gebruiken voor landbouw en met weinig tot geen 

natuurwaarde. Door een toename aan bodem OS wordt o.a. de bodemstructuur verbeterd: de grond 

wordt losser, porositeit neemt toe, er vormen zich meer, en stabielere, aggregaten. Door deze 

structuurverbetering verhoogt de infiltratie van regenwater in de bodem, waardoor afspoeling over 

het oppervlak (=erosie + nutriënten en mineralenverlies) wordt voorkomen. Door verhoging van het 

OS-gehalte neem ook de waterbergende capaciteit van een bodem toe, het OS werkt als een spons. 

Hierdoor zijn bodems met hoog OS-gehalte (veel) beter bestand tegen heel natte of heel droge 

perioden. Het regenwater wordt gebufferd in de grond en de effectiviteit van regenbuien op de 

plantengroei neemt toe. M.n. in de droge zomer in Nederland van de laatste jaren is dit van groot 

belang voor de klimaatweerbaarheid van Nederlandse boeren. De toename van OS en activering van 

bodemleven gaan hand in hand. Een divers, gebalanceerd, en actief bodemleven biedt grote 

voordelen voor plantbeschikbaarheid van in de bodem aanwezige mineralen voor planten en 

hiermee ook op gewasgezondheid, gezondheid van dieren en mensen [3].  

De hoeveelheid OS in de bodem is het resultaat van een balans in opname en gebruik van OS in de 

bodem over vele jaren, het heeft dus ook een historisch karakter. Nu carbon credits opkomen is er 

naast alle bodemgezondheidsvoordelen, nog een prikkel voor landbeheerders om koolstof vast te 

leggen in bodems. In het Engels wordt dit ‘carbon sequestration’ genoemd en omvat eigenlijk alle 

processen waarbij koolstof uit de atmosfeer in een ander medium wordt vastgelegd. Binnen de 

bodemkunde is koolstofvastlegging gedefinieerd als: “het proces waarbij CO2 uit de atmosfeer in de 

bodem van een perceel wordt gebracht door gewasresten en andere organische materialen welke 

worden opgeslagen of vastgehouden in het perceel als OS met een lange gemiddelde verblijftijd zodat 

het niet opnieuw vrijkomt naar de atmosfeer” [4]. Koolstofvastlegging kan worden bewerkstelligd 

door [4]: 

i. Een toename van biomassaproductie op een perceel; 

ii. Het vasthouden van plantaardig materiaal (boven en ondergronds) op een perceel ten 

behoeve van OS-vorming; 

iii. Bescherming en stabilisering van OS tegen erosie en ontbinding op het perceel; 

iv. Het vergroten van synergiën tussen bodem, planten en atmosferische processen om een 

bodem ecosysteem te vormen waarin de koolstofvoorraad toeneemt totdat de grond 

verzadigd is. 

1.1.1 Regeneratieve werkwijzen 

Hieronder is een categorisch overzicht gegeven van beheersmaatregelen die tot een toename van OS 

kunnen leiden. Effectiviteit van sommige RL-werkwijzen geldt enkel in bepaalde uitgangssituaties en 

condities. Het is daarom niet altijd mogelijk om werkwijzen van de ene naar de andere situatie te 
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kopiëren, zelf al lijken die situaties op het eerste gezicht heel vergelijkbaar. Er zijn een aantal 

onderliggende principes die begrepen moeten worden om locatie specifieke werkwijzen te 

ontwikkelen. In dit rapport worden een aantal van de onderliggende principes, welke tot nu toe 

bekend zijn, uitgebreid besproken (zie ook hoofdstuk 0 en 3). Om tot effectief beheer te komen is er 

kennis van een bepaald perceel, bedrijf, landschap nodig. Maatregelen die binnen RL worden 

toegepast zijn (niet gelimiteerd tot): 

• Minimaliseren externe inputs 

o Weinig tot geen kunstmest 

o Weinig tot geen bestrijdingsmiddelen  

• Minimaliseren bodemverstoring 

o Niet kerende grondbewerking 

▪ Bijv. woelpoot, ondiepe rotor 

o Direct zaaien 

o Geen mestinjectie 

• Gemengde bedrijven 

o Begrazen van braakliggende akkergrond 

o Dieren verwerken restproducten uit akkerbouw 

• Gewasrotaties 

o Gebruik gemengde groenbemesters 

o Groenbemesters combinaties afstemmen op de bodem 

o Intercropping 

o Strokenteelt 

o Agrobosbouw (agroforestry) 

▪ Dieren + bomen (silvopasture) 

▪ Dieren + gewassen (agricolviculture) 

▪ Dieren + gewassen + bomen (agrosilvopastoral) 

• Organische bemesting 

o Compost / vermicompost / compostthee 

o Bokashi 

o Gewasresten, mulchen 

o Dierlijke mest 

• Begroeiing 

o Permanente bodembedekking 

o Diversiteit van planten vergroten (Polyculture) 

o Natuurlijke vegetatie herstellen 

o Begrazingsbeheer (holistisch grazen, strip grazen, rotatie beheer) 

• (Initiële) Bodemstructuurverbeteringsmaatregelen 

o Bepaalde ontbrekende mineralen toevoegen aan de bodem 

▪ Steenmeel, schelpenkalk, eierschalen, zeewier, zeewater, … 

o Toevoegen mycorrhizae schimmels 

o Toevoegen van biochar 

o Mechanisch herstel van waterafvoer en beluchting van dicht geslagen grond 
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1.2 Koolstofvastleggingspotentieel door regeneratieve landbouw 

Praten over koolstofvastlegging in bodems op mondiale schaal geeft een goed beeld van de 

significantie van deze maatregel en is van belang voor beleidsvorming en regelgeving. Het geeft 

echter geen gevoel bij wat je als boer of landbeheerder aan koolstof kan vastleggen op jouw grond. 

Over het algemeen geldt: hoe groter het verschil is tussen het huidige OS-gehalte van een bodem en 

het historische gehalte, hoe groter de potentieel tot koolstofvastlegging en ook hoe hoger de 

potentiële snelheid van vastlegging. RL-praktijken en gericht natuurbeheer maken het verschil tussen 

afname en toename van de OS-concentratie. De geschatte opname snelheid van koolstof in de 

bodem (ton C/ha. jr.) is: 0,25-1,0 op akkerbouw percelen; 0,1-0,175 op permanent grasland; 0,5-1,0 

op permanente beplanting waarvan geoogst wordt en gezonnen; 0,2-0,5 voor bodems die last 

hebben van watererosie, en 0,05-0,2 voor bodems in een slechte fysische staat [5]. Echter er zijn ook 

initiële toenames bekend van enkele tonnen koolstof per hectare per jaar.  

In een publicatie van het Rodale Institute uit 2014 [6] wordt het potentieel van RL om 

klimaatverandering om te draaien door het stimuleren van koolstofopslag in landbouwgronden 

besproken. De belangrijkste boodschap is dat landbouwgronden op aarde meer dan 100% van de 

jaarlijkse CO2-emissie kunnen vastleggen als koolstof in de bodem door een wereldwijde 

omschakeling te maken naar reeds beschikbare en goedkope RL-werkwijzen. Tegelijkertijd wordt in 

het artikel ook geschreven dat bodems waarschijnlijk verzadigen en dat het dus geen eindoplossing is 

maar een remedie waarbij tijd wordt gewonnen voor de implementatie van langdurige 

klimaatoplossingen. Verder wordt beargumenteerd dat conventionele landbouw door directe en 

indirecte broeikasgasemissies verantwoordelijk is voor ~30% van de totale jaarlijkse 

broeikasgasemissies. Door met RL opnieuw koolstof vast te leggen in de bodem én minder externe 

inputs te gebruiken, waardoor de indirecte koolstof emissies (bijv. uit kunstmest en het transport 

hiervan) fors worden verlaagd, snijd het mes aan twee kanten. 

Door vele te maken nuances bij getallen, onzekerheid over effecten van RL, onbegrip over werking 

van sommige methoden, en onwetendheid over de processen en de samenhang tussen abiotische en 

biotische factoren in de ondergrond blijft er veel discussie over werkelijke capaciteit voor 

koolstofopslag en de snelheid waarmee dit gepaard kan gaan. Realiteit is dat het er tussen locaties 

veel variatie in deze getallen zit en dat extrapolatie veel zinvoller zou zijn als data afkomstig zou zijn 

van een veel groter areaal ‘echte landbouwgrond’ die langdurig op regeneratieve wijze wordt 

beheerd in plaats van tijdelijke experimenten op testveldjes, in geïsoleerde grondkolommen of in het 

laboratorium.   

De discussie rond koolstofvastlegging wordt geïllustreerd door zowel de ondersteunende en 

bekritiserende reacties (bij. [1], [7]) op en een stellingname van het World Resources Institute, WRI 

[8], dat in tegenstelling tot het Rodale instituut, schrijft dat de invloed van landbouw op 

klimaatmitigatie maar zeer beperkt is zoals blijkt uit hun rapportage over een duurzaam 

voedselsysteem in opdracht van de Wereldbank en de Verenigde Naties [9]. Het doel van het huidige 

rapport is niet om te beargumenteren welke van de kampen dichter bij de waarheid zit, maar het 

toelichten van een aantal hoofdpunten uit de discussie wordt in de volgende paragrafen gebruikt om 

aan te geven waar RL voor staat en waar de kansen liggen voor koolstofvastlegging of verminderde 

koolstofuitstoot uit de landbouw. Op basis van deze insteek kan elk haar of zijn eigen gedachten 

vormen over het potentieel van koolstofvastlegging in bodems. Dat er voldoende potentieel is om 
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verder te werken aan de benutting staat vast, of het groot genoeg is om ‘het klimaat te redden’ 

hangt ook af van de snelheid waarmee dit potentieel benut wordt. 

1.2.1 Koolstofopslag in de landbouw en ontbossing 

Een veel gehoord argument voor de beperkte toepasbaarheid van RL, en de potentie hiervan voor 

klimaatmitigatie, komt voort uit de ‘overtuiging’ dat RL in vergelijking met conventionele, kunstmest 

en pesticide gedreven, monocultuur landbouw tot lagere opbrengsten leidt. Hierdoor hebben RL-

systemen meer ruimte nodig, wat resulteert in verdwijning van bossen en natuur ‘om de wereld te 

kunnen blijven voeden’. Het terugkeren van deze redenering is voor vele RL-adepten een doorn in 

het oog, omdat er voldoende wetenschappelijke studies en praktijkvoorbeelden zijn die aantonen 

dat regeneratieve landbouw resulteert in weerbaardere landbouwsystemen die, mits goed 

uitgevoerd en beheerd, gemiddeld over de jaren juist productiever zijn dan conventionele systemen. 

Echter juiste toepassing van RL vraagt specifieke (gebieds-) kennis dat in de agrarische sector en de 

agro-industrie (nog) maar beperkt aanwezig is. Technische ‘one-size-fits-all’ oplossingen zijn 

bovendien veel beter te verkopen door toeleveranciers. Daarnaast is het de vraag of productie van 

de landbouw puur gezien moet worden in termen van volumes en massa, zoals nu het geval, of als 

functie van bijv. de hoeveelheid nutriënten, mineralen, anti-oxidanten en gezonde vetzuren. Er is op 

dit moment veel onderzoek gaande naar inhoudsstoffen van voedingsmiddelen, bijv. door de 

‘bionutrient food association’ of ‘Bleu-Blanc-Coeur’ en David R. Montgomery en Anne Biklé 

behandelen dit ontwerp en onderliggende wetenschap in hun boek ‘What our food ate’ op een zeer 

inzichtelijke wijze [3], [10], [11]. Uit vele studies op het gebied van gewassen, groenten, fruit, vlees 

en melk blijkt dat producten van regeneratieve bedrijven hogere concentraties voedingsstoffen 

bevatten. Hierdoor hoeven mensen en dieren minder massa te consumeren om verzadigd te voelen 

en neemt de gemiddelde calorie-inname af, net als gebreken aan sporenelementen. 

Lokale klimatologische en biofysische omstandigheden en de historie van het grondgebruik hebben 

grote invloed op de staat van de bodem en het bodemleven en daarmee op de effectiviteit van RL-

maatregelen. Vaak is het nodig om meerdere maatregelen toe te passen: bijv. niet-kerende-

grondbewerking in combinatie met groenbemesters die passen bij ‘de actuele vraag’ van de bodem, 

en mulchen of de introductie van grazende dieren. Met name bij het telen van meerdere gewassen 

door elkaar (intercropping) of agroforestry kunnen met regeneratieve landbouw biomassa producties 

worden behaald die conventionele producties ook in volume en massa overstijgen (bijv. [12][13]). 

Wel is er geduld en doorzettingsvermogen nodig om tot deze hogere producties te komen. Uit meta-

studies komt naar voren dat opbrengsten in RL-systemen in veel gevallen gestaagd toeneemt over de 

jaren [13][14]. Vanuit ontbossingsoptiek hoeft RL dus niet te worden afgeschreven als mogelijke 

koolstofopslag oplossing, zeker niet wanneer opbrengst zal worden uitgedrukt als functie van 

voedingstoffen in plaats van ‘lege massa’.  

1.2.2 Koolstofopslag in de landbouw benaderen vanuit het voedselproductiesysteem 

Het uitgangspunt van RL is het doen herstellen en laten toenemen van de natuurlijke 

productiecapaciteit en het laten toenemen van de levering van ecosysteemdiensten door het 

landschap (aan de mens). Ecosysteemdiensten zijn bijv. waterfiltratie, waterberging, ondersteuning 

van biodiversiteit, gezondere gewassen, minder ziekte en landschapsbeleving. Doordat in de RL de 

bodemkwaliteit toeneemt en natuurlijke balansen en cycli worden hersteld, vraagt het produceren 

van voedsel om steeds minder externe input, d.w.z. er zijn minder bewerkingen nodig en het 

productieproces in zijn geheel kost minder moeite (= geld = energie = CO2).  
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Conventionele intensieve landbouw leunt sterk op externe input en de landbouwsector als geheel 

vraagt om meer fossiele energie dan dat er aan calorieën in voedsel worden geproduceerd. Voor de 

agrarische revolutie waren voedselproducties systemen nog netto energie positief. Een beperking 

van conventionele, degeneratieve, systemen is dat voor de instandhouding van opbrengsten in de 

loop der tijd vaak meer externe inputs nodig zijn: meer (grond)bewerkingen, irrigatie, 

bestrijdingsmiddelen, kunstmest, etc. Inputs zijn over het algemeen energie-intensief wat resulteert 

in een verhoging van de indirecte (fossiele) CO2 uitstoot, de eerdergenoemde indirecte emissies van 

de landbouw. Deze inputs kosten een boer niet alleen geld, het maakt de huidige boer ook 

afhankelijk van, en een goed verdienmodel voor, toeleveranciers binnen het ‘agrocomplex’. 

Door het verschil in indirecte emissies, is een vergelijking op perceel- of boerderijniveau (grotere 

invloed directe emissies) over het effect van een werkwijze op de mondiale koolstofbalans niet te 

maken. Hiervoor moet gedacht worden vanuit het grotere agrarische systeem, inclusief de 

mijnbouw, toeleveranciers, (verwerking)industrie, bouwsector, aanleg en instandhouding van 

benodigde infrastructuur en het mondiale handelsverkeer. Dit kan nog worden uitgebreid met 

andere sectoren waarin de landbouw grote invloed uitoefent: bijv. waterbeheer en -zuivering wat 

voor een land als Nederland erg intensief is. Goede levenscyclusanalyses van landbouwsystemen en 

werkwijzen zijn nodig naast de getallen over vastlegging van OS in de bodem, voordat gesteld wordt 

of bepaalde werkwijzen ook werkelijk tot netto minder atmosferische koolstof of 

broeikasgasemissies leiden. Wederom is ook de vraag waar zet je deze uitstoot tegen af: per 

kg/m3/ha. land? Per dier? Per hoeveelheid mineralen?...   

Door de complexiteit van de echte wereld zijn effecten van RL op de mondiale koolstofbalans heel 

moeilijk te kwantificeren. Een voorbeeld: de concentraties van bestrijdingsmiddelen op, en de 

concentratie van bijv. vitaminen, mineralen, afweerstoffen en antioxidanten in gewassen hebben een 

invloed op de gezondheid van mensen. De medische/gezondheidssector heeft een grote CO2 impact, 

die (groten?) deels kan worden toegeschreven aan ons voedselproductiesysteem. 

Omschakeling naar RL, waarin men streeft naar fotosynthese gedreven system en minimale externe 

inputs, waarbij opbrengsten ten minste gelijk kunnen worden gehouden, zullen op systeemniveau op 

vele manieren bijdragen aan het terugdringen van menselijke koolstofemissies. Een onderschatting 

van het potentieel voor regeneratieve landbouw lijkt meer voor de hand te liggen dan een 

overschatting. Hoeveel van dit potentieel benut gaat worden (binnen afzienbare termijn) is een 

andere discussie waar niet per se de boeren maar vooral ook vooral hun toeleveranciers en afnemers 

een grote rol in nemen. 

1.2.3 Kunstmest gebruiken om koolstof vast te leggen 

Een beperkende factor voor koolstofopslag in de bodem die vaak genoemd wordt is dat het 

vastleggen van koolstof in de bodem om meer kunstmest vraagt omdat organisch materiaal naast 

koolstof (C) nu eenmaal ook relatief veel stikstof (N) bevat. De C/N verhouding van OS in de bovenste 

lagen van minerale bodems is ongeveer 10-12:1, hoe dieper in de bodem hoe lager de verhouding 

vaak wordt (richting 6:1) [15]. Een lage C/N is een van de kenmerken van meer verwerkte OS, omdat 

OS in die gevallen meer als koolstofbron wordt gebruikt dan als stikstofbron. Op basis van de lagere 

C/N verhouding van OS is het echter niet juist te concluderen dat er ‘dus meer stikstof nodig is om 

tot een verhoogde koolstofvastlegging te komen’. De C/N verhouding van OS neemt niet toe 

wanneer meer stikstof wordt aangebracht, in tegenstelling, op percelen met hogere OS-gehalten 
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resulteert toediening van minerale stikstof vaak tot een daling van het OS-gehalte. De uitwerking van 

bemesting op de OS-balans is lastig te voorspellen en een toename of afname van OS zal afhangen 

van de uitganssituatie en de balans in mineralen en beschikbaarheid hiervan voor het bodemleven en 

planten. 

Wat wel vaststaat is dat voor het maken van N-kunstmest veel energie nodig is [16] en dat het 

gebruik over het algemeen resulteert in verhoogde emissies van lachgas (N2O), een sterk broeikasgas 

dat naar schatting 265 keer meer bijdraagt aan opwarming van het klimaat dan CO2 over een periode 

van 100 jaar (IPCC). In een recente studie [16] wordt de totale broeikasgasemissies voor N-kunstmest 

productie, levering en toediening (inclusief N2O productie) geschat op 1,14 Gt CO2 (2018), 10,6% van 

alle landbouwemissies en 2,1% van de wereldwijde broeikasgasemissies. De verdeling van deze 

emissies waren: 38,8% in productie, 2,6% in transport, en 58,6% resulterend van toediening op het 

land. Dus zelfs al zou gebruik van N-kunstmest in sommige gevallen resulteren in een verhoogde 

vastlegging van koolstof dan is het nog de vraag of deze ‘winst’ opweegt tegen deze hoge 

broeikasgasemissie kosten. Wanneer vanuit een werkelijk holistisch perspectief wordt gedacht 

kunnen nog veel meer CO2 lasten aan N-kunstmest worden toegeschreven dan in het geciteerde 

artikel. 

In natuurlijke productiesystemen leggen gewassen, in synergetisch verband met micro-organismen, 

stikstof op natuurlijke wijze vast. Alle planten hebben het vermogen tot stikstofvastlegging, 

vlinderbloemigen hebben een groter vermogen hiertoe en worden nog steeds vaak, foutief, als de 

enige stikstofbindende planten gepresenteerd. Naast herstel van de koolstofkringloop wordt in RL 

ook de (natuurlijke) stikstofkringloop herstelt (zie bijv. [17]). Op aarde zijn aldoor minerale bodems 

gevormd met hoge gehalten aan OS, zonder dat daar N-kunstmest aan toe pas hoefde te komen. En 

het blijkt dat de snelheid waarmee OS op natuurlijke wijze kan worden opgebouwd d.m.v. RL veel 

hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. In een tijdsbestek van 2-5 jaar kan het OS-gehalte al met enkele 

procenten zijn toegenomen, waar eerder werd verondersteld dat dit tientallen tot honderden jaren 

zou duren. Een snelle toename van OS is een goed begin, maar de sleutel in koolstofvastlegging is het 

langdurig vasthouden hiervan, het vormen van stabiele OS dat voor duizenden jaren in de bodem kan 

blijven.  

1.3 RL op organische gronden 

RL-methoden zijn uiterst context specifiek. Deze context begint bij de geologie: bodem en 

grondsoort. In ‘Appendix 1: Grond en Bodemsoorten’, is een introductie in verschillende 

grondsoorten en bodems gegeven. Op hoofdlijnen is er een onderscheid te maken tussen minerale 

bodems en organische bodems. Minerale bodems zijn ontstaan door verwering van gesteenten. In 

deze bodems is OS gehecht aan bodemdeeltjes of bevindt zicht vrij tussen de bodemdeeltjes al dan 

niet onderdeel uitmakend van (micro) organismen. Organische bodems zijn ontstaan door ophoping 

van biomassa, OS vormt (een wezenlijk onderdeel van) de matrix van de bodem. 

Per definitie hebben minerale bodems een lager OS-gehalte dan organische bodems. RL-methoden 

zijn dan ook ontwikkeld en veelvuldig toegepast op minerale gronden. Ze zijn uiterst effectief ingezet 

om functionaliteit en structuur van bodems met een zeer laag OS-gehalte te verbeteren door 

verrijken met organisch materiaal en ontwikkeling van het bodemleven.  
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Een van de onderzoeksvragen van deze studie is of beheersmaatregelen uit de RL, die veelvuldig 

getest en vaak effectief zijn bevonden op minerale gronden, ook hun nut kunnen hebben op 

veengronden. Op organische bodems is weinig gedeelde ervaring met effect van RL op de 

koolstofbalans bekend. Er zijn geen rapportages gevonden die ingaan op het effect van verschillende 

RL-methoden op veenoxidatie in veengebieden.    

In hoofdstuk 0  worden de onderliggende principes van OS-vorming en afbraak behandeld en in 

hoofdstuk 3 wordt vanuit die fundamentele kennis beredeneerd en onderbouwd wat het te 

verwachten effect van (RL-) maatregelen op de koolstofhuishouding van minerale en organische 

bodems is. Kwantificering van effecten van individuele maatregelen op organische bodems is niet 

mogelijk, maar zoveel is duidelijk: Het effect van alle RL-maatregelen op veengronden is 

insignificant en op lange termijn niet zinvol wanneer organische bodemlagen niet volledig 

verzadigd blijven met water. Een permanent hoog grondwaterpeil is de enige methode die 

veenoxidatie en bodemdaling kan tegengaan. 

 

Organische koolstof vasthouden in veenbodems. (Foto: Murdoch University, 2021) 
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1.4 Van organische stof naar organische koolstof 

In artikelen en rapportages wordt soms over het gehalte aan organische stof van de bodem 

gesproken en soms over het gehalte aan organische koolstof (in dit rapport afgekort als OS-C). Voor 

veel bodemmonsters was het standaard om het OS-gehalte van de bodem te bepalen, maar niet de 

hoeveelheid koolstof, het voornaamste component van OS. In de meeste internationale studies 

wordt aangenomen dat OS voor ca. 58% uit koolstof bestaat en dat het organische koolstof gehalte 

berekend kan worden met de formule: OS-C (in g C/kg grond) = 0,58 x OS (in g/kg grond). In 

Nederland werd vaak met een koolstofgehalte van 50% gerekend. Door mineralisatie van OS in de 

bodem en transformerende processen is de koolstoffractie van OS zeker niet stabiel (o.a. te zien aan 

C/N), hier wordt later dit hoofdstuk nog verder op in gegaan. In de praktijk varieert het 

koolstofgehalte tussen de 40-65%. In Nederland is het gemiddeld gehalte 53%, wat door Eurofins 

Agro bepaald is op basis van meer dan 100.000 grondmonsters uit landbouwbodems uit 2017 en 

2018 (zie Figuur 1) [18]. In deze rapportage wordt met name de term OS gebruikt, waarbij een 

toename aan OS-gehalte als synoniem wordt gebruikt voor een toename aan organische koolstof in 

de bodem.  

 

 

Figuur 1. Variatie van het aandeel koolstof in OS (%) uit meer dan 100.000 Nederlandse grondmonsters gemeten door 
Eurofins in 2017 en 2018. Figuur overgenomen uit: [18]. 

1.5 Schaalafhankelijke invloeden op de vorming van organische stof 

Op verschillende schaalniveaus werken verschillende drijvende krachten in op de vorming en afbraak 

van OS. Een overzicht hiervan is gegeven in Figuur 2. Hoe deze drijvende krachten de vorming en 

afbraak beïnvloeden wordt besproken bij de uitleg over het ‘huidige wetenschappelijke model’ voor 

koolstofopslag in bodems (zie paragraaf 2.1 en verder). Daarbij zal ook het verschil in reactie op 

drijvende krachten door minerale en organische minerale bodems naar voren komen. 
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Figuur 2. Overzicht van schaalafhankelijke hiërarchie van drijvende krachten (drivers) en indicatoren voor opslag van 
organische koolstof in bodems (SOC = soil organic carbon, MAT = mean anual temperature, MAP = mean anual 
precipitation, TWI = topographic wetness index, SSA = specific surface area, contactoppervlakte van deeltjes per 
grondoppervlakte). Figuur overgenomen uit: [19]. 

1.6 Wereldwijd potentieel van bodems als koolstofspons. 

Om wat gevoel te krijgen voor de capaciteit van bodems om koolstof vaste te houden geven we in 

deze paragraaf een globaal beeld van de hoeveelheid koolstof die in bodems kan worden 

opgeslagen. 

De totale hoeveelheid OS-C in terrestrische systemen op aarde wordt geschat in de orde van 1325-

1500 Pg C in de bovenste meter en 2000-2400 Pg C in de bovenste 2 meter en zo’n 3000 Pg wanneer 

nog dieper grondlagen worden meegenomen [5], [20], [21] (zie ook Figuur 3). Er zijn echter grote 

onzekerheden, met name voor schattingen van OS-C dieper dan 1 m onder het maaiveld. De totale 

hoeveelheid koolstof in de atmosfeer wordt geschat op zo’n 870 Pg C en de jaarlijkse emissies uit 

fossiele brandstoffen bedragen naar schatting ~10,7 Pg C [5]. Om te ernstige klimaatgevolgen te 

voorkomen moeten de totale koolstofemissies van 2021 en verder beneden de 250 Pg C blijven om 

de temperatuurstijging van meer dan 2°C te voorkomen. Bij het huidige tempo is deze waarde in 

2045 al bereikt.  
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Figuur 3. Inschatting van de hoeveelheid vastgelegd koolstof (Pg C) in de bodem, cumulatief als functie van de diepte. SOC = 
soil organic carbon (organische koolstof). Naast deze hoeveelheid is er nog een 1672 Pg C in tot nog toe permanent bevroren 
gronden (cryosols). Figuur overgenomen uit: [5] . 

Het historische verlies aan organische koolstof uit bodems, door landbouw en verandering van 

gebruik, wordt geschat op 115 – 145 Pg C [5], [22]. Het wereldwijde potentieel voor 

koolstofvastlegging in terrestrische systemen op aarde wordt in recente publicaties geschat op 287 – 

333 Pg C, waarvan 63 – 154 Pg C als OS-C en de rest in (permanente) biomassa [5], [22], [23]. De 

opnamesnelheid van koolstof in de bodem voor het totale landsysteem wordt door Fuss et al. (2018) 

geschat op: 1,36 Pg C/jr. [24] en door Lal (2018) op 1,45 – 3,44 Pg C/jr. [5]. Dit potentieel omvat dus 

niet alleen landbouw bodems (ca. 40% van het aardoppervlak wordt gebruikt voor landbouw), maar 

alle landsystemen. 

Kijkend naar het maximum van deze schattingen zou het betekenen dat ca. 333/870 * 415 ppm = 159 

ppm CO2 kan worden vastgelegd uit de atmosfeer. Wanneer dit gerealiseerd zou worden resulteert 

dat, simpel gedacht, in 415-159 = 256 ppm CO2 in de atmosfeer, iets lager dan de ~280 ppm CO2 van 

voor de industriële revolutie. Verreweg het meeste CO2 uit de atmosfeer wordt echter opgenomen in 

de oceanen, die bevatten naar schatting 38000 Pg C [5]. In water reageert CO2 met water (H2O) tot 

bicarbonaat HCO3
- en waterstof H+, waardoor verzuring optreedt (pH is maat voor de concentratie 

H+). Wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht afneemt, zal er door verschuiving van het 

thermodynamisch evenwicht tussen water en lucht, CO2 uit de oceaan vrijkomen naar de atmosfeer. 

Hierdoor is het onrealistisch om te denken dat het terrestrische systeem zoveel koolstof kan 

vastleggen dat het broeikaseffect teniet wordt gedaan.  

Massale vastlegging van CO2 in OS onder landbouwbodems heeft echter zeker een significant positief 

effect op de remming van klimaatverandering en verzuring van oceanen (veroorzaakt door extra CO2 

opname in oceanen), het zal klimaatverandering echter niet stoppen. En het effect van 

koolstofopslag in bodems is op termijn zinloos met betrekking tot klimaatverandering wanneer 

nieuwe uitstoot van fossiele koolstof en andere broeikasgassen niet snel drastisch wordt 
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verminderd/gestopt. Onder de noemer fossiele koolstof kunnen ook de organische koolstof in 

veenbodems (612 Pg C) en in de ondergrond van minerale bodems (~2333 Pg C beneden 30 cm) 

worden aangemerkt. 

Als opgeloste fractie kan OS in infiltratiegebieden dieper in de grond (meters) doordringen, waar het 
kan adsorberen aan minerale gronddelen, chemisch wordt gestabiliseerd of zelfs uitspoelt naar 
diepere watervoerende pakketten. Hiermee is de vraag terecht of bodems echt verzadigd kunnen 
raken met koolstof. Wanneer studies tot dus worden bekeken vindt men dat verzadiging van bodems 
met koolstof lijkt te gebeuren na 20-80 jaar van beheer gericht op koolstofvastlegging [25]. De 
meeste koolstofvastlegging vindt plaats in de eerste jaren na een omschakeling naar effectief 
koolstofvastleggingsbeheer. Hierna lijkt de jaarlijkse koolstofvastlegging af te nemen. Langdurige 
studies die koolstof in het hele bodemprofiel (bv bovenste 2 m) monitoren zijn echter nodig om hier 
met meer zekerheid iets over te kunnen zeggen. De opslag van OS in de ondergrond is van belang 
omdat hier zich de stabielste OS bevindt en de koolstofcyclus diep in de bodem veel trager verloopt 
[25], [26]. 
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2 Vorming en vasthouden van organische stof in de bodem 

2.1 Vorming van stabiele organische koolstof in de bodem 

 

2.1.1 Organische stof: een benadering van POM & MAOM 

Waar eerst de theorie van langdurig koolstofopslag in de vorm van ‘humus’ de standaard was, is deze 
door de wetenschappelijke wereld al vervangen door een model dat uitgaat van continue afbraak en 
een continue beweging van OS door de ‘bodemmatrix’ (Soil continuum model, SCM).  Het tempo van 
afbraak, heropname en transformatie van OS hangt af van lokale omstandigheden en wordt 
beïnvloed door vorming van bodemaggregaten, heterogeniteit van de bodem, chemische stabilisatie 
van OS en hechting van OS aan minerale bodemdeeltjes [26]–[28]. Het Soil continuum model 
hypothetische recalcitrante en persistente component humus is inmiddels een achterhaald concept. 
In werkelijkheid bestaat humus niet, het is enkel een resultaat van een alkalische extractie methode 
toegeschreven aan een hypothetische vorm van OS [27]. Het is dan ook aan te raden de term humus 
enkel nog te gebruiken met dubbele m (hummus) wanneer men spreekt over een pasta op basis van 
kikkererwten.  
 

 
Figuur 4. Schematische weergave van het model dat afbraak van OS als een continu proces ziet. Hoe kleiner de organische 
bestanddelen (van boven naar beneden in de figuur) hoe eenvoudiger bestanddelen kunnen worden opgenomen in 
aggregaten of zich kunnen hechten aan het (porie) oppervlak van minerale deeltjes. Gestippelde lijnen geven voornamelijk 
abiotische processen weer en solide pijlen de stappen waarin met name biotische processen een rol hebben. Hoe dikker de 
lijn hoe sneller het proces verloopt. Alle processen worden beïnvloed door temperatuur, vocht en aanwezigheid van MOs. 
Wanneer OS vrij in de bodem aanwezig is, is de gemiddelde verblijftijd in de bodem (turnover time) kort ten opzichte van OS 
in aggregaten of gehecht aan mineraal oppervlak. Figuur overgenomen uit: [27]. 
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Om vorming en afbraakprocessen van OS (koolstofdynamica) te begrijpen wordt aanbevolen om 

bodem OS niet als een homogeen geheel te bekijken, maar om het op te delen in twee hoofdfracties. 

Een fractie: i) delen organische materiaal (POM = particulate organic matter), en ii) een fractie 

mineraal gehecht organisch materiaal (MAOM = mineral-associated organic matter) [28]. Dit omdat 

deze vormen van OS fundamenteel verschillen in opbouw, functionaliteit en persistentie en 

verschillend reageren op management praktijken. 

POM bestaat voornamelijk uit relatief onverteerde fragmenten organisch materiaal met lage 

dichtheid (lichte fractie, < 1.6-1.85 g/cm3), terwijl MAOM uit een tot enkele moleculen bestaat die 

ofwel direct uit plantenwortels gelekt of detritus zijn gelekt of het resultaat van vergaande 

transformaties van organisch materiaal door MOs en hun enzymen [28]. De associatie van MAOM 

aan klei of silt deeljes resulteert in een grotere dichtheid van MAOM (zware fractie, >1,6-1.85 g/cm3) 

ten opzichte van POM [28]. Door hechting van OS-deeltjes aan en in microporiën van minerale 

bodemdeeltjes wordt deze OS minder toegankelijk voor MOs en hun afbraakenzymen. Het OS is 

gestabiliseerd en beschermd en MAOM kent daardoor veel langere gemiddelde verblijftijd in de 

bodem dan POM. Interactie tussen OS en minerale delen wordt gezien als het belangrijkste 

mechanisme om koolstof te stabiliseren [19]. 

In vergelijking met POM heeft MAOM over het algemeen een lagere C/N ratio (8-13 MAOM t.o.v. 10-

40 POM), lagere C/H ratio (gevolg van een lagere polymerisatiegraad, d.w.z. kortere/kleinere 

moleculen), bevat het minder delen (direct) afkomstig van planten en meer afkomstig van MOs [28], 

[29]. Sterker nog, hoewel levende microbiële biomassa enkel <1-3% van het OS uitmaakt [30], [31], 

vormt dode microbiële massa het grootste deel van stabiele OS en niet plantenresten [31]. Uit 

meerder recente studies blijkt ook dat de opname en verwerking van ‘verse’ OS (vrije POM) door 

MOs nodig is voor langdurige stabiele opslag van OS (bijv. [26], [31]–[35],) in de vorm van MAOM. 

Figuur 5 toont de route van POM naar MAOM met de sleutelpositie voor MOs. De sleutelpositie die 

door een bekende uitspraak van David Jenkinson treffend wordt omschreven: “soil microbial biomass 

- the eye of the needle through which all the organic materials must pass” [35]. 
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Figuur 5. Schematische weergave van koolstofstromingen in de bodem. In deze illustratie is koolstof in de bodem, in de vorm 
van organische delen (POM) afkomstig uit plantenresten (groene pijl) wat grotendeels wordt verteerd door het bodemleven 
en door middel van heterotrofe ademhaling de bodem als CO2 verlaat (bruine pijl). De zogenaamde vloeibare koolstof (liquid 
carbon) route waarbij koolstofverbindingen via de plantenwortels in de bodem lekken [36]–[38] is hier niet aangegeven. 
POM kan ofwel in de bovengrond (~0-30 cm) worden opgenomen, maar het kan ook via verschillende routes naar diepere 
grondlagen worden getransporteerd. Na microbiële verwerking van POM in kleinere bestanddelen kan sorptie aan 
mineralen plaatsvinden (MAOM-vorming), kunnen bestanddelen opnieuw worden opgenomen, achterblijven in de bodem, 
of uitlekken naar de diepere ondergrond. Figuur overgenomen uit: [26]. 

De scheiding in MAOM en POM is niet strikt te maken. Er zijn delen die als POM geclassificeerd 

kunnen worden maar toch een minerale associatie hebben en er zijn kleine moleculaire 

bestanddelen die een lage dichtheid hebben, er is altijd een mate van heterogeniteit van OS [28]. 

Maar vanuit begrip en voor de benadering van bodembeheer gericht op langdurige vastlegging van 

OS is de tweedeling van nut. Figuur 6 is een schematische weergave van de meest voorkomende OS-

fracties in de bodem op basis van dichtheid en grote. Te zien is dat POM hier de grotere lichtere 

delen omvat en MAOM de kleinere delen met een groter soortelijk gewicht.  
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Figuur 6. Schematische weergave van de meest voorkomende OS-fracties in de bodem, geclassificeerd op basis van de 
afmeting (y-as, in micrometer) en het soortelijk gewicht (x-as, g/cm3). Opgeloste OS (DOM) is over het algemeen klein en ligt 
materiaal, het kan zich na uitspoeling in de ondergrond aan minerale deeltjes gaan hechten (MAOM) maar ook uitspoelen 
naar oppervlaktewater via drains. Grote aggregaten in de bodem kunnen allerlei vormen van OS bevatten. Kleinere 
zwaardere aggregaten worden in deze classificatie tot MAOM gerekend wat niet het geval hoeft te zijn. LMWC = low 
molecular weight compounds en POM = particulate organic matter. Figuur overgenomen uit: [28]. 
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2.1.2 Organische stof: Koolstof en energie 

OS is energie dat opgeslagen is door planten (en andere autotrofe organismen) in de vorm van 

chemische verbindingen, welke vervolgens kunnen worden gebruikt door MOs en het hele 

voedselweb. MOs beïnvloeden de balans tussen aan de ene kant OS en de andere kant energie in de 

bodem op vier manieren [33]: 

1. Mineralisatie van wortelexudaten, wortelbiomassa, plantenresten en overig in de bodem 

aanwezig organisch materiaal tot CO2; 

2. Het opnemen van koolstof in microbieel celmateriaal en opslag van energie in nieuwe 

verbindingen, afbraakproducten en stofwisselingsproducten; 

3. Bijdrage van dode MOs aan (stabiele) OS-vorming; 

4. Afbraak van OS om nutriënten af te breken welke resulteren in een afname van energie en 

OS in de bodem. 

Zoals gezegd hebben MOs een centrale rol in de verwerking van OS in de bodem. Ze zijn de stuwende 

kracht achter de oxidatie en reductieprocessen die met OS-afbraak samengaan. De mate van oxidatie 

van koolstofatomen is een directe weergave van de hoeveelheid energie (kJ) die in componenten is 

opgeslagen, zoals wordt getoond in Figuur 7. Hoe hoger de oxidatie graad, hoe lager de 

energiedichtheid (kJ/mol) van stoffen maar ook hoe gemakkelijker deze energie beschikbaar is. Is de 

oxidatiestaat lager dan 0 (een stof is gereduceerd), dan vergt het energie om de aanwezige energie 

vrij te maken, dat wil zeggen er is een activeringenergie nodig om de afbraakreactie te laten 

verlopen. De oxidatiestaat is door invloed op de hydrofiliteit van componenten van direct belang 

voor de wateroplosbaarheid van stoffen en de opneembaarheid hiervan in bepaalde media.  

  

Figuur 7. Afhankelijkheid van de verbrandingswarmte (enthalpy, ∆H in KJ/mol) van de nominale oxidatie staat van 
koolstofatomen uit de verschillende componenten van OS. Carbonzuren (carbxylic acids), suikers (sugars), aminozuren 
(amino acids), dode organismen (necromass), aromatische stoffen (aromatics), vetzuren (fatty acids), koolwaterstoffen 
(alkanes). Figuur overgenomen uit: [33]. 
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Afbraak van OS door bodemleven wordt ook wel heterotrofe ademhaling genoemd. In het licht van 

Figuur 7 is afbraak het proces waarbij OS geoxideerd wordt tot (uiteindelijk) CO2, dat door 

bodemporiën naar de atmosfeer wordt uitgeademd. In een systeem met groeiende planten zal een 

groot deel van deze CO2 opnieuw worden opgenomen. Voor veel gewassen is er veel meer CO2 nodig 

dan door de bodem wordt uitgeademd, netto wordt koolstof immers vastgelegd in biomassa. Echter 

wanneer de bodem onbedekt is, of wanneer de bodem gekeerd wordt, ontbreekt deze heropname 

en wordt er geen nieuwe bodem-input gemaakt. De koolstofcyclus is dan verstoord en het OS-

gehalte zal inkrimpen. Naast verlies van koolstof vindt door de (microbiële) transformatie van OS ook 

dissipatie van energie plaats. Door vorming van ‘reactiewarmte’ gaat energie uit het levende systeem 

verloren. Ook andere nutriënten gaan tijdens omzetting verloren voor het systeem door vorming 

gassen die vervliegen of wateroplosbare stoffen die uitspoelen. 

2.1.3 Organische stof: voeding voor het levende systeem 

De bodem OS is onderdeel van de energie- en nutriëntencycli (C, N, P, S, K, Mg, Ca, Zn, etc.). De 

aanwezigheid van OS is cruciaal voor microbiële groei in de bodem en dus voor voeding van het hele 

bodem voedselweb [39], planten en alle andere leven op aarde. Aanwezigheid van OS in de bodem is 

belangrijk voor vele bodemfuncties en zorgt ervoor dat de levende bodem vele ecosysteem diensten 

kan leveren [32][40]. Voor de beschikbaarheid van energie en nutriënten voor het levende systeem 

maakt het een groot verschil of OS aanwezig is in de vorm van POM of MAOM.  

POM is beter beschikbaar (toegankelijk) voor MOs, heeft een hogere energiedichtheid, maar de 

kwaliteit is wisselend en er is energie nodig om energie en nutriënten beschikbaar en opneembaar te 

maken. Terwijl het verder gemineraliseerde OS waaruit MAOM is opgebouwd direct kan worden 

opgenomen door MOs [28], [29]. MAOM, wanneer het door bijv. enzymatische activiteit van MOs 

eenmaal gedissocieerd is van minerale delen, is gemakkelijker opneembaar voor MOs en planten.  

Fundamenteel gezien is de stabiliteit van OS afhankelijk van de microbiële bio-energetische balans 

tussen de benodigde energie investering voor decompositie (activeringsenergie, Ea) en de netto 

energie die onttrokken kan worden door afbraak en vertering van OS (energiedichtheid, ED) [29]. 

Biologische afbreekbaarheid van OS kan worden uitgedrukt in de ED/Ea ratio, deze ratio wordt ook 
wel de energiebeschikbaarheid genoemd (bijv. [33]). Voor POM is deze enkele keren groter dan voor 
MAOM, waardoor POM sneller wordt afgebroken in de bodem [29]. Door de relatief grote 
hoeveelheid benodigde energie voor dissociatie van organisch materiaal van minerale delen, wordt 
de ED/Ea ratio voor MAOM sterk verkleind, wat een verklaring geeft voor de veel langere gemiddelde 
verblijftijd, van deze meer geoxideerde en ‘gemakkelijker’ op te nemen OS-fractie.  
 
Door het onderscheid te maken tussen de fracties MAOM en POM bij bodemanalyses wordt inzicht 
verkregen in hoeveel energie er in de bodem beschikbaar is voor microbiële activiteit. POM is dan 
misschien wel geen goed vehikel voor langdurende koolstofopslag, het is wel de brandstof voor het 
bodemleven. Het bodemvoedselweb heeft energetisch gezien weinig profijt van de aanwezigheid van 
stabiele koolstof in de vorm van MAOM. De korte koolstofcyclus draait met name op POM. Terwijl 
MAOM (in minerale bodems) een centrale rol vervult in de lange koolstofcyclus en dus in de 
watercyclus en in klimaatregulatie. Een hoge POM-afbraaksnelheid geeft aan dat er een actief 
bodemleven is. Dit is niet altijd nadelig voor stabiele koolstofopslag, omdat een deel van het door 
MOs verwerkte POM, veelal via microbieel celmateriaal, zal transformeren tot MAOM. Hoe groter de 
afbraaksnelheid van POM, hoe hoger de snelheid van MAOM-vorming ook kan zijn er komt immers 
meer grondmateriaal voor stabiele OS. Wanneer met name ‘oude’ POM wordt afgebroken kan 
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vorming van stabiele koolstof in de vorm van MAOM (tijdelijk) resulteren in netto vermindering van 
het OS-gehalte. Koolstofopslag in de bodem is complex en effecten op korte en lange termijn lijken 
soms tegenstrijdig.  
 
Een zo’n paradoxaal fenomeen in de koolstofopslag in bodems is het zogenaamde ‘priming effect’ 
[41]. Priming is het verschijnsel dat wanneer energierijke verse OS aanvoer ervoor zorgt dat bepaalde 
groepen MOs ‘explosief’ groeien en dat deze MOs ook het reeds in de bodem opgeslagen OS 
afbreken en omzetten tot CO2. Deze OS was allicht deels gestabiliseerd of moeilijker afbreekbaar en 
het was energetisch niet aantrekkelijk voor MOs om het af te breken. Toevoeging van vers materiaal 
met een grote energiebeschikbaarheid (ED/Ea >1) dient in dit geval als energiebron terwijl het reeds 
aanwezige OS (ED/Ea < 1) kan dienen als nutriëntenbron. Omdat tijdelijk de nutriënten en niet de 
energie limiterend is in de bodem, is het opeens de moeite waard om reeds aanwezige OS af te 
breken. MOs kunnen dus ‘beslissen’ aan de hand van de beschikbare energie of nutriënten moeten 
worden vrijgemaakt. Dit proces waarbij nutriënten worden vrijgemaakt staat bekend als ‘nutriënt 
mining’, vrij vertaald: voedingstoffen delving. In dit proces wordt ‘oude’ OS niet altijd geheel 
geoxideerd, enkel bruikbare delen (bijv. vetzuren, delen celwandmateriaal, aminozuren) worden 
gerecycled en verwerkt tot nieuw celmateriaal. Hergebruik van oud celmateriaal kost het 
bodemleven energie, maar het kost minder energie dan assimilatie van nieuw celmateriaal uit 
mineralen [33]. 
 
MOs kunnen via twee manieren energie uit OS verkrijgen: i) door directe opname van kleine OS-
deeltjes (<600-1000 Da), of ii) door productie van exo-enzymen die buiten de microbiële cellen 
polymeren in stukken breken zodat de brokstukken kunnen worden opgenomen. De route via exo-
enzymen komt het meest voor in de bodem omdat meer dan 95% van de OS-componenten in de 
bodem te groot zijn om op te nemen [33]. Het produceren van exo-enzymen vraagt om een 
behoorlijke energie investering van MOs en is hierdoor een risicovolle onderneming, omdat de 
effectiviteit van deze enzymen voor MOs wordt verkleind door o.a.: i) sorptie aan kleideeltjes en 
ijzeroxiden, ii) diffusie van enzymen in nano- en microporiën waardoor een fysieke scheiding ontstaat 
tussen MOs, enzymen en afbraakproducten, iii) opname van hydrolyseproducten door concurrenten, 
iv) enzymen worden afgebroken door proteasen die door andere MOs worden uitgescheiden. MOs 
hebben strategieën ontwikkeld om de inzet van exo-enzymen zo effectief mogelijk te maken [33], 
waaronder samenwerking met andere groepen MOs die elk met een specifiek enzym een specifiek 
deel van de OS kunnen ontmantelen, zo hoeven MOs niet energie te steken in het produceren van 
alle benodigde verschillende enzymen. Door de onregelmatige structuur van OS zijn er meer 
verschillende enzymen nodig om het af te kunnen breken dan in vergelijking met verse 
plantenmateriaal. 
 
Door de twee manieren waarop MOs bodem gewasresten verteren (i.e. intracellulair en 
extracellulair) vormt er uit deze resten: i) microbieel-afgeleide OS dat via opname, biosynthese, groei 
en afsterving ontstaat, en ii) OS bestaande uit niet omgezette gewasresten die niet verder verteerd 
worden door MOs [34]. Koolstofopslag in het levende systeem wordt vaak niet meegenomen in 
koolstofopslag in de bodem omdat er gemiddeld een korte omlooptijd van koolstof in MOs is en 
omdat microbiële biomassa slechts enkele % van het OS uit maakt. Voor begrip van stabiele koolstof 
vorming is het echter goed te benadrukken dat alle MO-afgeleide OS heeft op een bepaald moment 
deel uitgemaakt heeft van het levende microbiële systeem en dat MOs door hun directe 
transformatie van labiele naar stabiele koolstof een disproportioneel grote invloed hebben op de 
koolstoffractie in bodem. Het blijkt dat slechts 0,4-5% van de koolstof in OS afkomstig is uit 
plantenresten, terwijl het overgrote deel bestaat uit restanten van MOs en schimmels [33], [34], [42], 
[43]. Van de aanwezige energie in plantenresten resteert slechts 1-10% in de gevormde stabiele OS 
[33], meer dan 90% van de energie wordt dus gebruikt tijdens microbiële omzetting en vorming van 
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deze stabiele OS. De omzetting van labiele plantkoolstof naar stabiele schimmel en bacterieel 
koolstof wordt wel ‘entombing’ genoemd, het ‘begraven’ van koolstof in MO resten.  
 
De dynamische balans die in de bodem gevormd wordt tussen priming en entombing is van grote 
invloed op de toename, afname of het gelijk blijven van de stabiele OS voorraad. Om langdurige 
koolstofopslag te realiseren is het dus van belang deze balans overwegend in de richting van 
entombing te laten hellen. In natuurlijk systeem gebeurt dit door het steeds verder vergroten van de 
natuurlijke productiecapaciteit en daarmee een toenemend vermogen om zonne-energie op te 
nemen en vast te houden in het levende systeem. 
 

2.1.4 Organische stof: langdurige opslag 

Wanneer eenmaal het paradigma van vorming van recalcitrante OS (humus) is verworpen en afbraak 
van organisch materiaal als een continu proces wordt gezien, wordt duidelijk dat het voor langdurige 
koolstofopslag in de bodem draait om bescherming van OS tegen afbraak door MOs.  
 
Wat ervaren wordt als stabiele OS is de fractie die niet (verder) wordt afgebroken door MOs, 
omdat: i) het energetisch niet lonend is om deze OS af te breken, of ii) de OS beschermd is tegen 
afbraak.  
 
Bescherming vindt grofweg plaats via: 

1. Ruimtelijke scheiding van OS en MOs en hun afbraakenzymen. 
2. Chemische stabilisatie 
3. Inhibitie van MOs en hun enzymen. 

 
De meest stabiele OS bevindt zich daar waar de MOs niet of moeilijk kunnen komen, of waar ze niet 
erg actief kunnen zijn (weinig afbraak enzymen uitscheiden) door een gebrek aan een energiebron, 
zuurstof of andere belemmerende condities, of waar OS chemisch gestabiliseerd wordt [15], [25], 
[28]. In de vorm van MAOM is de toegankelijkheid van OS voor MOs beperkt en heeft er chemische 
stabilisatie van OS plaatsgevonden (wat de activeringsenergie voor afbraak verhoogt). De 
aanwezigheid van klei en silt verlaagt bovendien de effectiviteit van enzymen (door sorptie) en 
omdat de diffusiesnelheid van zuurstof erg laag is in/door nano- en microporiën van minerale 
deeltjes is het MAOM minstens op vier manieren beschermd. MAOM-formatie is daarom heel 
belangrijk voor langdurige koolstofopslag in de bodem [15], [26], [28].  
 
In een handje vol vruchtbare aarde zijn miljarden MOs aanwezig, maar toch is enkel minder dan 1% 
van het bodemoppervlak bedekt met MOs [44]. Er zijn slechts enkele hotspots, met name in de 
wortelzone, waarin activiteit plaatsvindt. Deze hotspots zijn de plekken waar vers organisch 
materiaal de bodem in gaat en waar volop contact is tussen het boven- en ondergrondse. Om 
priming te beperken is het de kunst om de reeds aanwezige OS buiten deze hotspots te houden. 
Door verstoring van de bodem ontstaat de mogelijkheid op vermenging van OS en hotspots. Deze 
verstoring gebeurt op grote schaal door kerende grondbewerking, maar ook onder natuurlijke 
omstandigheden treedt er verstoring op door bijv. mollen, muizen, kevers en wormen (bioturbatie) 
of door groei van plantenwortels. 
 
In veengronden komt OS bijna uitsluitend voor in de vorm van POM met een grote mate van 
biologische afbreekbaarheid. Bescherming van deze OS in de bovengrond berust grotendeels op de 
inhibitie van MOs en hun afbraakenzymen. Deze inhibitie kan doordat bodems volledig verzadigd zijn 
met water of door permanente vrieskou in de bodem. Ook kunnen er natuurlijke afbraakremmers in 
de bodem aanwezig zijn die bepaalde afbraakenzymen van MOs ineffectief maken. Door ontwatering 
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en ontdooiing van veengronden wordt het voornaamste beschermingsmechanisme van POM 
gedeactiveerd.  
 
POM kijkt ook gevoelig voor klimaatverandering omdat afbraak sneller plaatsvindt bij hogere 
temperaturen (activeringsenergie wordt eerder bereikt), terwijl de afbraaksnelheid van MAOM in 
mindere mate lijkt te worden beïnvloed door temperatuurstijging [28]. Een resultaat hiervan is dat In 
warmere gebieden de fractie MAOM ten opzichte van POM vaak groter is [29]. Een kanttekening 
hierbij is dat de duur van experimenten (< 10 jr.) in verhouding van de omlooptijd van MAOM heel 
kort zijn. Een stijgende CO2 concentratie in de lucht zal een effect hebben op plantengroei en plant-
bodem interacties en ook de balans tussen koolstofopslag en afbraak beïnvloeden, wat het gevolg 
van deze balansverstoring is moeilijk te voorspellen, maar zal locatie afhankelijk zijn. Voor 
veengebieden geldt over het algemeen dat er een negatief effect wordt verwacht, d.w.z. een 
verhoogde mate van OS-mineralisatie.  
 

2.1.5 Bovengrond en ondergrond 

Onderzoek naar koolstofgehalten in diepere grondlagen komt veel minder voor dan onderzoek naar 
de bovengrond, dit terwijl er zeker een relatie is tussen vastlegging van organisch materiaal in de 
bovengrond en de mate van vasthouding in de ondergrond. De bovenste ca. 25-30 cm van bodems 
wordt ook wel teelaarde genoemd en in bodemkwalificatie aangeduid als de A-horizont.  Deze 
toplaag kan variëren in dikte maar een standaard ploeg reikt ongeveer 30 cm diep. Deze laag 
verschilt wezenlijk van de ‘ondergrond’, die op minerale gronden wordt aangeduid als de E/B/C-
horizont. Over het algemeen is de concentratie van OS in de ondergrond lager, het de 
transportsnelheid van OS hiernaartoe ook lager, net als de afbraaksnelheid [15], [17], [25]. De 
koolstofcyclus in de ondergrond duurt over het algemeen duizenden jaren [15], [25]. In minerale 
bodems geldt over het algemeen dat in diepere grondlagen een groter deel van het OS opgemaakt is 
uit MAOM [29]. Dit is volstrekt verklaarbaar omdat POM dat vergenoeg is verteerd en versnipperd 
om op te lossen in water, en via uitspoelend water de diepere ondergrond bereikt, klein genoeg is 
om MAOM te vormen (zie Figuur 6).  
 
Waar de bovengrond door grondbewerking over het algemeen vrij homogeen is geworden is de 
ondergrond veel heterogener van structuur en in biofysische condities. Het bevat relatief grote 
aggregaten van bodemdeeltjes en OS met daaromheen gangen gevormd door wortels, wormen en 
kanalen van voorkeursstromingen van water. Deze kanalen vormen het contactoppervlak tussen 
bovengrond en ondergrond en vormen de biologische hotspots in de ondergrond. In de aggregaten 
en clusters bodemdeeltjes zijn slechts lage concentraties MOs aanwezig zijn. Verreweg het grootste 
gedeelte van de gronddeeltjes zijn niet gekoloniseerd door MOs.  
 
Ook in de bovengrond kunnen relatief grote (>50 μm) aggregaten worden gevormd, waarin zich 
POM, MAOM en kleinere clusters bevinden.  Over het algemeen is de levensduur van deze 
aggregaten echter veel korter dan in de ondergrond. Na verbrokkeling komt het eerder ingesloten 
organisch materiaal toch weer beschikbaar voor afbraak. De verblijftijd van POM in aggregaten in de 
bodem is in veel gevallen maar nauwelijks langer dan dat van ‘vrije POM’ [28]. Enkel in kleine 
aggregaten (<50 μm) vindt langdurige bescherming van afbraak plaats, deze microaggregaten vallen 
echter al onder de definitie van MAOM (zie Figuur 6).  
 
Figuur 8 toont de verschillende routes en herkomst die organische koolstof kan afleggen naar de 
ondergrond. De belangrijkste bronnen voor OS in de ondergrond lijken in water opgeloste OS (DOM), 
dat bijv. via wortelkanalen, poriën of wormengangen naar beneden vloeit, wortels van planten die 
afsterven of koolstof lekken (wortel exudaten), of organische deeltjes die door (micro-) organismen 
naar beneden worden gebracht, bijv. via verticaal bewegende wormen (pendelaars) [15], [25]. De 
fractie DOM is meestal kleiner dan 1-2% van de OS [28]. 
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Figuur 8. Koolstoftransport- en transformatieroutes in de bovengrond en ondergrond. De Belangrijkste koolstofbronnen zijn 
weergegeven in groen, de belangrijkste aspecten van invloed op de stabiliteit in licht blauw, landbouw praktijen in grijs, en 
verliezen in oranje. DOM = dissolved organic matter (opgeloste OS), POM = particulate organic matter (OS-deeltjes). 
Gestippelde pijlen kunnen plaatsvinden als de omgevingscondities daar geschikt voor zijn. De hoeveelheid verstoring en OS-
input uit de landbouw heeft grote invloed op het OS-gehalte in de bovenste grondlaag. Figuur overgenomen uit: [25] .  

2.2 Verder onderzoek 

Van vele bodemprocessen die een invloed uitoefenen op de (langdurige) vastlegging van koolstof in 

de bodem is nog veel onbekend. In de laatste decennia is er een aanzienlijke hoeveelheid kennis 

bijgekomen op het gebied van MOs, hun onderlinge relaties en relaties met planten en over hoe 

microbiële gemeenschappen veranderen met omstandigheden, maar het overgrote deel van het 

microscopische leven en hun eigenschappen zijn nog niet onderzocht. Er is ook nog weinig bekend 

over de interactie tussen dode massa van (verschillende) MOs onderling (necromass-necromass 

interaction), bodemdeeltjes of andere vormen van OS, terwijl restanten van MOs en hun 

uitscheidingsproducten het hoofdbestanddeel van stabiel OS vormen. Er zijn talloze en complexe 

directe en indirecte relaties binnen het bodemvoedselweb die studie van onderdelen ervan 

bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken. Een holistische benadering van het gehele bodemsysteem is 

nodig, reductionistische testmethoden kunnen leiden tot tegenstrijdige resultaten en conclusies die 

niet met de met de geobserveerde werkelijkheid in natuurlijke systemen vallen te verenigen. Of zoals 
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de bekende uitspraak van William A. Albrecht luidt: “Study books and observe nature; if they do not 

agree, throw away the books” 

Het staat vast dat de vorming van MAOM is een belangrijke stap naar stabiele langdurige 

koolstofopslag, maar over de exacte mechanismen van interacties en sorptieprocessen met bepaalde 

mineralen en m.n. multivalente kationen (bijv. Ca2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, …) onder variërende 

condities (zoals pH, redox potentieel, zuurstof/vochtgehalte, nutriëntenrijkdom) zijn nog vele vragen.  

Een ander vlak waar nog meer langjarige, praktijkstudie naar gedaan moet worden is hoe RL-

praktijken, die m.n. gericht zin op het vergroten van de OS in de bovenste grondlaag, het OS-gehalte 

in de onderste grondlagen beïnvloeden. Meer kennis en begrip van deze aspecten zal helpen bij het 

inschatten van het potentieel van landbouwgronden voor koolstofvastlegging en klimaatmitigatie en 

het selecteren van effectieve beheersmaatregelen op perceel niveau. Het is de kunst om uit de 

contextafhankelijke onderzoeksresultaten de ‘universele principes’ te identificeren die bepalend zijn 

voor de balans tussen de koolstofvorming en afbraakprocessen, ongeacht de omstandigheden. De 

omstandigheden bepalen dan enkel welke principes in welke mate gelden. De principes welke nu zijn 

geïdentificeerd, worden in het volgende hoofdstuk gebruikt om een inschatting te maken van de 

effecten van beheersmaatregelen op koolstofvastlegging in veenbodems.  
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3 Beheersmaatregelen gericht op koolstofvastlegging 

3.1 Historie en uitgangssituatie 

RL-landbouw werkwijzen zijn gericht op herstel van ecosysteemdiensten op perceel-, boerderij- en 

landschapsniveau. Effectiviteit van maatregelen is afhankelijk van biotische en abiotische factoren 

die van invloed zijn op de OS-vastleggingsbalans, maar hangt ook af van de uitganssituatie. Wanneer 

een perceel zich qua OS ver van de (MAOM) verzadigingssituatie bevindt, d.w.z. het koolstofgehalte 

is fors lager dan de verwachte koolstofvastleggingscapaciteit van de bodem op basis van het klei en 

silt gehalte (zie Figuur 19, Appendix 1: Grond en Bodemsoorten), dan is het potentieel voor 

koolstofvastlegging relatief groot en kan een in een relatief hoog tempo vastlegging van OS-C 

plaatsvinden (orde ~1-10 ton C/ha. jr.). Percelen waarbij het OS-gehalte zich dichter bij de 

verzadigingssituatie bevindt hebben een veel kleiner potentieel tot koolstofvastlegging en met lagere 

snelheden (orde ~0,01-1 ton C/ha. jr.). Voor percelen die bijna verzadigd zijn met MAOM, kan enkel 

extra opslag plaatsvinden door POM, de balans tussen OS toevoer en verwering door bodemleven en 

planten, bepaald op welke OS-gehalte zich een evenwicht instelt.  

Naast dat de geologische en klimatologische invloeden een grote invloed hebben op het 

moedermateriaal waaruit de bodem bestaat is ook het historische gebruik van bodems van invloed 

op het type (en kwaliteit) van de OS, de nutriëntenhuishouding en de activiteit en samenstelling van 

het bodemleven. Bodemanalyses zijn nodig om in kaart te brengen welke mineralen en nutriënten 

nodig zijn om een goede uitgangssituatie te creëren voor een stabiele OS-vorming. In permanente 

graslanden in Noordelijk Europa is het OS-gehalte over het algemeen relatief hoog en is het 

potentieel voor verdere vastlegging beperkt, het behouden van organische koolstofgehalten, i.p.v. 

verdere vastlegging is hier de prioriteit [45].  

3.2 Begroeiing, bodemleven, plantgezondheid en organische stof 

Er is veel geschreven over de intensieve relatie tussen planten en het microbiologisch leven in de 

wortelzone (rhizosfeer). Deze diverse gemeenschap, bestaande uit duizenden-miljoenen soorten 

bacteriën, archaea en schimmels wordt ook wel het microbioom genoemd. Net zoals mensen 

afhankelijk zijn van hun microbioom in de darmen voor vertering en voeding, zo onderhouden ook 

planten sterke relaties met het bodem microbioom voor vertering en uitwisseling van 

voedingsstoffen. Soms wordt de plant als regisseur van het bodemleven gezien, door afgifte van 

bepaalde stoffen wordt het milieu in de wortelzone zo veranderd dat het opbloeien van bepaalde 

MOs, waarvan de plant op dat moment de diensten nodig heeft, wordt gestimuleerd. Aan de andere 

kant worden planten ook beschreven als de energiefabriekjes van het microbioom en kunnen 

bepaalde groepen MOs het bodemmilieu zo aanpassen, zodat het geschikter wordt voor een 

vegetatietype dat hen past. Veel van de interacties, indicatoren en drijvende krachten zijn nog 

onbegrepen, maar het is duidelijk dat zowel de planten als het microbioom profiteert van elkaars 

aanwezigheid. In een goed functionerende bodem is er een balans tussen verschillende 

levensvormen en is er een grote mate van diversiteit wat het levende systeem als geheel weerbaar 

maakt voor veranderingen en beschermd tegen ziekten.  

Het bodem microbioom biedt planten bescherming tegen biotische en abiotische stres factoren en 

maakt de bodem weerbaar. 

Door de interactie van de plantenwortels met MOs wordt het effectief worteloppervlak vele malen 

vergroot. Schimmels, waaronder mycorrhizae (die al dan niet in de cellen van wortels doordringen: 
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ecto- of endomycorrhizae), vormen structuren die gezien kunnen worden als mineralen 

transportnetwerken die zich via de ondergrond over het hele perceel verspreiden. Door het 

vermijden van anorganische kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zullen plantenwortels zich beter 

ontwikkelen en de relatie met het bodemleven op zoeken. Ze integreren in de levende bodem. MOs 

kunnen chemisch gebonden mineralen vrijmaken (bijv. Ca, Zn, P en K) en doordat schimmels, 

bacteriën en archaea zich door de hele bodem heen bevinden is lokale schaarste overkomelijk door 

intern transport door schimmels. Waar ‘geïsoleerde’ planten schaarste ervaren kunnen goed 

geïntegreerde planten floreren. Bijna alle het potentiële plantenvoedsel, zoals organische mest, 

gewasresten en groenbemesters gaat via het ‘biologische verteringsstelsel’ in de bodem voordat het 

door planten opgenomen wordt. Terwijl het huidige denken over bemesting in de conventionele 

landbouw nog vaak gericht is op directe voeding van de plant, blijkt steeds vaker (zoals besproken in 

het vorige hoofdstuk) dat juist het voeden van het bodemleven essentieel voor de vorming van 

stabiele OS en een goede plantgezondheid. Daarnaast draagt het bodemleven (macro en micro) bij 

aan de opbouw van bodemstructuur, losmaken van dichte grond, vorming van aggregaten, 

voorkomen van erosie (d.w.z. verstuiving en afspoeling van organisch materiaal), mengen organische 

en anorganische bodemdeeltjes (nodig voor MAOM-vorming). Ook voorkomt het bodemleven 

uitspoeling van voedingstoffen, doordat deze in biomassa worden vastgehouden.  

In synergetische relaties is het geheel meer als de som der delen. Voor gezonde planten is het een 

gezonde levende bodem een randvoorwaarde, visa versa. Gezonde planten leggen meer koolstof 

vast tijdens fotosynthese, zowel bovengronds als ondergronds en hebben daarnaast een meer 

complete eiwitassimilatie (stap 1 en 2 in Figuur 9). Complete eiwitopbouw maakt planten minder 

aantrekkelijk zijn voor veel kleine plaagdieren die moeite hebben met vertering van volledige 

planteneiwitten en zich richten op planten die hoge concentraties nitraat en ammonium in hun 

structuur hebben (bouwstenen van eiwitten). In een gezonde relatie met het bodemleven bespaart 

de plant energie in de vorming van nieuw plantaardig materiaal, de ‘extra’ energie wordt opgeslagen 

in productie van plantaardige vetten, welke bescherming bieden tegen bijv. bladschimmels (stap 3 in 

Figuur 9). Verder worden door intensieve relaties tussen planten en MOs  het planten-

immuunsysteem geactiveerd waardoor planten stoffen (phytochemicaliën) aanmaken die ze 

onaantrekkelijk maken voor bijv. kevers en rupsen (stap 4 in Figuur 9).  

Voor de vorming van OS is het dus belangrijk dat de planten een goede relatie met het bodemleven 

onderhouden, hierdoor echt gezond zijn en blijven zodat er veel vers organisch materiaal en 

wortelexudaten worden geproduceerd en het microbioom gedurende het hele jaar gevoed wordt. 

Wortelexudaten, ook wel vloeibare koolstof of liquid carbon [38], is bij uitstek goed grondmateriaal 

voor stabiele OS [46]. Input uit het wortelsysteem in de bodem kan worden opgedeeld in i) biomassa 

afkomstig van de wortels zelf, en ii) organisch stof dat via rhizodepositie in de bodem terecht komt 

[47]. Rhizodepositie omvat wortelexudaten, secreties, wortelhaartjes, en organisch materiaal uit de 

mycorrhizae cyclus. 
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Figuur 9. Plant gezondheid pyramide concept van John Kempf (advancing eco agriculture). Figuur overgenomen uit: [48].  

Uit werk van Villarino et al. met tracer isotopen blijkt dat de effectiviteit van MAOM-formatie (% van 

de koolstofinput die werd omgezet in MAOM) het hoogste was voor rhizodepositie (46%) en veel 

hoger dan voor wortels (9%) of bovengrondse plantendelen (7%) [47]. Ook zorgde rhizodepositie 

voor verminderde POM-formatie, waarschijnlijk doordat de afbraak van nieuwe POM stimuleerde 

door priming. Wortelbiomassa resulteerde in de hoogste mate van POM-formatie (19%) [47]. Het 

wortelstelsel als geheel is dus een belangrijke rol in de opbouw van zowel POM als de omzetting 

hiervan naar MAOM. Zeker ook het microbioom in de wortelzone: uit recent werk blijkt dat in de 

toplaag van grasland gemiddeld 50% van het organische koolstof afkomstig is van MOs, m.n. 

schimmels [46]. 

De relatie tussen een energiek, divers en goed ontwikkeld bodemleven en de gezondheid van 

gewassen, dieren en mensen in het gehele levende systeem staat vast. Planten zijn de koolstofbron 

en energieleverancier voor het bodemleven. Hoe gezonder planten, hoe meer koolstof wordt 

vastgelegd en hoe robuuster het ‘koolstofproductiesysteem’ wordt. Het type gewas en beheer 

beïnvloedt het OS-gehalte en de balans tussen input en vertering en is daarmee van invloed op de 

koolstofcyclus. 
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3.3 Permanente begroeiing en beweiding  

3.3.1 Permanente begroeiing 

Zoals verwacht op basis van voorgaande secties heeft permanente begroeiing voordelen voor het 

verhogen en vasthouden van het OS-gehalte [49]. Percelen die gekwalificeerd worden als permanent 

grasland in het veenweidegebied hebben over het algemeen ook een hoger OS-gehalte in de toplaag 

dan percelen die periodiek geploegd worden en gebruikt voor bijv. maisteelt of akkerbouw of waar 

(recentelijk) mechanische structuurverbetering heeft plaatsgevonden. De noodzaak tot mechanische 

structuurverbetering is al een indicatie dat het bodemleven niet op orde is en dat het beheer, ook 

voor koolstofopslag, niet optimaal is. Grasland percelen waar enkel gemaaid wordt krijgen over het 

algemeen te maken met een open zode, waardoor graslandvernieuwing nodig is, d.w.z. doorzaaien 

of het omwoelen van de bovenlaag en opnieuw inzaaien van grassen, klavers (en andere kruiden). In 

percelen waar (ook) beweid wordt is dit vaak minder of niet nodig. Opnieuw inzaaien/ 

graslandverbetering wordt toegepast om de opbrengst van percelen te maximaliseren maar heeft 

over het algemeen een negatief gevolg voor de koolstofvastlegging in de bodem, m.n. op 

veenbodems [45].  

3.3.2 Beweiding 

Goed graasbeheer kan de functionaliteit van een bodem positief beïnvloeden en een gunstig effect 

op het OS-gehalte [50], [51]. Grasland dat enkel geweid wordt heeft over het algemeen een hogere 

mate van koolstofvastlegging dan grasland dat zowel beweid als gemaaid wordt [49], [52]. Uit recent 

werk (2022) blijkt dat op percelen waar verbeterde manier van begrazen (rotatie) werden toegepast 

het OS-gehalte ca. 26-28% hoger was dan op percelen waar conventioneel management plaatsvond 

(continue beweiden en maaien) [46], [53]. Bovendien kan begrazing resulteren in een hoger kwaliteit 

van OS (lagere C/N) en lijkt het de vorming van MAOM te bevorderen [46]. 

Goed ontworpen beweidingssystemen hebben een positieve invloed op de snelheid van koolstof- en 

nutriëntencycli en zijn in balans met de opnamecapaciteit van nutriënten in de bodem. Op basis van 

meta-studie met Europese data komt naar voren dat de koolstofvastlegging in rotatie systemen net 

iets hoger is dan in continue systemen (zie Figuur 10). Op basis van literatuur en lectuur uit de RL-

hoek wordt verondersteld dat dit verschil groter is, maar dat kan te maken hebben met het verschil 

in type percelen die vaker continu dan wel in rotatie worden begraasd in de geciteerde meta-studie. 

In een rotatie systeem kunnen meer dieren per oppervlakte worden gehouden dan in een continu 

systeem zonder dat er verlies optreedt in de mate van koolstofvastlegging [52]. Het nadeel van 

conclusies trekken op basis van meta studies is dat onderlinge verschillen in beheer wegvallen. Er zijn 

vele manieren om rotatiebeheer uit te voeren en de veebezetting bij continue begrazing kan erg 

variëren. Beweiding lijkt ten opzichte van maaien meer voordelen te bieden als het gaat om 

biodiversiteit op grasland [54], m.n. als het gaat om vlinders en insecten. Er is echter veel variatie zit 

tussen uitkomsten van studies die effecten van beweiden en maaien op biodiversiteit vergelijken, dit 

heeft zeker te maken met de grote variatie die er zit in manieren en intensiteit van beweiden en ook 

in verschillende manieren en frequentie van het maaien. Door aanpassingen in het maairegime 

kunnen ook zonder beweiding grote winsten worden gemaakt voor biodiversiteit.  

De grote verschillen binnen een gedefinieerd type graslandbeheer zorgen voor grote variatie in het 

effect hiervan op het OS-gehalte en biodiversiteit. Goed maaibeheer kan veel beter werken dan 

slecht uitgevoerd strip grazen. 



Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging 
 

 
28 

 

 

Figuur 10. Data gebaseerd op studies uit EU, NZ/AU en de VS. Op basis van enkel EU-data komen rotatie systemen net iets 
hoger uit dan continue systemen, niet significant, beide net boven de 1 ton C/ha. jr. G&M = beweiding en maaien.  Figuur 
overgenomen uit: [52]. 

Beweiding heeft vaak een positief effect op het aantal soorten planten op percelen en het behoud 

hiervan. Dit is van belang voor de koolstofcyclus omdat een groot aantal studies (op minerale 

bodems) aantoont dat het vergroten van de soortenrijkdom van planten resulteert in een 

(verhoogde) toename van het bodem OS-gehalte en in een verhoogde capaciteit tot stikstoffixatie. 

Ook kan een vergrote variatie een positief effect hebben op de voedingswaarde, stabiliteit en grote 

van de gewasopbrengst, op de staat van de zode, en het behoud van natuurlijke productiecapaciteit. 

Met name voor het laatste aspect moeten begrazingssystemen op boerderijen nog gericht worden 

ontwikkeld, maar ook op het vlak van plantensamenstelling, onderlinge plantinteracties en invloed 

van variaties hierin op de koolstof- en stikstofcyclus is nog veel onbekend [55]. 

3.3.3 Continue koolstofpomp werking behouden 

Door vertrapping van een deel van het gras komt er vers materiaal in de bodem, waar het als voedsel 

voor het bodemvoedselweb dient. Deze koolstof input is echter niet bepalend voor het OS-gehalte 

van bodems. Of begroeiing nu vertrapt, afgegraasd of gemaaid wordt, het verwijderen van 

bovengrondse biomassa heeft altijd een effect op de fotosynthetische capaciteit van planten en dus 

op de koolstof en stikstofcyclus [56], [57]. Het behoud en continue benutting van een groot 

fotosynthese vermogen is essentieel om de balans tussen koolstofinput en afbraak richting netto 

koolstofvastlegging te laten doorslaan.  

Verhogen van OS in bodems door graasbeheer is gerelateerd aan het actief houden van de bladeren 

en het instant houden van wortelmassa. Wanneer bladeren verwijderd worden, ontstaat er 

koolstoftekort in de plant, deze reageert door reserves uit het wortelstelsel te gebruiken voor 

hergroei van bladeren [58]. Door ≥50-60% van de bovengrondse biomassa te laten staan tijdens 

beweiding, wordt een groot deel van de wortelmassa intact gehouden en is het herstel van het 

gewas sneller. De planten behouden hierdoor continu hun functie als koolstofpomp die door groei en 

sterfte van wortels en het lekken van wortelexudaten koolstof in de wortelzone brengt. Hierdoor 

wordt er netto meer energie omgezet in biomassa. Om dezelfde reden is het ook bij maaibeheer 
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vanuit koolstofvastleggingsoogpunt dus belangrijk om vooral niet te kort te maaien en niet te maaien 

voordat wortelstelsels opnieuw volledig hersteld zijn en koolstofreserves hebben opgebouwd. 

 

Figuur 11. Relatie tussen verwijdering van bovengrondse plantenmassa en wortelstelsel, deze relatie is niet hetzelfde voor 
alle gewassen en omstandigheden (C/N/water-beschikbaarheid), met name raaigras is heel gevoelig voor verwijdering van 
gebladerte [58]. Figuur overgenomen uit: [59]. 

Voor optimalisering van de OS-balans in bodems moet een evenwicht worden gevonden tussen aan 

de ene kant biomassa verwijderen, zodat planten in de groei blijven en maximaal koolstof 

vastleggen en niet gaan bloeien, en aan de andere kant planten en wortels te behouden zodat de 

koolstofpomp op ‘hoge toeren blijft draaien’ gedurende een zo groot mogelijk gedeelte van het 

jaar.  

Timing, frequentie, intensiteit en duur van beweiding spelen hierdoor een belangrijke rol bij de 

koolstofvastlegging die door beweiding gerealiseerd kan worden. Raaigras vormt in haar levenscyclus 

drie bladeren, wanneer het vierde blad zich vormt sterft het eerste blad. De optimale periode om te 

grazen in permanente raaigraslanden is wanner het gras tussen de 2e en 3e bladgroei fase bevindt op 

dat moment vindt de hoogste mate van koolstofvastlegging plaats in biomassa en bodem, zie Figuur 

12. Wanneer er (aldoor) voor de 2e bladvorming wordt begrazen neemt de koolstofvoorraad in de 

bodem af en neemt ook de gewasopbrengst af [45]. Wanneer er te laat wordt begrazen, zal het gras 

gaan bloeien, en neemt ook de mate van koolstofvastlegging af, deze is het hoogst wanneer planten 

hun 3e blad vormen. Het laten verouderen en bloeien van een gewas wordt wel gebruikt om het 

gewas over een winter of droge zomerperiode heen te tillen. De voedingswaarde en verteerbaarheid 

voor bijv. koeien neemt af na vorming van het 3e blad, wat kan leiden tot verhoogde entherische 

uitstoot van methaan. Voor andere grassen zijn vergelijkbare cycli, maar met bijv. een groter aantal 

bladeren dat zich ontwikkeld.  
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Figuur 12. Als raaigras groeit en bladeren ontwikkeld verandert het gehalte aan wateroplosbare koolstof (WSC) in de plant. 
Tijdens de ontwikkeling van het eerste blad investeert de plant energie in het vormen van nieuwe bladeren, tijdens vorming 
van het tweede blad ontwikkeld zicht het wortelstelsel en wordt een koolstofvoorraad (=energiereserve voor hergroei na 
afgrazen/oogst bladeren) in de wortels opgebouwd, wanneer het derde blad volledig ontwikkeld is heeft de plant haar 
hoogtepunt qua koolstofinhoud bereikt. Figuur overgenomen uit: [60]. 

3.3.4 Grazen naar draagkracht 

Graasbeheer zal altijd afgestemd moeten zijn op de draagkracht van een perceel. Wereldwijd wordt 

de draagkracht van vele graslandsystemen overschreden, waardoor op mondiale schaal begrazing 

gemiddeld resulteert in netto koolstofverlies [46]. Vertrapping en verdichting van de zode en 

overbegrazing hebben negatieve effecten op OS-gehalte (v.v.) en door verdwijnen van wortels en 

afsterven van MOs in de wortelzone kan stikstofuitspoeling optreden/denitrificatie plaats vinden. 

Door voor langere tijd de draagkracht van percelen te overschrijden kunnen grote verliezen van 

koolstof en stikstof uit de bodem plaatsvinden. De weersomstandigheden wordt vaak aangewezen 

als de bepalende factor voor de draagkracht van percelen, echter de aanwezige bodemstructuur is 

heel bepalend in hoe een perceel reageert op de weersomstandigheden. Bij erg natte 

omstandigheden zal eerder verdichting van de zode optreden. Bij droogte is de hergroei trager en is 

een goede bodembedekking uitermate belangrijk om directe opwarming van de bodem door de zon 

te verminderen en vocht in de bodem vast te houden. Het bodemvocht is een balans tussen neerslag, 

infiltratie, kwel en verdamping. Directe verdamping uit de bodem gebeurt door blootstelling aan de 

zon en de indirecte verdamping uit de bodem gaat via bladeren. Vegetatie kan door condensatie van 

dauw ook nieuw vocht inbrengen in de bodem en voorkomt te veel verhitting van de bodem, wat 

heel belangrijk is voor stabiliteit en het behoud van aggregaten en bodemstructuur.  



Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging 
 

 
31 

 

Overbegrazing leidt tot OS-verlies en structuurbederf, terwijl onderbegrazing leidt tot 

onderbenutting van de koolstofvastleggingscapaciteit van grond.  

In (meer) natuurlijke veengebieden is het heel belangrijk te streven naar een goede balans van aantal 

dieren per oppervlakte om aan de ene kant de bodemstructuur intact te houden en aan de andere 

kant verspreiding van bepaalde plantensoorten en bomen die zorgen voor ‘verlanding’ van 

veengebieden in toom te houden. Door beweiding wordt langere vegetatie opgegeten en deels 

vertrapt zodat een open vegetatiestructuur blijft behouden en veenmos (sphagnum) de kans krijgt te 

blijven groeien. Hier heeft begrazing dus meer als nut het openhouden van het landschap en het 

voorkomen van het natuurlijke successie proces, waardoor bodems vochtig blijven en ‘POM’ 

ophoping kan blijven doorgaan. Voor het in conditie houden van grazers worden natuurlijke 

graslanden op bijv. vochtige veengronden vaak beheerd in combinatie met gecultiveerd grasland. Op 

grondwater gevoede meer natuurlijke veengronden is de grazersdichtheid in de orde van 0,1 

koe/ha., terwijl dit voor grasland in het veenweidegebied in de orde van ca. 1-1,5 koe/ha. is.  

3.3.5 Conclusie effect permanente begroeiing en beweiding op organische stof 

Permanente begroeiing heeft een positief effect op het vastleggen en het behoud van OS in de 

bodem. Het type vegetatie maakt wel uit. Vegetatie die verdamping promoot zal in veengebieden 

zorgen voor beluchting en oxidatie van organisch materiaal. Alle soorten grassen die in de landbouw 

gebruikt worden verdampen water uit de bodem, hoe meer wortelmassa hoe meer bodemoppervlak 

belucht wordt en door MOs gekoloniseerd kan worden. Diep wortelende grassen kunnen opbouw 

van MAOM in minerale bodems bevorderen, maar zullen op veenbodems eerder een negatief effect 

hebben op het OS-gehalte, doordat ze het bodemleven stimuleren en hierdoor POM wordt 

afgebroken. 

Het effect van begrazing op het OS-gehalte is afhankelijk van de uitgangssituatie en de manier 

waarop begrazing wordt toegepast. Intensief en matig intensieve begrazing hebben, zeker wanneer 

dit continue gebeurt, een overwegend negatief effect op het OS-gehalte en op de gewasgroei. 

Kortstondige intensieve rotatie beweiding heeft zich wel bewezen als een effectieve manier om 

koolstof vast te leggen in minerale bodems. Begrazing van permanent grasland binnen de 

draagkracht van een perceel kan resulteren in verhoogde koolstofvastlegging en lijkt ook te kunnen 

bijdragen tot het vormen van meer stabiele koolstof. Wat het effect is van goed begrazingsbeheer in 

het veenweidegebied op het OS-gehalte is op basis van de geraadpleegde literatuur niet te zeggen. 

Een ding is zeker, wanneer begrazing wordt toegepast op percelen met een hoge grondwaterstand is 

het voor het vasthouden van OS belangrijk dat vertrapping van de zode, en oxidatie en erosie als 

gevolg hiervan te allen tijde moet worden voorkomen. Als beweiding kan bijdragen tot behoud van 

de zode, waardoor de noodzaak tot grasland vernieuwing en verstoring van de bodem kan worden 

voorkomen, kan het effect van beweiding ook indirect positief zijn voor de koolstofhuishouding. 

Omdat beweiding een positief effect hebben op de soortenrijkdom [51] en het bedekt houden van de 

bodem kan het mogelijk ook bijdragen aan het koeler houden van de bodem wat positief is voor de 

vochthuishouding en bodemstructuur.  

De meest optimale begrazingsstrategie zal in het veenweidegebied naar verwachting niet leiden tot 

verhoging van de OS-gehalten, het is een kwestie van een meer of mindere mate van behoud van de 

reeds aanwezige OS. 
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3.4 Soortenrijkdom 

Planten beconcurreren elkaar om licht. Een open vegetatiestructuur is van belang voor het behoud 

en de ontwikkeling van kleinere en langzaam groeiende planten en de kieming van zaden. Deze open 

structuur kan worden behouden door maaien en afvoeren of begrazing. Over het algemeen neemt 

diversiteit van soorten toe met een toenemende mate van verschraling. Landbouwgrond, en met 

name veengronden zijn uiterst voedselrijk, het behouden van een groot aantal verschillende type 

vegetaties, m.n. ook bloemen, kan hierdoor moeilijk zijn. Het kweken van verschillende grassoorten, 

klavers en kruiden past wel bij het veenweidegebied. 

3.4.1 Invloed van soortenrijkdom op organische stof in minerale bodems 

Bovengrondse soortenrijkdom heeft een positieve invloed de ondergrondse soortenrijkdom en 

beïnvloed microbiële afbraakroutes van OS. Er lijkt een positief verband tussen een toenemende 

plantenvariatie en een hoog OS-gehalte, maar ook met een verbeterde bodemstructuur en een 

vergroting van de waterinfiltratie- en waterbergingscapaciteit van bodems [50], [61], [62]. Een 

voordeel van een diverse vegetatie met een heterogeen groeipatroon is dat er een meer continue 

koolstofstroom van bovengrond naar beneden grond is. Er zit een verschil in tijd waarin planten 

pieken met koolstofvastlegging en ook onder welke omstandigheden opbouw van koolstof in de 

bodem plaats kan vinden. Een constant hoog niveau van biodiversiteit en koolstofinput uit 

wortelstelsels is essentieel voor verhoogde OS-vastlegging in permanent begroeide graslanden 

waarbij het gedurende de tijd steeds lastiger wordt de balans richting verdere koolstofvastlegging te 

laten doorslaan [46].  

Ten opzichte van andere plantensoorten hebben grassen relatief grote wortelstelsels, waardoor de 

input van OS in minerale bodems positief wordt beïnvloed [55]. Diep wortelende grassen brengen 

koolstof diep in de grond, waar condities voor afbraak verminderd zijn en het voor langere tijd in de 

bodem kan blijven [32]. Door vergroting van het wortelstelsel en toename van wortelexudaten is het 

aannemelijk dat er meer stabiele OS wordt gevormd. Figuur 13 geeft een overzicht van de invloed 

van planten en wortelstelsels op het vastleggen van koolstof in bodems. Gebruik van diep 

wortelende plantensoorten wordt gezien als een effectieve, eenvoudige en goedkope manier om 

meer koolstof in de ondergrond te brengen, maar het lijkt met name effectief op lichte gronden en 

bodems die geen koolstofrijke ondergronden hebben [25]. 
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Figuur 13. Verschillen in functionaliteit en symbiotische relaties tussen verschillende plantensoorten beïnvloeden de 
stabilisatie van bodem OS-stabilisatie. In de ondiepe bodem zijn condities voor stabilisatie het minst gunstig maar is de 
toevoer van vers organisch materiaal het grootst. In de diepe ondergrond is een groter deel van de organische stof input 
naar de intermediaire (niet gestabiliseerde) OS-reserves voor een groter deel afkomstig van schimmels. Hyfen zijn 
schimmeldraden. Figuur en tekst gebaseerd op: [32]. 

3.4.2 Conclusie effect soortenrijkdom op organische stof 

Soortenrijkdom en plantensoorten met grote wortelstelsels werken bevorderend voor 

koolstofopbouw in minerale bodems. Door variatie in het gewas, ontstaat variatie in de bodem. Het 

lokale milieu in de wortelzone verschilt per gewas, dit maakt bodems weerbaarder tegen ziekten en 

bevorderd de continue koolstoftoevoer naar de bodem. Diep wortelende gewassen zijn op minerale 

bodems van belang voor het transport van koolstof naar grotere diepten waar condities voor afbraak 

in de regel minder gunstig zijn en hierdoor een meer stabiele OS-voorraad kan worden opgebouwd 

en grotere wortelstelsels zorgen per definitie voor meer aanwezigheid van koolstof in de bodem. 

Op veenbodems kunnen wortelstelsels een (extra) bedreiging vormen voor de stabiliteit van de reeds 

aanwezige OS. Wortels zullen groeien tot aan de waterverzadigde zone. Door groei van grassen en 

kruiden neemt de verdamping uit deze zone toe. Planten hebben een drogend effect op de bodem, 

neem daarbij dat de wortels beluchtingsgangen vormen en dat wortelzones de microbiële hotspots 

in de bodem vormen en er ligt een goed recept voor afbraak van POM. In veengebieden wordt meer 

POM afgebroken dan aangemaakt, omdat veenbodems al oververzadigd zijn met OS. Wanneer er 

een minerale deklaag op het veenpakket ligt is het met het oog op behoud van OS wenselijk dat de 

gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) net boven de veenlaag te houden zodat wortels niet in het 

veen gaan groeien en veenoxidatie wordt voorkomen. Op dunnere minerale lagen zijn ondiep 
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wortelende gewassen vanuit het perspectief van OS-behoud in de onderliggende lagen allicht een 

betere keus. Dat door een verhoogde soortenrijkdom een beter bedekte zode ontstaat is positief 

voor het koel houden van de grond tijdens warme perioden, dit is een pré met het oog op behoud 

van bodemaggregaten, vochtbalans en OS. 

3.5 Biochar en organisch materiaal onderwerken 

3.5.1 Biochar 

Biochar is een product van biomassapyrolyse. Pyrolyse is verhitting van grondstoffen tot hoge 

temperatuur in afwezigheid van zuurstof, waardoor geen verbranding en verlies van koolstof 

optreedt. Biochar kan gemaakt worden van veel verschillende organische materialen zoals 

plantenresten of hout. Net als OS dat veranderd is door verbranding (bijv. door bosbranden), heeft 

biochar eigenschappen die het moeilijk afbreekbaar maakt. Dit type OS wordt tot PyOM (Pyrogenic 

organic matter) gerekend. PyOM kan zowel onderdeel uitmaken van POM als MAOM [28]. 

Biochar wordt met name gebruikt om de bodems van minder vruchtbare zandgronden te verrijken 

met OS of voor om biologisch herstel van vervuilde gronden te stimuleren [63]. Het onderwerken van 

biochar in diepere grondlagen (>30 cm onder maaiveld) kan een positief effect hebben op het 

koolstofgehalte van bodems, en op groei van planten [25] , maar resulteren niet in echte 

koolstofvastlegging zoals eerder getoonde definitie van Olson et al. [4]. Gebruik van Biochar kan 

uitspoeling van meststoffen en de uitstoot van N2O emissies verlagen doordat het nutriënten kan 

vasthouden in de poriën. Uit studies blijkt dat toevoeging van biochar zowel een positief als negatief 

effect kan hebben op de koolstofvastlegging in bodems. Een negatief effect wordt wel toegeschreven 

aan het priming effect [64]. Met name PyOM met een laag koolstofgehalte lijkt een negatief effect te 

hebben op de reeds in de bodem aanwezige OS op de korte termijn doordat MOs worden 

geactiveerd en op zoek gaan naar een koolstofbron. Te gelijke tijd kan PyOM in een later stadium 

bescherming tegen afbraak bieden door sorptie van vers organisch materiaal in het PyOM, waardoor 

het een positief effect heeft op stabilisatie van nieuw organisch materiaal [64]. 

3.5.2 Organisch materiaal 

Net als biochar, kan ook het onderwerken van vers gemakkelijk verteerbaar organisch materiaal een 

priming effect hebben, zoals reeds besproken in hoofdstuk 0. Het stimuleert activiteit van 

bodemleven waardoor reeds aanwezig organisch materiaal ook wordt afgebroken. Dit vindt plaats 

door [32]: i) toegenomen activiteit en ontwikkeling van MOs die gespecialiseerd zijn in het afbreken 

van gemakkelijk verteerbaar materiaal, ii) de activatie van MOs die de moeilijker afbreekbare OS 

verteren en die de energie uit verse biomassa nodig zijn voor deze afbraak, en iii) door het 

onderwerken van materiaal en het verstoren van de bodem komt eerder ‘onbereikbaar’ OS 

beschikbaar in contact met MOs. 

Als rijk organisch materiaal dat relatief grote hoeveelheden N en P bevat, zoals drijfmest, wordt 

ondergewerkt treedt het risico van overbemesting op waardoor zowel N2O als NH3 gevormd kunnen 

worden. Tevens kan een toevoeging van deze mineralen aan de ondergrond resulteren in afbraak van 

OS met een hoge C/N ratio, zoals POM. Toevoeging van OS met een hoog lignine gehalte resulteert 

meestal in de ophoping van POM en draagt dus bij aan de opbouw van deze meer labiele 

koolstofvoorraad in de bodem [32], dat als gevolg van toevoeging van energierijke materiaal kan 

worden afgebroken. 
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3.5.3 Conclusie effect biochar en organisch materiaal op organische stof 

Toevoegen van biochar en organisch materiaal aan de ondergrond lijkt voor gronden met een laag 

OS-gehalte een positief effect te kunnen hebben op het OS-gehalte en op functionaliteit van de 

bodem. In bodems die al rijk zijn aan OS kan toevoeging van biochar of organisch materiaal een 

negatief effect hebben de koolstofvoorraad die reeds in de bodem aanwezig is doordat microbiële 

activiteit wordt gestimuleerd en afbraak van oude OS plaats vindt (priming effect). Met name 

wanneer toevoegingen een relatief laag koolstofgehalte hebben. 

Voor het veenweidegebied lijkt het onderwerken van biochar of organisch materiaal in de 

ondergrond zeker geen voor de hand liggende manier om het koolstofgehalte in de bodem te 

behouden of vergroten. Door verstoring van de bodem, zal POM worden verteerd en door het 

priming effect kan labiele POM worden afgebroken. Biochar of vers organisch materiaal toevoegen 

aan een minerale toplaag zou allicht kunnen resulteren in een verhoging van het OS-gehalte in deze 

laag door stabilisatie van verse koolstof input, maar ook in deze minerale toplaag kan een priming 

effect spelen. Er lijkt voor veenweidegebied eerder een risico dan een voordeel te zitten aan het 

onderwerken of aanbrengen van biochar en organisch materiaal. 

3.6 Bijmengen klei 

Het bijmengen van klei is nog geen getoetste praktijk en wordt ook nog niet genoemd als een RL-
methode, het is meer een algemene bodemverbetering stap. Of het bijmengen van klei een positief 
effect op de OS-balans van veenweide grond heeft moet nog blijken. Vanuit het veenweiden 
innovatiecentrum (VIC) wordt deze methode beproefd [65], [66]. 
 
Wanneer klei of silt van nature in organische bodems aanwezig is, door een historie met bijv. klei 
afzetting tijdens periodieke overstroming, kan dit een positief effect hebben op de stabiliteit van OS. 
Een vraag die speelt is of in deze gebieden die reeds een verhoogde klei/silt fractie hebben ook meer 
OS aanwezig is als MAOM en minder als POM. Dat wil zeggen, heeft er vroeger al afbraak van POM 
en vorming van MAOM plaatsgevonden, waardoor er nu een stabielere OS aanwezig is? Wanneer 
alle OS als een soort materiaal wordt bekeken is hier geen antwoord op te geven.  
 
De aanwezigheid van minerale deeltjes zal naar verwachting niet de afbraak van POM voorkomen, 
ook op minerale gronden wordt POM voortdurend afgebroken, het zal enkel een deel van de OS als 
MAOM blijven behouden. Het mengen van minerale deeltjes door een organische bodem kan ervoor 
zorgen dat eerder voor MOs onbereikbare OS beschikbaar worden gemaakt voor microbiële afbraak. 
Op deze manier kan een groot gedeelte van het OS worden afgebroken [67], tenminste als overige 
condities voor afbraak gunstig zijn. Het bijmengen van minerale deeltjes in bodems (i.e. door de 
bodem werken) lijkt meer geschikt voor zandbodems dan voor veenbodems waar OS-gehaltes 
gehandhaafd blijven door verstoring te voorkomen, niet door MAOM-vorming.  
 
Omzetting van het POM in organische bodems naar MAOM zal resulteren in veel lagere OS-gehalten. 
Immers van het plantenmateriaal waaruit veenbodems zijn opgebouwd zal >90% van het koolstof 
worden omgezet in CO2. Wanneer klei bovengronds wordt aangebracht, of als dun laagje wordt 
opgespoten en wordt ingespoeld, zal dit de ondergrond naar verwachting veel minder verstoren. 
Omdat inspoelen van klei plaats zal vinden via dezelfde kanalen als waar beluchting plaatsvindt kan 
het een effect hebben op de mate van beluchting van de bodem. Het is ook in deze kanalen waar de 
mineralisatie plaatsvindt, en waar klei mineralen deels geoxideerde POM kunnen stabiliseren. De 
eerste resultaten van de proeven met klei aanbrengen op veengrond zijn positief, uit laboratorium 
proeven blijkt dat sommige klei geen weinig tot geen effect heeft terwijl andere kleisoorten de OS-
afbraak met 50% remmen [68]. Ook blijkt uit deze proeven dat effecten pas na 6-12 maanden 
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zichtbaar zijn. De resultaten van de praktijkproeven moeten nog gepubliceerd worden. Wat de 
achterliggende mechanismen zijn voor de remmende werking op OS-afbraak is nog niet bekend. Is dit 
een effect van stabilisatie of verminderde bodemrespiratie? 
 
Het aanvoeren van klei en het door de grond werken, over de grond uitrijden gaat gepaard met 
energieverbruik en een CO2 uitstoot. Voor een netto positief op de broeikasgas balans zal dit ook in 
overweging moeten worden genomen. 
 

3.7 Bemesting 

3.7.1 Stikstof toevoeging, POM-afbraak en MAOM-opbouw 

Bemesting gaat in de moderne landbouw heel vaak over het toevoegen van een overmaat aan 

stikstof. In RL gaat bemesting echter meer over het toevoegen van nutriënten waar in de bodem een 

tekort aan heerst, het opnieuw balanceren van de bodem. De beschikbaarheid van stikstof blijft 

echter belangrijk en beïnvloedt het functioneren van het gehele ecosysteem en dus ook de opslag en 

afbraak van OS [28]. Het onderwerken van mest kan tot afbraak van OS leiden, aan de andere kant 

zijn er mineralen nodig voor plantengroei en voor groei van het bodemleven dat juist zo belangrijk is 

voor vorming van stabiele OS. Het lijkt erop dat over het algemeen het toevoegen van minerale 

stikstof de afbraak van POM bevorderd en dat het de vorming van MAOM positief beïnvloed. Omdat 

er meer POM wordt afgebroken dan MAOM wordt opgebouwd zal het OS-gehalte in eerste instantie 

verlaagd worden. Het uiteindelijke OS-gehalte hangt af van de mate van POM-input in de bodem en 

hoe de bodem reageert op de afbraak van POM. Wanneer POM wordt afgebroken zal er meer 

energie in de bodem worden vrijgemaakt en zal het microbioom opbloeien. Dit zal een positief effect 

hebben op plantengroei en dus op de mate van vorming van nieuwe POM.  

Omdat de gemiddelde C/N verhouding van OS in minerale bodems lager is dan de C/N verhouding in 

plantenbiomassa, m.n. in gewassen met een hoog lignine gehalte (sterke celwanden) zoals stro en 

‘stokkerige vegetatie’, wordt wel gesteld dat er stikstof nodig is voor het opbouwen van OS [69]. Dit 

hoeft niet het geval te zijn, maar er zijn wel nutriënten nodig om MOs aan te zetten tot afbraak van 

deze houtachtige gewasresten waarin koolstof oververtegenwoordigd is. Door gedeeltelijke afbraak 

kan er basismateriaal voor MAOM-vorming ontstaan. In verschillende onderzoeken naar bemesting 

en OS-gehaltes in de bodem worden heel tegenstrijdige resultaten behaalt. Dit heeft zeker te maken 

met de uitgangssituatie: Hoe verzadigd is de grond met water, mineralen, nutriënten en koolstof? 

Wat is de capaciteit om extra nutriënten vast te houden en uitspoeling en vorming van bijv. N2O te 

voorkomen? Hoe is de structuur van de bodem? In welke vorm is het meest OS aanwezig? Wat is de 

kwaliteit van de OS-input? En hoe actief is het bodemleven? In de meeste onderzoeken blijven deze 

vragen onbeantwoord waardoor meta-studies op dit gebied van weinig waarde zijn om iets te 

kunnen zeggen over lokale effecten en de onderliggende principes worden vertroebeld.  

“Hoe meer we de natuur leren te begrijpen hoe minder willekeur in de natuur lijkt te bestaan.” 

3.7.2 Type mest 

De manier, de kwantiteit en de kwaliteit van bemesten heeft een direct effect op (de samenstelling 

van) het bodemleven. Het beïnvloed o.a. zoutgehalten, zuurstofgehalte, geleidend vermogen, redox 

potentiaal, pH en de verhoudingen van voorkomen van mineralen in de bodem. Uit studies komt 

naar voren dat de omstandigheden in de bodem van groter belang lijken te zijn voor de echt 

langdurige opslag van OS (>100 jr.) dan de chemische samenstelling van het startmateriaal [32]. Een 
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open deur, maar omdat de vorm van bemesting een (aanzienlijk) effect heeft op die lokale 

omstandigheden, zegt deze conclusie weinig. Het type van mest dat op percelen wordt aangebracht 

zal van grote invloed zijn op de OS-balans. Er zit een verschil tussen de invloed van minerale 

(synthetische) kunstmest, urea, compost, bokashi, vaste mest, kippendrijfmest, varkensdrijfmest en 

runderdrijfmest. En dan is er nog een groot kwaliteitsverschil: een goede kwaliteit runderdrijfmest 

stinkt niet heeft beperkte emissies van ammoniak, heeft een totaal stikstofgehalte van ca. 3,5 kg 

N/m3 (waarvan 1,5 kg NH4-N) en een C/N verhouding van 10-12.  Een slechte kwaliteit 

runderdrijfmest stinkt, kent een hoge ammoniakemissie, heeft een stikstofgehalte van bijv. 4,5 kg 

N/m3 (waarvan 2,5 kg NH4-N) en heeft een C/N verhouding van slechts 5-8 [70], [71]. Dat de 

stikstofbenutting van een goede kwaliteit drijfmest hoger ligt dan bij slechte drijfmest [71] toont 

aan dat de bemesting moet passen bij de vraag van MOs en planten, maar allicht ook dat de 

kwaliteit mest de opnamecapaciteit beïnvloedt. Organisch gebonden stikstof dat door planten 

opnieuw kan worden gebruikt, verminderd de beschikbaarheid van stikstof die voor afbraak van 

POM wordt verbruikt of waaruit N2O wordt gevormd. Het hergebruiken van stikstof bespaart planten 

energie omdat ook voor planten en MOs het vastleggen van stikstof uit de lucht energie-intensief is. 

Hierdoor kunnen planten meer energie aanwenden voor groei en plantgezondheid wat positief is 

voor vorming van nieuw startmateriaal voor bodem OS. 

Vaste mest heeft over het algemeen een hoger C/N verhouding dan drijfmest. Dit is wel afhankelijk 

van de hoeveelheid en type strooisel dat gebruikt is. Hoe meer stro of houtmeel hoe hoger de C/N 

verhouding. Gebruik van vaste mest zal een minder directe impact hebben op het bodemleven en de 

voedingstoffen komen trager beschikbaar voor planten (er is meer verwerking nodig). Onderzoek laat 

zien dat de OS uit vaste mest stabieler is dan die uit vers gras/stro en dat na 30 jaar er nog twee keer 

zoveel OS overblijft (40%) dan bij gehakseld stro en gras (10-20%) [72]. Het gebruik van minerale 

kunstmest wordt vaak geassocieerd met N2O vorming, uitspoeling van stikstof en oxidatie van 

koolstof in POM-rijke bodems zoals in het veenweidegebied. Gebruik van compost en bokashi zijn 

erop gericht om het OS-gehalte te verhogen, de effectiviteit zal afhangen van de uitgangssituatie en 

priming ligt op de loer.  

3.7.3 N2O vorming 

Het gebruik van minerale stikstof kunstmest wordt vaak geassocieerd met N2O vorming. Er zijn 

studies die aantonen dat 3-5% van de stikstof dat met kunstmest wordt toegediend wordt omgezet 

in N2O [73]. Andere studies geven lagere getallen, 2% van de stikstof in mest en 2,5% van de stikstof 

in kunstmest [74]. Pieken in N2O productie nadat kunstmest of mest aan het land worden 

toegevoegd zijn vaak vastgesteld [74]. N2O productie vindt vooral plaats wanneer stikstof in 

overmaat aanwezig is, of de bron nu organisch of mineraal is. Het wordt soms gesuggereerd dat de 

C/N ratio van organisch materiaal in bodems een goede indicator zou zijn voor N2O vorming, in de 

praktijk blijkt dit niet zo te zijn. In veengebieden is de dichtheid van de grond een veel beter 

voorspeller [53], [75]. In veenbodems neem de bodemdichtheid toe met de diepte. Mineralisatie van 

ontwaterde toplagen laat de dichtheid van de bovenste laag toe nemen. In natuurlijke veengebieden 

zijn de N2O emissies over het algemeen laag, een orde grote kleiner dan op ontwaterde 

veengebieden [53]. 



Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging 
 

 
38 

 

 

Figuur 14. Verband tussen nitraat concentratie in de bodem (mg N/g) en lachgasproductie (N2O µg N/m2 h). Figuur 
overgenomen uit: [76]. 

Dat er een verband zit in de hoeveelheid aanwezige ‘vrije’ stikstof en de mate waarin N2O vorming 

plaatsvindt is logisch er is immers minder strijd om stikstof tussen planten en MOs en tussen MOs 

onderling. Lange tijd was de heersende gedachte dat planten stikstof enkel, of bij voorkeur, konden 

opnemen in de vorm van ammonium (NH4
+) of nitraat (NO3

-), waarbij de voorkeur per gewastype kan 

verschillen. NH4
+ kan zich beter hechten aan de overwegend negatief geladen bodemdeeltjes (CEC, 

ook aan MAOM) en is daarom minder gevoeliger voor uitspoeling. Minerale kunstmest bevat een of 

beide van deze anorganische vormen van stikstof. Wat in de regeneratieve landbouw al lang bekend 

was is nu in wetenschappelijke kringen inmiddels algemeen erkend: planten kunnen ook organische 

vormen van stikstof opnemen, zelfs wanneer er ook stikstof in minerale vorm beschikbaar is [77]. 

Organisch gebonden stikstof, met name aanwezig in vaste mest, urea, in OS kan via het wortelstelsel 

worden opgenomen, maar het kan in de bodem door MOs ook worden gemineraliseerd tot NH3. 

Opname van organische stikstofmoleculen hebben voor planten het voordeel dat ze een 

gereduceerde vorm van stikstof bevatten (reductie kost de plant energie) en daarnaast ook koolstof 

bevatten, wat het koolstofbudget en de effectiviteit van stikstofbenutting kan verhogen [77]. 

Onder aerobe condities treedt in de bodem nitrificatie (oxidatie) van NH4
+ op door bacteriën en 

archaea. Het eindproduct van nitrificatie is nitraat (NO3
-). Echter in veel bodems zijn condities 

veranderlijk en door schommelingen in het grondwaterpeil kunnen er (tijdelijke) zuurstofloze 

condities ontstaan. Onder deze omstandigheden wordt door denitrificerende MOs het OS gebruikt 

als energiebron en nitraat als zuurstofbron (elektronenacceptor), hierdoor treedt reductie op. Het 

eindproduct van denitrificatie is veelal stikstofgas (N2), wat een verlies betekend van stikstof uit de 

bodem en uit het levende systeem. Nitraat kan ook terug geoxideerd worden in NH4
+. De 

nitrificerende en denitrificerende processen maken deel uit van de stikstofcyclus in de bodem, 

waarin op dit moment 14 redoxreacties worden onderscheiden (Figuur 15 ) [78]. Er zijn theoretisch 

gezien nog meer reacties mogelijk die kunnen plaatsvinden maar deze zijn nog niet geobserveerd/ 

vastgesteld. Omdat maar een heel klein deel van de micro-organismen die in de bodem voorkomen 

bekend zijn, is de stikstofkringloop waarschijnlijk uitgebreider dan in Figuur 15 wordt weergegeven. 
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Naast de in deze figuur getoonde biologische routes kunnen ook abiotische reacties in de bodem tot 

N2O productie leiden (chemo-denitrificatie) [79]–[81].  

 

Figuur 15. Transformaties van stikstofcomponenten door micro-organismen en bijbehorende redox verandering en 
redoxstaat. Micro-organismen produceren enzymen die de in deze figuur getoonde reacties doen verlopen. Ammoniak (NH3) 
is getoond als meest gereduceerde vorm van stikstof, in de meeste bodems zal echter voornamelijk ammonium (NH4+, zelfde 
oxidatie staat van -3) aanwezig zijn omdat de evenwichtsconstante (pKa) bij een pH van 9,26 ligt. Figuur overgenomen uit: 
[78]. 

Nitrificerende bacteriën gedijen goed in (matig) alkalische bodems (pH>7) en zijn hierdoor vaker te 

vinden in alkalische bacteriedominante bodems in vergelijking met zuurdere (schimmeldominante) 

bodems. Hierdoor zal het NH4
+ dat in alkalische bodems aanwezig is grotendeels worden 

genitrificeerd.  Omdat er veel verschillende NH4
+-oxiderende micro-organismen actief zijn en 

sommigen ook onder zure omstandigheden nog gedijen vindt ook in zure bodems biotische 

nitrificatie plaats, maar over het algemeen wel in mindere mate [82]. Veenbodems zijn van nature 

verzuurd, met name regenwater gevoede veenbodems welke in natuurlijke staat wel een pH van ca. 

3-4 kunnen hebben. 

Zoals eerder genoemd kan nitrificatie worden uitgevoerd door zowel archaea als bacteriën. Deze 

laatsten hebben over het algemeen een hogere productie van N2O per opgenomen NH4
+: 0,1-8% voor 

bacteriën t.o.v. 0,04-0,3% voor archaea [79]. Dit is van belang omdat er sterke aanwijzingen zijn dat 

nitrificerende bacteriën dominant zijn bij nitrificatie van stikstof uit kunstmest (op basis van NH4
+) en 

nitrificerende archaea dominant wanneer organische mest wordt gebruikt en er een vertraagde 

afgifte van NH4
+ plaatsvindt.  

N2O productie kan zowel tijdens nitrificatie als denitrificatie plaatsvinden. Het is bekend uit vele 

onderzoeken dat onder aerobe condities meer N2O geproduceerd wordt dan onder anaerobe 

condities [83]. Door zware regenval kan er tijdelijk minder zuurstof in de bodem doordringen en 

wordt de uitwisseling van N2O en andere gassen beperkt. Hierdoor kan de concentratie van N2O in de 

bodem behoorlijk oplopen. Wanneer poriën weer open zijn en de bodem weer ademt, ontstaat een 

verlate piek in N2O. Over het algemeen hebben een losse structuur en de aanwezigheid van poriën 

een remmend effect op N2O productie [84]. Een hoge mate van aanwezigheid van fosfaat en koper 

kan N2O productie stimuleren [85]. Dit zal deels te maken hebben met mate waarin de condities om 

stikstof vast te leggen geschikt zijn voor andere groepen MOs. 
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Figuur 16. Verband tussen VWC (volumetric water content, m3 water per m3 grond) in de bodem en N2O flux. Figuur 
overgenomen uit: [76]. 

In een groot aantal studies is er zowel negatieve als positieve correlatie gevonden tussen de N2O flux 

en het bodemvocht, afhankelijk van de waterverzadigingsgraad. Waterverzadiging van 50-80% van 

de poriën lijkt optimaal voor N2O productie [76]. Fluctuaties in grondwaterstand kunnen tot gevolg 

hebben dat deze omstandigheden over een groter gedeelte van de grond plaatsvinden, er hierdoor 

een grotere zone ontstaat waar afwisselen nitrificatie dan wel denitrificatie optreed, wat resulteert 

in een grotere mate van N2O productie. De wisselende verzadigde en onverzadigde condities 

stimuleert bovendien mineralisatie van POM in veenbodems. De organisch gebonden stikstof (N), dat 

tijdens deze mineralisatie omgezet wordt naar NH4
+ wat vervolgens genitrificeerd kan worden. 

Afbraak van organisch materiaal wordt in veenbodems gezien als de voornaamste oorzaak van N2O 

productie [53]. Door de deels of wisselende oxiderende condities vindt onvolledig denitrificatie 

plaats, wat N2O productie stimuleert [76]. Zowel door vernatting vanuit drogere condities, als door 

verdroging vanuit nattere condities kan de N2O productie toenemen, zoals ook blijkt uit Figuur 16.  

Figuur 17 laat de afhankelijkheid van de N2O productieroute (nitrificatie/denitrificatie) van het 

percentage met water gevulde poriën zien. Onder heel natte condities, wanneer er nog enig opgelost 

zuurstof is kan N2O productie worden geïnitieerd, terwijl complete denitrificatie nog niet plaatsvindt 

[76]. Het effect van temperatuur lijkt van secundaire orde, wel resulteert een stijgende temperatuur 

over het algemeen in verhoogde N2O productie [76]. 
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Figuur 17. Fractie van de N2O emissie dat toegeschreven wordt aan nitrificatie (grijs gekleurd) of denitrificatie (gestreept) als 
functie van het percentage poriën dat met water gevuld is (WFPS, water filled pore space). Figuur overgenomen uit: [86]. 

3.7.4 Conclusie effect bemesting op organische stof en N2O 

Bemesting heeft een invloed op de broeikasgasemissies van percelen via de OS-balans en via de 

vorming van N2O. Het effect van bemesting op beide routes is heel context specifiek en tegenstrijdige 

of zeer uitlopende resultaten worden gevonden in, op papier, vergelijkbare cases. Dit geeft maar aan 

hoe complex het bodemsysteem is en hoe weinig processen en verbanden er nog echt worden 

doorgrond.  

Mest met een hoog stikstofgehalte (lage C/N) en een lage benuttingsgraad door planten lijkt een 

negatief effect te hebben op de hoeveelheid POM in de bodem. Afbraak van POM door MOs kan 

echter wel leiden tot een verhoogde MAOM-formatie. Het netto-effect op OS zal over langere tijd 

moeten worden bekeken en er moet gedacht worden vanuit een nieuw evenwicht dat zich moet 

instellen. Door bemesting en afbraak van POM, zal er meer energie voor groei en vorming van 

nieuwe POM zijn. Op organische bodems die een laag silt/klei-gehalte hebben zal stabilisatie van 

afgebroken POM via MAOM moeilijk verlopen en kan er mogelijk verlies van POM zonder stabiele 

koolstofvorming optreden. Op die bodems zal stikstofbemesting heel voorzichtig moeten worden 

toegepast. Het toepassen van beter verteerde mest met een hoog gehalte aan organisch gebonden 

stikstof lijkt over het algemeen een positief effect te hebben op de OS-vastlegging. Een advies dat 

altijd geldig lijkt is dat de mate van bemesting in balans moet zijn met de capaciteit van de grond 

om de nutriënten op te nemen in planten en het bodemleven. Overbemesting met stikstof werkt 

afbraak van OS in de hand. 
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Overmatig gebruik van stikstof resulteert ook in verhoogde N2O productie. Doordat stikstof uit 

minerale kunstmest of gier direct beschikbaar is in de bodem, ontstaat het gevaar van tijdelijke 

overbemeste situaties, wat N2O vorming in de hand werkt. Het is ook aan te raden om bemesting 

meer te verspreiden in de tijd (bijv. <20 m3 drijfmest/ha. per bemestingsronde), dit resulteert in een 

verhoogde benutting van stikstof door het gewas en minder N2O vorming. Bemesting met vaste mest 

zal over het algemeen ook tot een minder grote nutriëntenpiek in de bodem leiden. Gebruik van 

organisch gebonden stikstof kan een deel van de N2O productie doen voorkomen omdat planten ook 

stikstof in organische vorm opnemen en deze vorm van stikstof niet beschikbaar is voor N2O 

productie. In organische bodems zijn grote stikstofvoorraden aanwezig, door ontwatering wordt 

POM in deze bodems doorlopend gemineraliseerd waarbij stikstof vrijkomt als NH4
+ dat in beluchte 

bodems genitrificeerd wordt tot nitraat, tijdens dit proces ontstaat meestal ook N2O. 

Stikstofbemesting dat op deze ontwaterde bodems wordt toegepast en POM-afbraak stimuleert 

waardoor de stikstoflimitatie wordt opgeheven zal N2O vorming nog verder versterken, een effect 

dat wordt vergroot door wisselende grondwaterstanden. 

Door grote onzekerheid in data en onvolledig begrip van het effect van bemesting op OS en N2O 

vorming is het moeilijk eenduidige conclusies te trekken over bemesting. Mest waarbij stikstof 

organisch gebonden is en waaruit stikstof langzaam vrijkomt en de stikstofbenutting hoog is lijkt 

voor zowel behoud van OS als N2O emissie de beste keus.  

3.8 Toevoegen natuurlijke afbraakinhibitie middelen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 0 kan POM beschermd worden door volledige verzadiging van de 

bodem met water, door permafrost of door inhibitie van afbraak van OS. Bij het herstellen van 

(natuurlijke) veengronden lijkt het toevoegen van biomassa dat rijk is aan fenolische verbindingen 

kansrijk om afbraak van POM te voorkomen en vergroting van de ondergrondse koolstofopslag 

voorraad te bevorderen. Verscheidene recente studies suggereren (poly)fenolische toevoegingen als 

een strategie om koolstofverlies in veenbodems te voorkomen [87]–[89]. Alle planten vormen 

fenolische stoffen, ze geven groenten en fruit hun unieke smaak en kleur. Het is bekend dat in 

voedsel fenolverbindingen antioxiderende werking hebben. Een rijk bodemleven en een goede 

relatie tussen planten en microbioom zorgt voor verhoogde productie van fenolische verbindingen 

door planten [3]. 

De resultaten uit [87] laten zien dat: toevoeging van fenolische componenten de activiteit van β-

glucosidase (een indicator enzym dat een sleutelrol vervuld in cellulose afbraak) onderdrukt. Dat 

effect is heel sterk waargenomen bij houtsnippers van spar en lariks. Wanneer houtsnippers in de 

grond worden gemengd is de remming van β-glucosidase activiteit groter dan wanneer houtsnippers 

over het oppervlak worden verspreid. Beide werkwijzen zorgen voor minder CO2 uitstoot dan de 

controle proef. Uit [89] blijkt dat door een toenemende concentratie van polyfenolen uit 

houtsnippers (eik en populier) resulteert in beter behoud van nieuw toegevoegd organisch materiaal 

en reeds aanwezig organisch materiaal, ook tijdens uitdroging van de bodem.  

Fenolische bestanddelen komen normaalgesproken vrij wanneer plantaardig materiaal ontbindt. Tot 

voorkort werd verondersteld dat door zuurstofloze condities in de bodem te behouden fenolen niet 

worden afgebroken [90]. De enzym-slot hypothese veronderstelt dat [89], [90]: (poly)fenolen onder 

zuurstofloze omstandigheden ophopen en microbiële koolstofcyclus beheersen door: i) ze giftig zijn 

voor MOs, ii) ze enzymen (zoals β-glucosidase en andere hydrolase enzymen) van MOs inhiberen, 
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en/of iii) substraat binden en MOs ontdoen van nutriënten- en ijzerreserves. Volgens deze hypothese 

vormen fenolen een slot op het OS in zuurstofloze bodems, waardoor organisch materiaal zich kan 

blijven ophopen in de bodem. Een hoge waterstand lijkt hierbij dus van belang voor de blijvende 

werking van de fenolische bestanddelen.  

Uit recent werk komt echter naar voren dat ook onder zuurstofloze condities fenolen kunnen worden 

afgebroken en dat er ten minste 9 andere enzymen dan fenol-oxidase een actieve rol spelen bij 

afbraak van fenolen [90]. Ook uit [88] komt naar voren dat er geen lineair verband bestaat tussen 

polyfenol concentratie en microbiële activiteit, maar deze studie laat wel zien dat monsters met het 

laagste polyfenol gehalte (waaronder tannine) de hoogste activiteit van MOs vertoond.  

De enige conclusie die op dit moment getrokken lijkt te kunnen worden is dat de achterliggende 

theorie over de werking van polyfenolen nog niet duidelijk is. Recente praktijkproeven laten 

positieve resultaten laten zien van toevoeging van houtsnippers op de bescherming en opbouw van 

OS in veenbodems. 
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4 Lijst gebruikte afkortingen 
In dit document worden de volgende afkortingen gebruikt: 

BL  =  biologische landbouw 

CEC  = cation exchange capacity, kationen wisselende capaciteit 

DOC   =  dissolved organic carbon, opgeloste organische koolstof 

DOM   =  dissolved organic matter, opgeloste organische stof 

Ea  = activeringsenergie (J) 

ED  = energiedichtheid (J/g) 

GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand 

MAOM  = mineral-associated organic matter, mineraal gebonden organische stof 

MO  =  micro-organisme (mv. MOs) 

OS  =  organische stof 

POM  =  particulate organic matter, organisch materiaal deeltjes 

PYOM  = pyrogenic organic matter, organisch materiaal dat door verhit is geweest 

RL  =  regeneratieve landbouw 

SOC  =  soil organic carbon, organische koolstoffractie in de bodem 

SOM  =  soil organic matter, organische stof in de bodem 

 

 

Bovengrondse en ondergrondse koolstofvastlegging 100% gedreven door zonne-energie. (Foto: localfutures.org)  
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Appendix 1: Grond en Bodemsoorten 
Bij classificatie van grond wordt vaak in eerste plaats gekeken naar de bodemtextuur, i.e. de 

korrelgrootte samenstelling van grondsoorten. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen: grind en 

stenen (> 2 mm), zand (63 μm – 2 mm), silt (2 - 63 μm) en klei/lutum (<2 μm). De term leem wordt 

gebruikt voor grond met veelal deeltjes tussen 2-50 μm te duiden (ook wel 2-63 μm), lössgronden 

zijn een voorbeeld hiervan. Zavelgronden zijn grove zandgronden die ook een deel klei bevatten.   

Met grond wordt het losse materiaal aangeduid, bodem is de rangschikking en laagvorming van 

gronddeeltjes. Bodems zijn het product van langdurige geologische, hydrologische, eolische en 

biologische processen, klimatologische en menselijke invloeden. Er is dan ook bijna geen bodem 

gelijk. Het internationale bodemclassificatiesysteem (World reference base for soil resources [91]) 

onderscheid 32 bodemsoorten, maar deze bodemsoorten hebben allemaal nog tientallen 

gedefinieerde aspecten en sub-aspecten waardoor de bodemsoorten verder kunnen worden 

gedifferentieerd. Het is een klassieke poging van de mens om de natuurlijke omgeving, die organisch 

gevormd is, veranderlijk en soms zonder duidelijke kenmerken, te vangen in een 

systeembeschrijving. 

 

Figuur 18. Afbeelding van een bodemopbouw met een aantal verschillende minerale bodemhorizonten. In dit figuur is geen 
minerale uitspoelingslaag (E-horizon) weergegeven die zich tussen de A en B horizont kan bevinden. Bij veengronden is er 
een organische laag aanwezig (H-horizont genoemd) die voor lange tijd verzadigd is (geweest) met water.  

Minerale bodems 

Het OS-gehalte verschilt per locatie en is erg afhankelijk van de natuurlijke condities en de historische 

en huidige beheersmaatregelen. Over het algemeen hebben zandgronden het laagste gehalte aan -. 

Het gemiddelde organische koolstofgehalten van droge zandgronden (in warme klimaten) is veelal 

<0,5% (g OS-C/kg, ppm). Voor zandbodems onder bossen, kan dit wel tot 9% zijn en onder 

permanent grasland wel tot bijna 19% [92], maar dit zijn extreem hoge waarden voor zandgronden 

die op de meeste zandgronden niet gehaald zullen worden. Normalere gehalten zijn in de orde van 1-

5%. Op graslandpercelen op zandige bodems in Nederland lijkt de evenwichtssituatie waar geen 

verdere opbouw plaatsvindt rond de 6-8% OS te liggen [93] (~3-4% OS-C). Zandgronden met een 

hoog gehalte aan OS in Nederland zijn de ‘esgronden’ [94], waar gedurende vele jaren plaggen en 

schapenmest uit potstallen op de zandgronden zijn aangebracht.   
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Het is aangetoond dat over het algemeen een positieve relatie bestaat tussen de hoeveelheid fijne 

gronddeeltjes (klei en silt) en de stabiele organische koolstofopslagcapaciteit van bodems en dat het 

aandeel klei en silt in bodems de grootste bepalende factor is voor het bepalen van de maximale 

koolstofopslagcapaciteit van bodems [19], [95], [96] (zie Figuur 19). Door Maltus werd op basis van 

vele studies een lineair en geen asymptotisch patroon gevonden, wat zou wijzen op een 

verzadigingspercentage [95]. In klei en silt gronden worden over het algemeen dan ook de hoogste 

organische koolstofgehalten gemeten, natuurlijk zijn ook deze sterk afhankelijk van beheer, en 

abiotische en biotische factoren. De fractie koolstof die aan minerale delen geboden zit is gemiddeld 

het laagst voor akkerland, gevolgd door grasland, permanent grasland en het hoogst in bosgronden 

[96]. 2-8% OS-C gehalte in kleibodems onder landbouwgronden lijkt een vrij normale range, waarbij 

lagere waarden (<1%) voor akkerbouwpercelen, en hogere waarden (>10%) voor permanent 

begroeid land kunnen worden gevonden.  

 

 

Figuur 19. Het aandeel koolstof in silt en kleideeltjes in grond als functie van organische koolstofgehalte in de bodem, 
gebaseerd op de voorgestelde regressielijn. Figuur overgenomen uit: [95]. 

Veenbodems 

Van de 32 bodemsoorten is er 1, de zogenaamde ‘histosols’, die specifiek gaat over organische 

bodems, veenbodems. De andere bodemsoorten gaan over classificatie van minerale bodems. De 

definitie van wat veen is verschild per land. In Nederland zijn veengronden de gronden die in de 

bovenste 80 cm voor meer dan de helft uit moerig of veenachtig (d.w.z. organisch) materiaal 

bestaan. Volgens bodemwetenschappers zijn veengronden bodems met een OS-gehalte >35%, voor 

geotechnisch engineers zijn organische bodems de bodems met een OS-gehalte van >20% en heeft 

veen een OS-gehalte van >75% [97]. Wanneer bodems een OS-gehalte van >20% hebben kunnen de 

mechanische criteria van minerale gronden niet langer worden gehanteerd (draagvermogen, 

compressie, hydraulische doorlaatbaarheid,). 

Gronden die gecategoriseerd zijn als “moerige gronden” bestaan in de bovenste 80 cm voor minder 

dan de helft uit OS en bevatten een moerige bovengrond (max 40 cm dik) of een moerige tussenlaag 
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(op 5-40 cm diepte) onder een zavel, klei of zanddek. Ze vormen de overgang tussen veengronden en 

minerale bodems. Gronden met een dunne laag restveen behoren hiertoe.  

Veengronden in Nederland worden verdeeld onder Eerdveengronden (met moerige eerdlaag) en 

Rauwveengronden (zonder moerige eerdlaag). De Eerdveengronden hebben een gerijpte bovenlaag 

die ook klei kan bevatten. De rauwveengronden omvatten de ‘initiale rauwveengronden’, ongerijpte 

veengronden of met enkel een heel dunne gerijpte bovengrond (<20 cm), en de ‘gewone 

rauwveengronden’ (>20 cm gerijpt) die eventueel een zavel, klei, of zanddek hebben. 

In vergelijking met minerale bodems bevatten de organische bodems, niet alleen meer organisch 

materiaal, maar met name ook ongerijpt organisch materiaal waar plantenresten nog goed 

herkenbaar zijn (veen) en nog in het beginstadium van afbraak verkeerd. Dit maakt veenbodems 

uniek als het gaat om maatregelen gericht op CO2 vastlegging in de bodem. 

 

 

  



 

 

 

 


