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Een bodem met veel organische stof houdt het regenwater beter vast, dat is een buffer voor droge perioden. 

Een stijging van 1 procent organische stof leidt tot een toename in het watervasthoudend vermogen 

van respectievelijk 6,8 mm op zandgronden en 9,3 mm op kleigronden. 

Ook geeft een bodem met meer organische stof minder verslemping bij hevige regenval. 

Bovendien worden nutriënten beter vastgehouden, waardoor deze minder snel uitspoelen naar 

het (grond)water. Een gezonde bodem met veel organische stof en een goede structuur 

laat ook een grote verscheidenheid aan bodemleven zien, met andere woorden: meer biodiversiteit. 

Al met al geeft een gezonde bodem hogere producties en een betere omgevingskwaliteit. 

(uit: Koolstofvastlegging, special Tijdschrift Milieu oktober 2019) 

 

Droogte en water vasthouden 

Tijdens het op 24 september door de Unie van Waterschappen georganiseerde online droogte-event over 

de huidige droogteproblemen en over wat de juiste stappen zijn richting oplossingen, om nog meer schade 

en overlast door droogte in de toekomst te beperken, stelde minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen 

onder meer dat Nederland al kampioen dijkenbouwen was en nu kampioen water vasthouden moet 

worden.  

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, stelde bij die gelegenheid dan ook het 

volgende: “Dat de urgentie hoog is, hebben de afgelopen 3 droge zomers wel aangetoond. Het is droog en 

vaak langer en extremer dan we gewend waren. We moeten ons aanpassen, maar wat gaat dat voor 

iedereen betekenen? En hoe houden we schade en overlast binnen de perken? Een belangrijk onderwerp 

dat op de korte termijn om belangrijke, rigoureuze keuzes vraagt voor de toekomst van Nederland.” 

Of er in dit kader bij een langjarige oplossing als het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem 

(zie ook het citaat hierboven) sprake is van het maken van een rigoureuze keuze, weten we niet, het is in 

onze ogen echter wel een belangrijke keuze. Voor de landbouw, voor het klimaat, voor het waterbeheer en 

voor de biodiversiteit boven en onder de grond. 

Klimaatakkoord 2019   

In het Klimaatakkoord 2019 is in het onderdeel Landbouw en Landgebruik - naast de aanplant van 

duizenden ha nieuw bos - ook ingezet op de realisatie van 25.000 ha agroforestry tussen nu en 2030. En het 

College van Rijksadviseurs heeft op basis van de uitkomst van de Prijsvraag Brood en Spelen de regering 

onlangs zelfs geadviseerd om te streven naar 100.000 ha in die periode. Ambities die in een vol land als het 

onze eigenlijk alleen maar haalbaar zijn op landbouwgrond en dus ook alleen maar samen met boeren en 

andere grondeigenaren. 

  

Boeren en grondeigenaren die (forse) stappen op het gebied van agroforestry willen zetten en overheden 

en andere partijen die het Klimaatakkoord moeten gaan uitvoeren, hebben elkaar dus hard nodig. Het is 

dan ook niet zo gek dat in datzelfde Klimaatakkoord staat (zoals onlangs door minister Carola Schouten ook 

nog eens bevestigd tijdens een overleg in de Tweede Kamer) dat er nog dit jaar een subsidieregeling voor 

de aanplant van “bomen, houtige landschapselementen en agroforestry op landbouwbedrijven” komt. Een 

subsidie die in een buurland als België bijvoorbeeld intussen alweer jaren bestaat. 



 

 

 

 

 

 

Carbon credits 

Maar financiële hulp hoeft niet alleen maar van de overheid te komen. In datzelfde Klimaatakkoord wordt 

namelijk ook gewezen op het in dit kader inzetten van zogenaamde carbon credits: verhandelbare 

certificaten die kunnen worden gekocht door particulieren, bedrijven en andere partijen die hun CO2-

uitstoot (vrijwillig) willen compenseren. Daarom laten we op dit moment samen met Staatsbosbeheer en 

de Bosgroepen binnen het kader van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt een zogenaamd 

methodedocument opstellen voor de financiering van de aanplant van nieuwe bossen en van bomen en 

andere houtige gewassen op landbouwgrond (agroforestry). Zo’n methodedocument moet er mede voor 

gaan zorgen dat de vastlegging van CO2 in hout ook in de beloofde mate en voor lange tijd daadwerkelijk 

(en dus controleerbaar) wordt gerealiseerd. E.e.a. sluit ook aan op deze afspraak in het Klimaatakkoord: 

Partijen (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, infrabeheerders, landbouwers, 

grondeigenaren) benutten gezamenlijk kansen om het areaal bos en natuur, en aantallen bomen daarbuiten 

te vergroten. 

 

Er wordt op dit moment met ondersteuning van een subsidie van het ministerie van LNV gewerkt aan de 

oprichting van een koolstofbank die de certificaten voor de vastlegging van CO2 in hout moet gaan 

uitgeven. Bij een vergelijkbaar programma dat al wat langer loopt (‘valuta voor veen’) gaat het (ter 

indicatie) om een opbrengst van 400 tot 700 euro per ha per jaar voor een grondeigenaar, maar om welke 

bedragen het in dit geval gaat, moet nog nauwkeurig worden berekend. Samen met de aanplantsubsidie 

voor bomen op landbouwgrond (initieel) komen deze certificaten (structureel > beheer) al aardig in de 

buurt van de invulling van de “slimme financiële prikkels” die volgens het PBL nodig zijn om tot opschaling 

van natuurinclusieve landbouw te komen. 

Daarnaast wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van andere slimme financiële 

prikkels. Zo gaan we op dit moment samen met andere partijen en gebruik makend van de ervaring die we 

tot nog toe hebben opgedaan bij het opstellen van het methodedocument voor de vastlegging van CO2 in 

hout, na wat de mogelijkheden zijn van een programma gericht op de ontwikkeling van certificaten voor de 

vastlegging van CO2 in de bodem (zie in dat kader ook het citaat hierboven voor de relatie tussen 

organische stofgehalte en het watervasthoudend vermogen van de bodem). 

Bio credits 

En als het gaat om het herstel van biodiversiteit op het boerenland werken Wageningen Environmental 

Research en het Louis Bolk Instituut op dit moment in opdracht van de Rabobank en het Wereld Natuur 

Fonds bijvoorbeeld aan onderdelen van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Een instrument dat een 

belangrijke rol kan gaan spelen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het zou interessant kunnen zijn als 

daarbij ook een soort bio credits zouden kunnen worden ontwikkeld, analoog aan carbon credits als het 

gaat om de vastlegging van CO2 in hout en in de bodem. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving was tot nog toe een belangrijke sta in de weg als het gaat om het combineren van 

landbouw en natuur. Of, zoals bij agroforestry/agrobosbouw, om de combinatie van landbouw en 

bosbouw. Was, want dat is binnenkort anders. Als het om de aanplant van bomen op landbouwgrond gaat, 

vormt de daarmee samenhangende afwaardering van de betreffende grond van landbouw naar natuur (en 

het daarmee wegvallen van EU-subsidies e.d.) voor een grondeigenaar vaak een onoverkomelijk probleem. 

Er wordt op dit moment door het ministerie van LNV en de RVO echter gewerkt aan de toekenning van een 

gewascode als het bij de aanplant van bomen op landbouwgrond gaat om een vorm van agroforestry (in 

essentie het combineren van landbouw en bosbouw), zodat er al op relatief korte termijn geen sprake 

meer hoeft te zijn van afwaardering van de grond, het daarmee wegvallen van EU-subsidies e.d. voor de 

grondeigenaar. 

Verdienmodellen 

Op basis van (om te beginnen) deze vormen van verwaarden van ecosysteemdiensten werken we op dit 

moment (in een team van deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, communicatie, 

participatie, permacultuur, landschapsinrichting, bodem en water) aan het opstellen/uitwerken van 

inrichtingsplannen en verdienmodellen voor projecten op het gebied van agro-ecologische vormen van 

landbouw als agrobosbouw/agroforestry, voor een deel gerelateerd aan ons concept Landerijgoed gericht 

op overgangszones stad <> platteland en natuur <> (intensieve) landbouw (zie ook onze website voor meer 

informatie over dat concept). 

Verdienmodellen die we mogelijk ook gaan inbrengen in de Green Deal Agrobosbouw aan het opstellen 

waarvan we op dit moment werken in overleg met de RVO en het ministerie van LNV (dat in dit kader ook 

optreedt namens de ministeries van EZK, IenW en BZK). Verdienmodellen ook die we in de praktijk willen 

gaan toepassen. Mocht uw waterschap belangstelling hebben voor relevante praktische toepassingen op 

dit gebied (in de vorm van pilots of zo), dan staan we daar samen met ons team natuurlijk altijd voor open. 

Artikel GROEN 

Ter aanvullende informatie hebben we het artikel ‘Financiële prikkels nodig voor milieuvriendelijk 

werkende boer’ zoals gepubliceerd in de augustus-editie van het vakblad GROEN nog aan deze nieuwsbrief 

toegevoegd. We zijn natuurlijk altijd graag bereid om u desgevraagd van nadere informatie over dit 

onderwerp te voorzien of om bij u nog levende vragen te beantwoorden.  
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