
 

 

Aangedragen oplossingen en bijdragen voor ‘CO2-reductie in voedsel en natuur’, update 16 juni 2018 
 

Naam project Korte omschrijving Oplossing voor… 

Nieuw Bos en Klein Wonen Kleine huisjes plaatsen in nieuw aan te leggen bossen Zorgt voor zowel meer bomen in Nederland als meer (kleine huisjes), 

maar ook voor een financiële basis onder nieuwe bossen. 

Betere opname dierlijke 
mest 

Technologieën die ervoor zorgen dat drijfmest beter opgenomen 

worden in het gewas 

Gebruik van kunstmest kan omlaag 

Initiatief Bewust 
Bodemgebruik 

Lokale compostering door en met burgers van huishoudelijk GFT. 

Diverse concepten ontwikkeld, o.a. compostwerf op wijkniveau 

Benutten van GFT, bewustwording boer-burger, sociale cohesie 

Eerlijke prijs voor de 
producten van boeren  

Producten die gepaard gaan met milieuschade en dierenleed 

komen (zoals vlees, zuivel en eieren) komen in hoge BTW tarief, 

Gezonde duurzame producten zoals biologische groente en fruit 

moeten worden vrijgesteld van BTW 

Vervuiler van milieu gaat betalen: verwacht wordt reductie van dieren 

en daardoor  methaanemissie 

Zeewierboerderij Telen van zeewier (biomassa) Wieren zijn een bron van eiwit en biomassa. Te gebruiken voor diverse 

doeleinden (diervoeder, humane consumptie en energieopwekking), 

mogelijk ook methaanremmer bij rundvee 

Campagne Klimaaturgentie 
voor boeren 

Boeren hebben nog weinig urgentie t.a.v. klimaat, maar ook 

gebrek aan kennis. Campagne, voorlichting (regionale 

steunpunten) en aandacht in het (groene) onderwijs is wenselijk 

Gebrek aan urgentie en handelingsperspectief bij boeren 

Hazel- en walnotenteelt in 
Nederland 

Ondernemers enthousiasmeren om notenteelt(en) te starten Notenbomen dragen bij aan CO2 vastlegging, de noten als product zijn 

bronnen van eiwit.  

Carbon2Soil Mogelijk maken om CO2 uit de atmosfeer te onttrekken en nuttig 

te gebruiken als grondverbeteraar, biobrandstof, grondstof voor 

bio-chemie, als insecticide, als vulmiddel voor beton om het 

lichter een sterker te maken. Carbon2Soil is bij AfricaWoodGrow 

(Kenia) (deels) in praktijk gebracht 

Vastleggen koolstof in landbouwbodems, met meerwaarde voor kwaliteit 

van de bodem 

Duidelijke keuzes in 
Nederland t.a.v. landbouw 

van de toekomst, op basis 
van Duurzaam 
grondgebruik 

Nederland zou eigen strikte keuzes moeten maken in de 

landbouw op basis van kringloopmogelijkheden van de grond: 

veevoer alleen uit Noord-West Europa, vergoeding vastlegging 

koolstof in de bodem (via de markt). WTO verrijken met een 

‘duurzaamheidsparagraaf’ t.a.v. landbouwproducten. 

Grondgebonden landbouw via bonus stimuleren, 

klimaatonvriendelijke landbouw via malus ontmoedigen 

Toekomstbestendigheid en handelingsperspectief boeren. 

Methaanemissiereductie.   

Agrobosbouw Een combinatie met meerwaarde van bosbouw en landbouw: 

teelt van o.a. nieuwe producten (fruit, noten, paddenstoelen), 

maar ook agrobosbuffers 

Meer hout in het landschap, met o.a. meerwaarde voor 

koolstofvastlegging. Draagt ook bij aan luchtkwaliteit, aantrekkelijkheid 

landschap en biedt recreatieve en educatieve mogelijkheden 

Zoute aquacultuur en 
natuur 

Benutten van mogelijkheden van schelpteelt en mosselbanken, 

alsmede kwelders om (ook) koolstof in vast te leggen 

Vastlegging van koolstof in natuurlijke (zoute) ecosystemen 

Nieuwe meststof Minder kunstmest gebruiken Via fermentatie van drijfmest kunnen ‘foute eiwitverbindingen’ als 

rottingsstof omgezet worden in nuttige stuikstofverbindingen. Hiermee 

zou kunstmestgift omlaag kunnen. 

Mestvergisting Minder aantrekkelijk dan gedacht? Overheid zou transport van mest en reststoffen (‘digestaat’) mee 

moeten rekenen bij bepalen van de ‘energiebalans’ 



 

 

Natuurvolgend bosbeheer Optimaal  gebruik maken van koolstofvastlegging in bestaande 

bossen 

Huidig bosbeheer door bossen op een duurzame manier te exploiteren. 

Meer informatie op www.natuurvolgendbosbheer.nl  

Speciaal diervoer Restproducten als diervoer met een lage voerconversie te 

benutten voor varkens, koeien en konijnen 

levert een lagere carbon footprint op en daarmee klimaatwinst 

Forest For Free Aanplant nieuw bos in India met een verdienmodel Via de winst van watervriendeliike teelt van groenten en fruit in India, 

wordt nieuw bos aangeplant 

Blue carbon Koolstof vastlegging in zoute omgeving Gebruik maken van koolstofvastlegging in de (natuur, bv kwelders  en 

schelpdierhouderij) van Nederlandse Delta 

 

 

http://www.natuurvolgendbosbheer.nl/

