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Voorwoord 
 
Afgelopen zomer werd in Den Haag het “Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatak-
koord” gepresenteerd. De vertegenwoordigers van BO Akkerbouw hebben aan de 
sectortafel Landbouw en Landgebruik duidelijk gemaakt zich te willen inzetten voor 
de klimaatdoelstellingen van de regering.  
 
Op dit moment lopen de gesprekken om de hoofdlijnen van het akkoord verder uit te 
werken in concrete en bindende afspraken. 
 
De leden van BO Akkerbouw hebben een Position Paper ingebracht met daarin de 
bijdrage die de akkerbouwketens kunnen leveren aan de Klimaatdoelstellingen en de 
voorwaarden waaronder. Met name worden kansen gezien op het terrein van duur-
zame energieopwekking voor groene kunstmest en brandstof, koolstofvastlegging in 
de bodem, teelt van eiwitgewassen en precisielandbouw. 
 
Het Position Paper was globaal qua opzet. Vanwege het grote belang van het onder-
werp en de impact die de maatregelen hebben op het economisch en maatschappe-
lijk positie van de akkerbouwketens (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking) 
achtte het bestuur het nodig om tot verdere verdieping van de aanpak te komen.  
 
Communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners kreeg opdracht een Klimaat-
agenda Akkerbouw op te stellen, dat door de onderhandelaars vanuit de akkerbouw 
kan worden ingebracht in de onderhandelingen en dat als richtsnoer kan dienen voor 
de leden van BO Akkerbouw om hun afspraken in het akkoord na te komen.   
 
Hiertoe heeft ir. H. (Harry) Kager van Schuttelaar & Partners een groot aantal ge-
sprekken met experts van de leden van BO. De resultaten van deze gesprekken zijn 
neergelegd in een concept agenda en voorgelegd en bediscussieerd in een ronde ta-
fel bijeenkomst met de leden. Vervolgens is de agenda verder uitgewerkt. Het resul-
taat is opnieuw met het verzoek om commentaar voorgelegd aan de leden. De finale 
versie is vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 28 november 2019. 
 
Met deze agenda beschikt de akkerbouw over een robuust document waarin de posi-
tie van de Nederlandse akkerbouw m.b.t. het Klimaat wordt gemarkeerd. De agenda 
geeft antwoord op de vraag welke inspanning van de akkerbouw wordt gevraagd om 
zijn bijdrage aan het klimaatvraagstuk te realiseren. Tevens biedt de agenda inzicht 
in mogelijke knelpunten om de afspraken na te komen en wat er randvoorwaardelijk 
moet gebeuren om de afspraak te kunnen nakomen. Te denken valt aan leemtes in 
kennis, inadequate regelgeving (nationaal en EU)  en noodzakelijk ander flankerend 
beleid (financieel, fiscaal, ruimtelijke ordening etc.). 
 
Ook geeft de agenda aan waar gebruik kan worden gemaakt van reeds lopende ini-
tiatieven (Actieplan Plantgezondheid, PPS Beter Bodembeheer, onderzoeksprogram-
mering onderzoek en innovatie etc.). 
 
Het bestuur heeft geoordeeld dat Schuttelaar & Partners er uitstekend in is geslaagd 
om de positie van de akkerbouw weer te geven. Tevens bedankt het bestuur de ex-
perts van de leden zeer voor hun waardevolle inbreng. 
 
Matthé Elema 
Directeur  
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Inleiding 

 
Mondiaal zijn nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van het klimaatprobleem 
via het klimaatakkoord van Parijs. De ondertekenaars hebben afgesproken dat ze  
de opwarming van de aarde, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, tot ruim on-
der de 2 graden Celsius zullen beperken met als ambitie te streven de opwarming te 
beperken tot 1,5 graad Celsius. In het Parijs-akkoord is ook een overweging opgeno-
men dat de productie van voedsel nodig blijft om de groeiende wereldbevolking te 
voeden, hetgeen de uitdaging om de klimaatdoelen te bereiken vergroot. Het kabinet 
Rutte III heeft in aangegeven in 2030 een reductie van broeikasgassen te willen be-
reiken van tenminste 49%. Richting 2050 wil Nederland de broeikasgassen vervol-
gens nog verder beperken. 
 
Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs is Nederland aan de slag gegaan 
met een nationaal Klimaatakkoord. In het Regeerakkoord van Rutte III en het voorlo-
pige Klimaatakkoord op hoofdlijnen van 10 juli 2018 zijn doelen gesteld voor verschil-
lende sectoren. Er zijn echter geen specifieke sectordoelstellingen toegewezen aan 
de akkerbouw. Wel staat in het voorlopige Klimaatakkoord een ambitie voor de re-
ductie van emissies op het gebied van bodem en bemesting. Dit betekent dat de ak-
kerbouw, ondanks dat de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van akker-
bouwproducten al beperkt is, mede aan de slag moet met het Klimaatakkoord. 
 
De akkerbouw is een fascinerende sector. Het akkerbouwcomplex in Nederland ge-
nereert een toegevoegde waarde van 22 miljard euro en levert 225.000 arbeidsplaat-
sen. Ongeveer een derde van dit complex is gebaseerd op binnenlandse grondstof-
fen. Aan de basis van dit deel van het complex staan 9.000 gespecialiseerde akker-
bouwers (Rabobank 2017). De belangrijkste akkerbouwgewassen in Nederland zijn 
aardappelen, suikerbieten, granen en uien. Snijmaïs is officieel ook een akkerbouw-
gewas maar wordt voornamelijk op veebedrijven geteeld. 
 
De BO Akkerbouw is de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw en 
heeft de ambitie om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de akker-
bouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse ak-
kerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collec-
tieve vraagstukken. 
 
Akkerbouw en het klimaat 
De Nederlandse akkerbouw produceert plantaardige producten met relatief weinig 
emissies van broeikasgassen. De primaire akkerbouw is bijna energieneutraal en de 
emissie van lachgas bij het bemesten van gewassen is na 1990 sterk gereduceerd. 
Dit maakt dat de akkerbouw een uitstekende uitgangspositie heeft in het kader van 
de klimaatopgave. De BO Akkerbouw wil bijdragen aan een klimaatvriendelijke con-
sumptie. Dat kan alleen met een economisch sterke sector, voldoende inkomen voor 
akkerbouwers en door te voldoen aan de behoeften van maatschappij en de sector 
zelf (biodiversiteit, goede bodemkwaliteit en plantgezondheid). 
 
De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de akkerbouw, die samenhangen met 
energiegebruik in de keten en het verzorgen van gewassen, bedraagt ongeveer  



6 

 

2 Mton CO2-equivalenten. Dit is ongeveer 1% van de totale jaarlijkse uitstoot van 
broeikasgassen in Nederland. De sector is zeer efficiënt en probeert onnodige emis-
sies te beperken. De hoge opbrengst per hectare en producten van hoge kwaliteit re-
aliseert de akkerbouw door een combinatie van vakmanschap van telers, goede 
technische begeleiding en zorgvuldige inzet van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen.  
 
Tegelijkertijd merkt de akkerbouw als geen andere sector dat het klimaat verandert. 
De akkerbouw zal zich via veredeling en mogelijk ook het ontwerp van nieuwe teelt-
systemen moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zware 
buien of lange droogteperiodes maken dat menigeen aan het denken wordt gezet 
over klimaatverandering. Kunnen we er wat aan doen, of moeten we het maar over 
ons heen laten komen? Dat laatste is niet meer aan de orde. Nederland heeft het kli-
maatakkoord van Parijs ondertekend en iedereen moet aan de bak. De akkerbouw-
sector wil graag haar bijdrage leveren aan de klimaatopgave en ziet nadrukkelijk ook 
kansen op het gebied van groene energieproductie, koolstofvastlegging in de bodem, 
de teelt van eiwit- en rustgewassen en precisielandbouw. In deze klimaatagenda van 
de BO Akkerbouw worden genoemde thema’s verder uitgewerkt. 
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Klimaatagenda Akkerbouw 

 
Met de Klimaatagenda Akkerbouw levert de akkerbouw een bijdrage aan de uitwer-
king en het realiseren van de afgesproken klimaatdoelen. De Agenda is richtingge-
vend voor onderzoek en activiteiten van de BO Akkerbouw op het gebied van klimaat 
en bevat belangrijke randvoorwaarden en benodigde afspraken met partners om de 
doelen te kunnen bereiken. 
 
De Klimaatagenda akkerbouw is gebaseerd op vier inhoudelijke thema’s. De thema’s 
van de klimaatagenda zijn groene energieproductie, koolstofvastlegging in de bo-
dem, teelt van eiwit- en rustgewassen en precisielandbouw. Kennisverspreiding en 
ketensamenwerking vormen daarbij belangrijke ondersteunende pijlers. Die zijn 
noodzakelijk om nieuwe inzichten te verkrijgen en te implementeren. 
 
 
Figuur 1: Klimaatagenda Akkerbouw 

 

 
 
In het voorlopige Klimaatakkoord staan ambities geformuleerd voor de  
gehele land- en tuinbouw op het gebied van bodem en bemesting, namelijk om lach-
gasemissies met 0,2 Mton CO2-eq. te reduceren per 2030 en om de koolstofvastleg-
ging in de bodem per 2030 met 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te verhogen. Aangezien 
akkerbouw in Nederland momenteel ongeveer 1/3 van het landbouwareaal betreft, 
staat de akkerbouw voor 1/3 van de geformuleerde ambities aan de lat. Dit betekent 
dat de akkerbouw zich moet richten om in 2030 iets minder dan 0,1 Mton CO2-eq. 
aan lachgasemissie te hebben gereduceerd en iets minder dan 0,2 Mton CO2-eq. 
moet zijn verbeterd op het gebied van koolstofvastlegging in akkerbouwgronden. 
 
De BO Akkerbouw heeft de ambitie uitgesproken om niet 0,1 Mton reductie in  
de lachgasuitstoot en 0,2 Mton CO2-eq. via koolstofvastlegging te bewerkstelligen, 
maar om per 2030 in totaal een reductie tussen de 0,5 en 1,0 Mton te verwezenlij-
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ken. De BO Akkerbouw wil deze reductie bereiken door in te zetten op koolstofvast-
legging, reductie van de lachgasemissie, energiebesparing en duurzame opwekking 
in de akkerbouwketen. De reductie van 0,5-1,0 Mton is aanmerkelijk meer dan dat in 
het voorlopige Klimaatakkoord op hoofdlijnen is afgesproken.  
 
Richting 2050 is de uitdaging om de emissies uit landgebruik zoveel mogelijk te redu-
ceren. Een waarschuwing van experts hierbij is dat er een maximum zit aan CO2-
vastlegging in landbouwbodems en dat emissies uit bemesting niet naar nul kunnen 
worden gereduceerd. Realistisch gezien lijkt een reductie van de huidige emissies 
met 60% per 2050 nog haalbaar (Topsector Agri&Food, 2018). De BO Akkerbouw 
ziet als belangrijk aandachtspunt dat in de periode tot 2030 geen maatregelen wor-
den genomen die strijdig zijn met de lange termijn klimaatopgave. Een voorbeeld van 
een dergelijke strijdige maatregel is het uit productie nemen van landbouwgronden, 
op lange termijn zijn deze gronden nodig voor de plantaardige productie en koolstof-
vastlegging in de bodem. 
 
Akkerbouwers zetten momenteel al volop in op windmolens, zonnepanelen en an-
dere vormen van duurzame energie. Bij de besprekingen in het kader van het Kli-
maatakkoord komen deze goede prestaties nog niet op conto van de akkerbouw. Dit 
maakt ook dat er in het kader van het voorlopige Klimaatakkoord nog geen doelen 
zijn gesteld voor energiebesparing, duurzame opwekking en energieopslag  
in de akkerbouw. In de Klimaatagenda Akkerbouw nemen we energie al wel mee  
in onze klimaatdoelen. Hiervoor is het nodig dat in de komende jaren de energiemo-
nitoring verbeterd wordt, dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de behaalde 
resultaten en in hoeverre de primaire akkerbouw energieneutraal is. De Klimaat-
agenda Akkerbouw richt zich vooral op de primaire akkerbouwsector. Verwerkers van 
akkerbouwproducten hebben echter eveneens een verantwoordelijkheid als het gaat 
om het besparen van energie bij transport en in de verwerking.  
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Tabel 1: Doelen Klimaatakkoord en ambitie Klimaatagenda BO Akkerbouw 

 

 Doelen Klimaatak-

koord landgebruik 

2030* 

Passende bij-

drage akkerbouw 

2030** 

Ambitie  

Klimaatagenda  

BO Akkerbouw 

2030 

Reductie lachgas 

 

0,2 Mton CO2-eq.  ±0,1 Mton CO2-eq.  0,5-1,0 Mton CO2-

eq. reductie *** 

Koolstofvastlegging in 

landbouwbodems 

0,5 Mton CO2-eq.  ±0,2 Mton CO2-eq.  

Energie Niet geformuleerd Nvt. 

 

 
* Geformuleerde ambitie in Voorlopige Klimaatakkoord op hoofdlijnen voor landgebruik van 

de gehele land- en tuinbouw. 

**Passende bijdrage van de akkerbouw om de geformuleerde ambities in het voorlopige Kli-

maatakkoord op hoofdlijnen te behalen.  

*** De BO Akkerbouw heeft een eigen ambitie geformuleerd om via koolstofvastlegging, re-

ductie van lachgas, energiebesparing en duurzame opwekking in totaal 0,5-1,0 Mton CO2-eq. 

te reduceren. 

 

Opbouw Klimaatagenda Akkerbouw 
In de hoofdstukken 3 t/m 6 worden de inhoudelijke thema’s van de Klimaatagenda 
Akkerbouw verder uitgewerkt. Per thema wordt helder gemaakt wat de inzet is van 
de BO Akkerbouw, een toelichting gegeven op deze inzet en worden de randvoor-
waarden weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens de inzet op het gebied van 
kennisverspreiding behandeld. In het laatste hoofdstuk worden tenslotte een korte 
omschrijving gegeven van de benodigde organisatiestructuur ten behoeve van de Kli-
maatagenda Akkerbouw. 
 
Bij de besprekingen in het kader van het Klimaatakkoord is de beschikbaarheid van 
duurzame biomassa een belangrijk thema gebleken. De BO Akkerbouw ziet allerlei 
mogelijkheden om de bijdrage van duurzame inlandse biomassa te vergroten en de 
biomassa te benutten voor diverse hoogwaardige toepassingen. De visie van de BO 
Akkerbouw op biomassa is toegevoegd aan het rapport in bijlage 3. 
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Groene energieproductie 

 
Inzet BO Akkerbouw 
De BO Akkerbouw wil inzetten op onderzoek en pilots gericht op slimme energieop-
slagsystemen in combinatie met het produceren van groene brand- en/of  meststof-
fen. De BO Akkerbouw kan dit niet alleen. Samenwerking is nodig met de overheid 
en het bedrijfsleven om de gewenste innovaties mogelijk te maken.  
 
De BO Akkerbouw zet op het gebied van groene energieproductie in op onderzoek 
en pilots op de volgende onderwerpen: 
 

 Pilots gericht op kleinschalige productie van de zogenaamde ‘Green Fertili-
sers’, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van duurzame (niet fossiele) 
energie. De gedachte hierbij is dat enkele akkerbouwers met eigen windmo-
lens zelf een duurzame stikstofmeststof gaan produceren. Het effect hiervan 
is dat piekbelastingen op het elektriciteitsnet kunnen worden beperkt en daar-
door het elektriciteitsnet minder verzwaard hoeft te worden. 
 

 Pilots gericht op kleinschalige energieopslag in de vorm van waterstof en/of 
ammoniak. Vervolgens kan worden bezien op welke wijze de waterstof of am-
moniak op het akkerbouwbedrijf of in de keten kan worden benut als groene 
brandstof of meststof, waarbij ammoniak meerdere doelen kan dienen. Bij de 
verbranding van waterstof komen geen schadelijke emissies vrij. 
 

 Pilots gericht op kleinschalige energieopslag in de vorm van accu’s, waarmee 
een akkerbouwer kan inspelen op vraag en aanbod op het lokale elektrici-
teitsnet. Hiermee kan een akkerbouwer inspelen op pieken in vraag en aan-
bod en duurzame elektriciteit leveren aan het net op het moment dat de prijs 
het meest aantrekkelijk is. 
 

 BO Akkerbouw wil aansluiten bij het onderzoek van de Publiek Private Sa-
menwerking (PPS) ‘Landbouw als vliegwiel van de energietransitie’, een sa-
menwerking tussen onder andere netbeheerder Alliander en LTO Noord. De 
samenwerking kan eventueel verder worden uitgebreid met netbeheerders en 
innovatieve partijen. Dit maakt het mogelijk om de kennis en ervaringen die 
de BO Akkerbouw opgedaan heeft bij pilots op het gebied van kleinschalige 
energieopslag te delen binnen de consortiumpartners van de PPS. Tevens 
kan via de PPS met netbeheerders worden gespard om te komen tot slimme 
energieoplossingen in de akkerbouw en nieuwe verdienmodellen. 
 

 Onderzoeksproject gericht op het ‘Akkerbouwbedrijf van de toekomst’. Daarbij 
wordt onderzocht hoe een toekomstig akkerbouwbedrijf eruit ziet en moet 
functioneren om op het gebied van klimaat, biodiversiteit en plantgezondheid 
optimale prestaties te leveren. De integrale aanpak staat hierbij voorop, kli-
maat is namelijk niet het enige duurzaamheidsthema dat relevant is voor  
de akkerbouw. 
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Toelichting inzet BO Akkerbouw  
Volgens gegevens van RVO staat 58% van de windmolens in de land- en tuinbouw 
op bouwland. Daken van bewaarplaatsen en schuren zijn vaak zeer geschikt voor 
zonnepanelen of voor zonnecollectoren in combinatie met boilers (voor reinigings-
werkzaamheden, zowel bedrijfsmatig als privé) (www.agroenergiek.nl). In de akker-
bouwketen is ook een beperkt aantal vergisters aanwezig. In de keten wordt natuur-
lijk niet alleen duurzame energie opgewekt maar er wordt ook energie verbruikt. Te 
denken valt aan dieselgebruik ten behoeve van grondbewerking (o.a. ploegen), che-
mische en mechanische gewasbescherming, toepassing van meststoffen, oogst en 
elektriciteitsverbruik bij het koelen en bewaren van producten. Ten slotte wordt er 
energie gebruikt door de verwerkers van akkerbouwproducten.  
 
Veel akkerbouwers zijn al volop aan de slag met het opwekken van duurzame ener-
gie. Een rol voor de BO Akkerbouw is op het gebied van duurzame opwekking dan 
ook maar beperkt nodig want akkerbouwers hebben het duidelijk al opgepakt. Punt 
van aandacht is dat het stroomnet op het platteland de opgewekte stroom vaak niet 
aan kan. Een oplossing kan zijn dat netbeheerders elektriciteitsleidingen in akker-
bouwgebieden alvast gaan verzwaren. Een betere oplossing is echter om in te zetten 
op slimme opslagsystemen voor energie die bijdragen aan het rendement van de ak-
kerbouwer en kosten bij de netbeheerder besparen. Daarbij kan gedacht worden aan 
energieopslag in de vorm van ammoniak, waterstof of accu’s.  
Voor de akkerbouwer kunnen ammoniak en waterstof interessante producten zijn. 
Bijvoorbeeld in de toekomst als groene brandstof voor tractoren (waterstof) of als 
groene meststof. Voorgaande maakt dat de BO Akkerbouw op het gebied van ener-
gie vooral gaat inzetten op onderzoek en pilots gericht op slimme energieoplossingen 
op het akkerbouwbedrijf. De aandacht gaat minder naar bekende technieken op het 
gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Dit is namelijk al een be-
staande markt en er zijn diverse partijen al volop mee bezig. 
 
Randvoorwaarden 
De akkerbouw is een belangrijke leverancier van duurzame energie in Nederland. 
Daarnaast zet de BO Akkerbouw in op onderzoek en pilots om te komen tot slimme 
energieoplossingen. Om de uitstekende prestatie op het gebied van groene energie-
productie vol te houden en te versterken, zijn de volgende randvoorwaarden  
essentieel: 
 

 Energiebesparing en energieopwekking in de akkerbouw worden meegere-
kend in de opgave die de akkerbouw realiseert. 
 

 Groenfinanciering, het Nationaal Groenfonds en de fiscale regelingen Energie 
Investeringsaftrek (EIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(Vamil) worden benut om energiebesparende maatregelen en duurzame op-
lossingen in de akkerbouw te stimuleren. 
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 Provincies en gemeentes nemen kennis van de problematiek op het gebied 
van overbelaste elektriciteitsnetten bij duurzame opwekking en andere pieken 
op het gebied van vraag en aanbod van energie op het platteland.  
De problematiek krijgt aandacht bij de besteding van POP-middelen. 
 

 Het ministerie van LNV, de Topsector Agri & Food en de Topsector Energie 
dragen samen met de BO Akkerbouw financieel bij aan onderzoek en pilots 
gericht op kleinschalige energieopslag en andere slimme energieoplossingen 
op het platteland. 
 

 Netbeheerders zijn nodig om mee te denken en mee te werken aan nieuwe 
verdienmodellen voor kleinschalige energieopslag bij akkerbouwers. Daarbij 
moet er ook ruimte zijn om mee te werken aan lokale pilots om te komen tot 
slimme energieoplossingen. 
 

 De overheid moet ervoor zorgen dat de energiemonitoring door CBS/RVO 
wordt verbeterd. Het moet mogelijk worden om meer data te verkrijgen over 
windmolens op bouwland en zonnepanelen en andere vormen van duurzame 
opwekking in de akkerbouw. De betere energiemonitoring is een randvoor-
waarde om de prestaties van de akkerbouw op het gebied van duurzame op-
wekking te volgen en verder te verbeteren. 
 

 De BO Akkerbouw vindt het belangrijk dat er voldoende vruchtbare landbouw-
grond in Nederland blijft ten behoeve van de plantaardige productie. In het 
kader van de klimaatopgave is de plantaardige productie nodig om te voor-
zien in de voedselbehoefte en biomassa voor het verdringen van fossiele 
grondstoffen. 
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Koolstofvastlegging in de bodem 

 
Inzet BO Akkerbouw 
Er is nog veel onbekend over koolstofvastlegging in landbouwbodems en de interac-
tie tussen organische stof in de bodem en de vorming van lachgas. Er is behoefte 
aan onderzoek die het perspectief op landelijk niveau helder maakt en handelings-
perspectief biedt aan akkerbouwers. 
 
De BO Akkerbouw zet op het gebied van koolstofvastlegging in landbouwbodems in 
op de volgende onderwerpen: 
 

 Participeren in het maken van keuzes door de BO Akkerbouw van het onder-
zoek dat wordt gefinancierd via de klimaatenvelop bodem. De BO Akkerbouw 
is bereid mee te denken over onderzoek dat helpt om te komen tot heldere 
stappen die meer inzicht geven in bodem en broeikasgassen (o.a. lachgas), 
registratie en borging van koolstofvastlegging en verwaarding van koolstof-
vastlegging. Betrokkenheid van de BO Akkerbouw is nodig om te organiseren 
dat het onderzoek aansluit bij de behoefte van de praktijk. 
 

 De BO Akkerbouw zet in op meer kennis over de bodembeheer via de Pu-
bliek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer. In het project worden 
verschillende methodes onderzocht om de bodemkwaliteit weer op peil te 
brengen. Daarbij wordt onder andere onderzocht hoe de bodemvruchtbaar-
heid kan worden verbeterd, hoe de bodemweerbaarheid versterkt kan wor-
den, hoe integraal bodembeheer gestalde kan krijgen en welk effect bodem-
bewerking op de bodemstructuur heeft. 
 

 Afspraken met de overheid over kortdurende pacht van overheidsgronden ten 
behoeve van duurzaam bodembeheer. Concreet is daarbij het voorstel dat 
overheden bij het verpachten van gronden bodemlabels gaan gebruiken (bv. 
Bodempaspoort of het Label Duurzaam Bodembeheer). Bodemlabels helpen 
om te borgen dat de bodem duurzaam wordt gebruikt en koolstof in de bodem 
behouden blijft. Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies dienen het belang 
van duurzaam bodembeheer in te zien en eveneens bij kortdurende pacht bo-
demlabels te gaan gebruiken en verplichten. 
 

 Pilotproject om te komen tot een robuuste systematiek voor bodemlabels voor  
alle landbouwgronden. Een bodemlabel dient daarbij gerelateerd te zijn aan 
de hoeveelheid koolstof in de bodem en de bodemvruchtbaarheid.  
 

 Onderzoek naar de verschillende effecten van ondiepere grondbewerking  
en niet-kerende grondbewerking bij verschillende grondsoorten. In het onder-
zoek dient ook gekeken te worden naar de effecten van veelvoorkomende ty-
pen ploegen in de praktijk, zoals de Ecoploeg. 
 

 Onderzoek voor de onderbouwing van de mogelijkheden om de gift van orga-
nische meststoffen op bedrijfsniveau te verhogen zonder dat het milieu hier-
van schade lijdt. De BO Akkerbouw kan helpen met het vormgeven  
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van onderzoek gericht op de vraag: Hoe kan de gift van meer organische 
meststoffen en reststromen op landbouwgrond mogelijk gemaakt worden, 
zonder dat de milieugrenzen worden overschreden? 
 

 Pilotprojecten gericht op het sluiten van kringlopen op regionaal niveau.  
Het doel hierbij is om in te zetten op een kringlooplandbouw op regionaal ni-
veau in samenwerking met de veehouderij, waarbij het sluiten van kringlopen 
en het voldoen aan de milieudoelen centraal staan. Het doel is om op een 
verantwoorde manier in te zetten op een hogere gift van organische meststof-
fen/bodemverbeteraars en reststromen uit de akkerbouwketen. Tevens dient 
te worden onderzocht wat de klimaatwinst is en hoe de klimaatprestatie kan 
worden beloond. 
 

 Onderzoek naar het effect van beter waterbeheer op koolstofvastlegging.  
In principe zorgt beter waterbeheer voor hogere gewasopbrengsten en daar-
mee ook extra gewasresten die tot meer koolstof in de bodem kunnen leiden 
(Lesschen en Kuikman, 2017). Deze maatregel is echter nog niet gekwantifi-
ceerd voor Nederland. 
 

 Ondiepe grondbewerking: Vooruitlopend op het onderzoek naar de relatie 
tussen organische stof in de bodem en de vorming van lachgas, wil de BO 
Akkerbouw inzetten op ondiepe grondbewerking ten behoeve van een verho-
ging van koolstof in de bodem. Dit doet de BO Akkerbouw door landelijk in te 
zetten op kennisverspreiding over het toepassen van ondiepe grondbewer-
king, bijvoorbeeld in de vorm van de ecoploeg of niet-kerende grondbewer-
king. In veel gebieden zijn al akkerbouwers actief aan het werk met vormen 
van ondiepe grondbewerking. Zij hebben ervaring met de effecten op de bo-
dem, de gewassen en de onkruiddruk. De BO Akkerbouw wil daarbij samen-
werken met bestaande studieclubs en andere structuren van akkerbouwers. 
Akkerbouwers hebben immers zelf veel expertise over grondbewerking en 
kunnen het beste leren van andere akkerbouwers.  
In hoofdstuk 7 staat de aanpak op het gebied van kennisverspreiding  
verder toegelicht. 
 

 
Toelichting inzet BO Akkerbouw 
De bodem speelt een zeer belangrijke rol in de koolstofkringloop. De totale koolstof-
voorraad in de bodem (1500 Gton) is twee keer zo groot als de hoeveelheid koolstof 
in de atmosfeer. Naast de rol van bodems voor klimaatmitigatie via koolstofvastleg-
ging speelt de bodem ook een belangrijke rol in klimaatadaptatie. Bodems zijn kwets-
baar voor klimaatverandering: denk aan verzilting van bodems door minder neerslag, 
groter risico op erosie door hevigere regenval en watertekort door langere periodes 
van droogte. Een klimaatbestendigere bodem kan zorgen voor een beter watervast-
houdend vermogen en een hogere gewasopbrengst. Zo speelt de bodem een rol in 
(oppervlakte) waterbeheer gericht op vasthouden en afvoeren. Ook is een verhoogd 
organisch stofgehalte goed voor de structuur van de bodem en het bodemleven en 
daarmee voor bodemvruchtbaarheid. 
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In landbouwbodems zit CO2 vastgelegd in de vorm van organische stof. Enerzijds  
is het mogelijk om met organische meststoffen, nieuwe meststoffen met andere ver-
houdingen C/N en groenbemesters extra koolstof in de bodem vast te leggen. Ander-
zijds is het een natuurlijk proces dat de koolstof in de bodem langzaam vervluchtigd 
in de vorm van CO2. Het verhogen van het organische stofgehaltes van de bodem 
spreekt iedere akkerbouwer aan omdat dit voordelen biedt voor een gezonde gewas-
ontwikkeling, grotere bodemweerbaarheid, meer biodiversiteit en waterbuffering. Er 
is echter veel onduidelijk over het vastleggen van CO2 en het meten en borgen van 
die vastlegging. Dit moet duidelijk zijn voordat heldere doelen op het gebied van 
vastlegging van CO2 in landbouwbodems gemaakt kunnen worden en CO2 vastleg-
ging als dienst verwaard kan worden. Daarnaast waarschuwen experts dat meer 
koolstof in de bodem kan leiden tot meer lachgasemissies bij het bemesten van ge-
wassen.  
 
Lesschen et al. (2012) schatten een mitigatiepotentieel van minder diepe grondbe-
werking in op ±0,3 Mton CO2-eq. Nieuwe internationale studies laten echter zien dat 
het meer een herverdeling van de koolstof zou zijn. Gezien de recente wetenschap-
pelijke conclusie over minder (diep) ploegen, is het mitigatiepotentieel van deze 
maatregel onzeker. Echter de positieve effecten op het tegengaan van erosie en ver-
betering van de bodemstructuur rechtvaardigen stimulatie van deze maatregel (Les-
schen en Kuikman, 2017). Een verbeterde bodemstructuur leidt ook tot meer drai-
nage en waterberging van de bodem. Hierdoor is de bodem minder kwetsbaar voor 
extreme weersomstandigheden. 
 
Randvoorwaarden 
Er zijn nog veel kennisvragen in relatie tot koolstofvastlegging. De BO Akkerbouw wil 
al wel aan de slag met de koolstof in de bodem en wil op termijn een heldere ambitie 
voor koolstofvastlegging in de akkerbouw formuleren. Daartoe zijn de volgende rand-
voorwaarden essentieel: 
 

 De BO Akkerbouw wil bij het bodemonderzoek via de klimaatenvelop bodem 
participeren in het maken van keuzes. Betrokkenheid van de BO Akkerbouw 
is nodig om te zorgen voor een helder stappenplan om te komen tot koolstof-
vastlegging in landbouwbodems waarbij het onderzoek aansluit bij de be-
hoefte van de praktijk. 
 

 De overheid moet de Nederlandse emissieregistratie verbeteren op het ge-
bied van koolstofvastlegging en lachgasemissies bij landbouwbodems.   
De verbeterslag dient voor 2020 te zijn gerealiseerd in verband met 
Europese afspraken over de LULUCF-verordening.  
 

 Overheden met landbouwgrond moeten bodemkwaliteit meenemen in hun 
pachtbeleid, bijvoorbeeld via het gebruik van bodemlabels. 
 

 Er moet ruimte komen in de regels voor bemesting om te komen tot regionaal 
maatwerk en het sluiten van kringlopen. Daarbij dient via een maatwerkaan-
pak aan milieueisen te worden voldaan. 
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 Er dient ruimte te komen in de regels voor bemesting om de gift van organi-
sche meststoffen te verhogen om de bodem en gewassen beter te voeden. 
De kunstmestgift kan bij een hogere gift van organische meststoffen worden 
verminderd. 
 

 Er moet ruimte komen in de regels voor bemesting om reststromen van de 
verwerking van akkerbouwproducten terug te brengen op de akkers. 
 

 Het moet bekeken worden of koolstofvastlegging op een slimme manier via 
het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan worden ge-
stimuleerd. 

  



20 

 

 

5. Teelt van eiwit- en rust-
gewassen 
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Teelt van eiwit- en rustgewassen 

 
Inzet BO Akkerbouw 
De BO Akkerbouw zet op het gebied van eiwit- en rustgewassen, naast het invoeren 
van een GLB-premie op eiwit- en rustgewassen, in op de volgende onderwerpen: 
 

 Onderzoek gericht op de kwantificering van de klimaatwinst door de teelt  
van eiwit- en rustgewassen. De klimaatwinst kan worden uitgedrukt in  
Mton CO2-eq. en is een gevolg van koolstofvastlegging en de vastlegging van 
stikstof. 
 

 De BO Akkerbouw wil afspraken maken met de melkveehouderij en de ove-
rige veehouderijsectoren hoe akkerbouwers kunnen bijdragen aan de doel-
stellingen op het gebied van grondgebondenheid en lokale kringlopen. Bij-
voorbeeld door het telen van eiwitgewassen en het stimuleren van kringlopen.  
 

 De BO akkerbouw gaat afstemmen met haar leden in de veredeling over  
hun mogelijkheden en inzet om het saldo van eiwit- en rustgewassen te ver-
beteren en wat zij nodig hebben om een versnelling hierin te bewerkstelligen. 
 

 De BO Akkerbouw wil met overheid en bedrijfsleven in overleg over het ont-
wikkelen van een risicoverzekering voor eiwit- en rustgewassen. 
 

 De BO Akkerbouw wil in het toekomstig GLB (post 2020) een GLB-premie 
voor eiwit- en rustgewassen (tarwe, gerst, koolzaad, veld- en tuinbonen, peul, 
erwt, soja en luzerne). De zogenaamde ‘Eco-schemes’ van de eerste pijler 
van het toekomstige GLB kunnen hiervoor worden benut. 

 
Nieuwe GLB 
De huidige afspraken in Europa over het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (GLB) lopen tot en met 2020. Er is in Europa en in Neder-
land veel interesse in het opnemen van klimaatmaatregelen in het 
toekomstige GLB dat gaat lopen vanaf 2021. Tot op heden waren de 
ideeën hierover echter nog weinig concreet. De BO Akkerbouw pleit 
voor het invoeren van een premie voor de teelt eiwit- en rustgewas-
sen per hectare. Deze premie is nodig om de teelt van eiwit- en rust-
gewassen aantrekkelijk te maken.  
 
Het toekomstige GLB geeft, volgens de huidige plannen van de Europese Commis-
sie, de mogelijkheid voor deze premie op de teelt van eiwit- en rustgewassen. Dit kan 
door de GLB-premie op eiwit- en rustgewassen onderdeel te maken van de zoge-
naamde ‘Eco-schemes’ van de eerste pijler van het GLB. Deze ‘Eco-schemes’ zijn 
speciaal bedoeld voor stimuleren van dit type klimaatmaatregelen. Het opnemen van 
de eiwit- en rustgewassen door de akkerbouwer is daarbij op basis van vrijwilligheid, 
het GLB geeft dan echter wel een positieve financiële prikkel.  
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Toelichting op inzet BO Akkerbouw 
Vlinderbloemige eiwitgewassen als veldbonen en erwten zijn grotendeels uit het 
bouwplan van akkerbouwers verdwenen. Granen als rustgewas maken eveneens 
een beperkt deel uit van het areaal in Nederland. Een argument voor eiwit- en rust-
gewassen in het bouwplan van akkerbouwers is het positieve effect op de koolstof-
vastlegging in de bodem en de bodemkwaliteit in het algemeen. Tevens kunnen vlin-
derbloemige eiwitgewassen stikstof uit de lucht halen en daarmee de afhankelijkheid 
van stikstofkunstmest reduceren. Het saldo van eiwitgewassen en granen is echter te 
laag en de gewassen kunnen daardoor momenteel moeilijk concurreren. Een gecoör-
dineerde Nederlandse en Europese aanpak is gewenst om de teelt en het saldo van 
eiwit- en rustgewassen op een hoger plan te brengen.  
 
Randvoorwaarden 
De volgende randvoorwaarden zijn belangrijk om van de teelt van eiwit- en rustge-
wassen in Nederland een succes te maken: 
 

 De Nederlandse overheid moet de mogelijkheid benutten binnen het toekom-
stige GLB om een premie in te stellen voor de teelt van eiwit- en rustgewas-
sen. De zogenaamde ‘Eco-schemes’ van de eerste pijler van het GLB zijn 
hiervoor bedoeld. De hoeveelheid eiwit per hectare en/of de winst in de vorm 
van koolstofvastlegging moet leidend zijn voor de keuze welke gewassen in 
dit kader een premie gaan verkrijgen. 
 

 In het kader van de voedseltransitie moeten verwerkers van akkerbouwpro-
ducten worden gestimuleerd en beloond bij het winnen van eiwit uit reguliere 
akkerbouwproducten. Daarbij kan worden gedacht aan de winning van eiwit 
uit zetmeelaardappelen en suikerbietenresten. 
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6. Precisielandbouw 
 

 



24 

 

Precisielandbouw 

 
Inzet BO Akkerbouw 
De BO Akkerbouw zet op het gebied van precisielandbouw in op de  
volgende onderwerpen: 
 

 Koolstofvastlegging en lachgasemissie meenemen in bestaande onder-
zoeken/projecten op het gebied van precisielandbouw. De BO Akkerbouw 
participeert in een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van precisie-
landbouw. Aandachtspunt is om de klimaatwinst van de onderzochte metho-
des te laten kwantificeren. 
 

 De BO Akkerbouw wil samen met de overheid en bedrijfsleven een onder-
zoek naar de effecten van nitrificatieremmers. Nitrificatieremmers maken het 
mogelijk dat de vorming van lachgas in de bodem wordt beperkt. Toepassing 
van nitrificatieremmers kan wat betreft de BO Akkerbouw echter momenteel 
niet aan de orde zijn. Eerst moet doormiddel van onderzoek worden vastge-
steld wat de effecten zijn van nitrificatieremmers op de bodem, het milieu en 
de voedselveiligheid. 
 

 De BO Akkerbouw pleit voor het instellen van een landelijke investeringsrege-
ling voor de aanschaf van apparatuur voor precisiebemesting en het precies 
toedienen van gewasbeschermingsmiddelen. Momenteel is er de mogelijk-
heid voor provincies om via POP (maatregel 4) een investeringsregeling voor 
precisiebemesting in het leven te roepen. In het toekomstige GLB is behoefte 
aan een uniforme landelijke regeling voor de stimulering investeringen in pre-
cisietechnieken. 
 

 Opstarten overleg met Meststoffen Nederland, veehouderij en de mestver-
werkingssector over het organiseren van minerale en organische meststoffen 
met een lage carbon footprint, verschillende C/N verhoudingen en lage lach-
gasemissies. De inzet moet zijn om te komen tot een transitie naar meer 
duurzame en circulaire meststoffen die goed kunnen worden toegepast voor 
precisiebemesting. 
 

 De BO Akkerbouw wil in samenwerking met de machines- en loonwerkers-
branches aan de slag met het ontwikkelen, standaardisatie en stimuleren van 
(lichtere) machines voor precisielandbouw in de akkerbouw. Daartoe zal de 
BO Akkerbouw overleg initiëren tussen de verschillende branches. Samen-
werking vindt onder andere plaats bij het gezamenlijk aansturen van onder-
zoek op het gebied van precisielandbouw. 
 

 BO Akkerbouw juicht de investeringen in het onderzoek toe, die precisieland-
bouw kunnen ondersteunen, zoals de investeringen in de onderzoeksfaciliteit 
die Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht gaan realise-
ren op het gebied van fenotypering. Het in detail volgen van gewasgroei is 
een belangrijke basis voor precisielandbouw. 
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Toelichting op inzet BO Akkerbouw 
De akkerbouw ziet grote kansen om met behulp van precisielandbouw en autonome 
robots inputs van mest, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en brandstof nog 
efficiënter in te zetten. De efficiënte benutting zorgt voor goede gewasopbrengsten 
met een goede benutting van de inputs, minder emissies naar het milieu (o.a. lach-
gas) en een besparing op het brandstofgebruik. Precisielandbouw vergt onderzoek 
en investeringen in apparatuur en machines door akkerbouwers en/of loonwerkers. 
 
Een veel gehoorde gedachte is dat precisielandbouw het mogelijk maakt om het ge-
bruik van meststoffen in de akkerbouw te beperken. Dit is echter maar beperkt of niet 
mogelijk. Een efficiënte mineralenbenutting leidt namelijk tot hogere gewasopbreng-
sten, waardoor de meststoffen nodig blijven om het gewas goed te voeden. Boven-
dien is door aanscherpingen van de afgelopen jaren in het mestbeleid het potentieel 
van deze maatregel beperkt (Lesschen en Kuikman, 2017).  
 
Er lopen meerdere onderzoeksprogramma’s (bijvoorbeeld Smaragd, Precisieland-
bouw 2.0) waarin de BO Akkerbouw en ander bedrijfsleven participeert. Er zijn echter 
nog diverse belemmeringen voor akkerbouwers waardoor de implementatie van pre-
cisielandbouw stagneert. Allereerst zijn er hoge ontwikkelkosten en investerings-
drempels voor precisielandbouw. Daarnaast is het huidige aanbod van sensorbeel-
den beperkt bruikbaar, zijn er onvoldoende modellen en beslisregels beschikbaar om 
te komen tot handelingsperspectief voor akkerbouwers en loonwerkers en is er nog 
een gebrekkige ICT-infrastructuur op het platteland, data-uitwisselbaarheid en stan-
daardisatie. Deze redenen zijn recent nog bevestigd in een onderzoek van EIP-AGRI 
focus groep ‘Mainstreaming precision farming’ (WUR, 2018). 
 
Onderzoeks- en innovatiegelden, stimuleringsregelingen, fiscale en andere financie-
ringsinstrumenten en faciliterende wetgeving moeten maximaal worden ingezet om 
de ontwikkeling waar mogelijk te versnellen. De BO Akkerbouw is bereid hier zelf ook 
gelden beschikbaar te stellen voor onderzoek en pilots.  
 
Randvoorwaarden 
Er gelden de volgende randvoorwaarden voor het versnellen van de ontwikkeling en 
implementatie van precisielandbouw: 
 

 In het toekomstig GLB (post-2020) moet een uniforme landelijke investerings-
regeling komen voor de aanschaf van apparatuur voor precisielandbouw.  
 

 In het huidige GLB (tot en met 2020) kunnen provincies via POP provinciale 
investeringsregelingen instellen voor de aanschaf van apparatuur voor preci-
sielandbouw (maatregel 4 POP). De BO Akkerbouw doet een dringend be-
roep op de provincies om de investeringsregeling op elkaar af te stemmen. 
Verschillen tussen provincies zijn namelijk onwenselijk en leiden tot een on-
gelijk speelveld. 
 

 Groenfinanciering, het Nationaal Groenfonds en de fiscale regelingen Energie 
Investeringsaftrek (EIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(Vamil) worden benut om investeringen van ondernemers in precisieland-
bouw te stimuleren. 
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 De overheid moet voor 2020 beleid maken voor de toepassing van drones en 

andere autonome voertuigen in de land- en tuinbouw. Voorkomen moet wor-
den dat de ontwikkeling om meer drones en autonome voertuigen toe te pas-
sen, wordt opgehouden door onduidelijke regelgeving. 
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7. Coördinatie kennisver-
spreiding 
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Kennisverspreiding 

 
Inzet BO Akkerbouw 
De akkerbouw zet zich op het gebied van kennisoverdracht en kennisverspreiding in 
op de volgende zaken: 
 

 Coördinatie van kennisverspreiding over de thema’s groene energieproductie, 
koolstofvastlegging in de bodem, eiwit- en rustgewassen en precisieland-
bouw. De BO Akkerbouw zorgt voor het ontsluiten van kennis, waarbij com-
municatie naar akkerbouwers veelal zal worden verzorgd door de leden van 
de BO. Tevens worden bestaande studieclubs van akkerbouwers benut met 
het verzoek bijeenkomsten te organiseren over klimaat en de akkerbouw. Een 
communicatieaanpak dient komend half jaar te worden uitgewerkt en kan in 
de tweede helft van 2019 starten. 
 

 De BO Akkerbouw steunt voorloperstrajecten in de suiker- en aardappelke-
tens om de carbon footprint van de akkerbouw inzichtelijk te maken en te be-
nutten voor kennisuitwisseling met en tussen akkerbouwers. Het inzichtelijk 
maken van de carbon footprint is een goede manier om bewustzijn te creëren 
bij akkerbouwers over de emissies en mogelijkheden voor reductie. Het in-
stellen van een expertgroep ten behoeve van het bepalen van de juiste bere-
kening van de carbon footprint van akkerbouwproducten. 
 

 De BO Akkerbouw zet zich in voor doorontwikkeling en toetsing van de tool 
‘Nutriëntenbalans Akkerbouw’, die afgelopen jaar mede op initiatief van de 
BO Akkerbouw is ontwikkeld. Belangrijk is dat de tool de mineralenstromen 
op het akkerbouwbedrijf, de effecten van bemestingsmaatregelen op de lach-
gasemissies en zo mogelijk de koolstofvoorraad in de bodem kan weergeven. 
Dit maakt het mogelijk dat akkerbouwers de tool kunnen benutten om emis-
sies te reduceren. Tevens is de tool bedoeld om te komen tot mest op maat 
oplossingen, waarbij berekent wordt hoeveel mineralen gewassen nodig heb-
ben om goed te kunnen groeien. 
 

 Het instellen van een drietal koplopersnetwerken van akkerbouwers op  
het gebied van klimaat. Koplopers zijn nodig voor analyses van de carbon 
footprint, het verkennen van het handelingsperspectief van akkerbouwers en 
het pionieren met innovatieve klimaatmaatregelen. 
 

Toelichting op inzet BO Akkerbouw 
Kennisverspreiding en kennisoverdracht is erg belangrijk, allereerst om klimaatbe-
wustzijn onder akkerbouwers te bevorderen, handelingsperspectief te geven en om 
toepassing van maatregelen te stimuleren. Zonder draagvlak onder akkerbouwers en 
verwerkers van akkerbouwproducten zijn klimaatmaatregelen gedoemd om te mis-
lukken. Daarbij is ook kennis nodig om de klimaatmaatregelen op de juiste wijze toe 
te passen. Kennisverspreiding omvat het uitwisselen van kennis naar en tussen ak-
kerbouwers, het stimuleren van koplopertrajecten om te komen tot vernieuwingen, 
uitwisseling tussen koplopers en de rest van de sector, onderwijs, bijscholing, betere 
interactie tussen onderwijs en de praktijk en het kennis opdoen van nieuwe tech-
nieken en maatregelen.  
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De meeste klimaatmaatregelen hebben een positief effect op andere milieuthema’s, 
dus kennisoverdracht zal ook leiden tot een mogelijk positieve impact op ander (mi-
lieu)beleid (Lesschen en Kuikman, 2017). Aandachtspunt is dat de akkerbouw mo-
menteel al lage emissies van broeikasgassen heeft. Dit maakt dat partijen in de ke-
ten zich minder aangesproken voelen om verdere klimaatwinst te boeken. Soms leeft 
het idee bij akkerbouwers dat eerst andere sectoren in de economie broeikasgassen 
moeten reduceren en dat bijvoorbeeld eerst maar eens de vlieg- en scheepvaart aan 
de slag moet met het klimaat. De BO Akkerbouw houdt rekening met deze gevoe-
lens, maar kiest er bewust voor om ook als akkerbouw bij te dragen aan het oplossen 
van het klimaatprobleem. Een eigen aanpak in de vorm van de Klimaatagenda Ak-
kerbouw maakt het mogelijk om als akkerbouw een toppositie te claimen en te be-
houden op het gebied van klimaat. Daarbij dient echter wel slim te worden gekozen 
voor maatregelen en onderzoeksrichtingen die bijdragen aan meerdere duurzaam-
heidsthema’s in de akkerbouw en niet leiden tot ongewenste kostenverhogingen. 
Maatregelen moeten bijvoorbeeld bijdragen aan een efficiënte benutting van inputs, 
het sluiten van kringlopen, het realiseren van gezonde en weerbare bodem en ge-
wassen en/of nieuwe verdienmodellen op het platteland. 
 
Randvoorwaarden 
Om een effectieve kennisoverdracht en kennisverspreiding mogelijk te maken zijn de 
volgende zaken van belang: 
 

 Ten behoeve van draagvlak voor de klimaataanpak in de akkerbouwketen, is 
het van belang dat ook andere sectoren in de Nederlandse economie heldere 
afspraken maken over het realiseren van klimaatwinst. De akkerbouwketen is 
bij uitstek een keten met lage emissies van broeikasgassen en het valt niet te 
verkopen aan partijen in de keten dat alleen zij klimaatactie zouden  
moeten ondernemen. 
 

 Erkenning door de overheid van de instrumenten Cool Farm Tool en Nutriën-
tenbalans Akkerbouw ten behoeve van het uitrekenen van de carbon footprint 
van akkerbouwproducten en het creëren van bewustzijn en handelingsper-
spectief aan akkerbouwers. 
 

 Cofinanciering door de overheid van projecten om de carbon footprint en het 
individuele handelingsperspectief van akkerbouwers inzichtelijk te maken: 

o Project om de Cool Farm Tool te koppelen aan een teeltregistratiesys-
teem van een verwerker en daarmee akkerbouwers te informeren 
over broeikasgassen en reductiemogelijkheden; 
 

o Project om de Nutriëntenbalans Akkerbouw te valideren. Belangrijk is 
dat de tool de mineralenstromen op het akkerbouwbedrijf, de effecten 
van bemestingsmaatregelen op de lachgasemissies en zo mogelijk de 
koolstofvoorraad in de bodem goed weergeeft; 

 
o Project om de mogelijkheden van de biodiversiteitsmonitor te benutten 

voor monitoring van koolstofvastlegging in landbouwbodems. 
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 Cofinanciering door de overheid van kennisoverdracht en kennisverspreiding 
over bodem & klimaat gericht op akkerbouwers: 

o Het instellen van drie koplopers netwerken van akkerbouwers gericht 
op het reduceren van de carbon footprint; 

 
o Kennisuitwisseling over ondiepe grondbewerking in relatie tot koolstof-

vastlegging in de bodem. 
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8. Organisatie 
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Organisatie 
 

De Klimaatagenda Akkerbouw is een uniek initiatief van de BO Akkerbouw waarin de 
sector ambities en een aanpak neerzet om te komen tot nog betere klimaatprestaties 
van de Nederlandse akkerbouw. In hoofdstuk 2 van de Klimaatagenda zijn de ambi-
ties van de Klimaatagenda Akkerbouw toegelicht. De BO Akkerbouw gaat aan de 
slag met de aanpak en start met het inrichten van een organisatiestructuur. Immers 
voor de aanpak zijn tijd en middelen noodzakelijk. 
 
De BO Akkerbouw vertegenwoordigt de gehele akkerbouwketen en is daarmee de 
ideale stuurgroep voor de Klimaatagenda Akkerbouw. De akkerbouw neemt door zelf 
aan het roer te staan van de Klimaatagenda Akkerbouw verantwoordelijkheid op het 
gebied van akkerbouw & klimaat. Ten behoeve van afstemming met stakeholders als 
NGO’s, overheden en banken zal een adviesgroep worden ingericht. Deze advies-
groep komt een of enkele keren per jaar bij elkaar om de uitvoering van de Klimaat-
agenda Akkerbouw te bespreken. De adviesgroep is bedoeld als vraagbaak en als 
reflectie op de uitvoering van de Klimaatagenda Akkerbouw. Mogelijk dat de advies-
groep kan worden benut om ook andere duurzaamheidsthema’s als plantgezondheid 
en biodiversiteit te bespreken. 
 
Om de voortgang van de Klimaatagenda Akkerbouw te kunnen volgen en zo nodig 
bij te sturen, wordt om de twee jaar door een onafhankelijke partij een rapportage op-
gesteld. Tot slot richt de BO Akkerbouw de uitvoeringsorganisatie in ten behoeve van 
een effectieve uitvoering van de Klimaatagenda Akkerbouw. Beoogd is om vanaf be-
gin 2019 aan de Klimaatagenda Akkerbouw te gaan werken en bij te dragen aan het 
oplossen van het klimaatprobleem. 
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 Jan Buys, Provincie Brabant  
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Bijlage 3, Notitie Biomassa 
 
Klimaattafel Landbouw & Landgebruik 
Notitie Biomassa – 2 November 2018 
 

=== BIOMASSA, GEEF ONS INLANDS POTENTIEEL DE RUIMTE === 
 
Te vaak wordt biomassa direct gerelateerd aan energie-opwekking. Te importeren, al 
dan niet duurzame biomassa-stromen die een grote potentie als transitie-brandstof in 
zich hebben. Daarmede wordt echter voorbij gegaan aan de potentie van onze nog 
niet benutte inlandse, duurzame biomassa. 
Het is in algemene zin van belang om in de discussie over herkomst en duurzaam-
heid van biomassa een onderscheid te maken tussen import en inlands . 
 
Deze inlandse, nog niet benutte biomassa bestaat uit allerlei organische materialen: 
 Gewasresten van de Nederlandse Akkerbouw die achterblijven op het land 

danwel vrijkomen in nevenstromen 
 Houtige biomassa en maaisel die vrijkomen bij duurzaam natuur-, bos-, land-

schaps- en groenbeheer 
 Maaisel, bagger en slib vanuit de Waterschappen (incl. RWZI’s) 
 Bijproduct-/reststromen vanuit de VGI (incl. AWZI’s, vergisting en compostering) 

en verspild voedsel en GFT vanuit de gehele voedselketen 
 Mest vanuit de (Melk)Veehouderij 
Daarnaast ontwikkeld er een sterk toenemend volume vanuit aqatische biomassa. 
 
In een circulaire economie bestaat er geen afval en gaan we op zoek naar een opti-
male verwaarding van biomassa in Health, Food, Feed, Biobased materialen, Mine-
ralen en ook Fuels. Door het vervangen van fossiele producten (fuels, kunstmest, bi-
obased materialen, etc.) kan een enorme bijdrage geleverd worden  
aan de reductie van de CO2e emissies. 
Vandaag de dag is er nog een groot potentieel aan inlandse biomassa die geen pri-
maire functie heeft gediend en onbenut blijft. Onderstaande figuur uit een studie van 
DNV-GL uit 2017 (i.o.v. Gasunie) geeft een indicatie van het nog vrij beschikbare po-
tentieel aan biomassa: 
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Vertaald naar herkenbare cijfers kan de 85PJ biomassapotentieel die nu vrij beschik-
baar zou zijn jaarlijks omgezet worden in circa 1,51 miljard NM3 laag calorisch gas 
(Groningen kwaliteit) en kan daarmee bijna 3 Mton CO2 worden bespaard. Door in-
novaties, zoals bijvoorbeeld superkritische watervergassing, kan de efficiëntie van 
het omzettingsproces (t.o.v. bijvoorbeeld vergisten) worden verhoogd waardoor meer 
groen gas beschikbaar zou kunnen komen.  
 
Door toename van de bevolking en economische activiteit, hogere gewasopbreng-
sten, slimme combinaties van teelt en vanggewassen kan het beschikbare volume 
aan biomassa de komende jaren verder toenemen.  
 
Bij een optimale verwaarding van biomassa is de cascadering van gebruiksmogelijk-
heden door de ketens heen cruciaal. Door innovaties zullen de komende jaren toe-
passingen ontstaan die we vandaag nog niet kennen. Daarom is het van belang om 
wettelijke beperkingen en perverse financiële prikkels weg te nemen en te streven 
naar een optimale, circulaire verwaarding van biomassa waarbij een duurzame bo-
dem- en waterkwaliteit en behoud van biodiversiteit zijn gegarandeerd. Met name 
voor het sluiten van de mineralenketens zullen langjarige experimenten / onderzoek-
programma’s nodig zijn om effecten objectief te kunnen vaststellen. Door het reduce-
ren van vermijdbare emissies in onze ketens (fermentatie van gewasresten, bij com-
postering, etc.) en het vastleggen van koolstof in de bodem en langjarig in bossen of 
in ketens (b.v. hout in de bouw) kan een belangrijke klimaatbijdrage worden gereali-
seerd. Helaas is deze vandaag nog lastig exact te duiden. 
Diverse biobased toepassingen zijn technologisch al in beeld maar de business ca-
ses voor feitelijke, grootschalige toepassingen zijn tot op heden niet of zeer moei-
zaam rond te rekenen. 
  
In lijn met de landbouwvisie kan een regionale benadering de ontwikkelingen verster-
ken. Betrokkenen kunnen met elkaar komen tot optimale ketens met minimale logis-
tieke kosten, emissies en verkeersbelasting. 
Binnen regio’s is het ook mogelijk om de betrokkenheid van de burger te vergroten 
en derhalve ook draagvlak te verkrijgen voor toekomstige circulaire systemen. 
 
Voor energie-toepassingen vanuit inlandse biomassa, als een van de sluitposten van 
de cascadering, ligt een directe koppeling naar de Regionale Energie Strategie voor 
de hand. 
Maar wellicht kan vanuit onze biomassa ook een bijdrage worden geboden richting 
sectoren (zoals bijvoorbeeld de vliegtuigsector) waar nog geen groene oplossingen 
voorhanden zijn. 
 
Samenvattend zien wij dus nog allerlei mogelijkheden om de bijdrage vanuit de duur-
zame, inlandse biomassa te vergroten. Ook richting Fuels. Uiteraard zijn wij gaarne 
bereid om dit nader te bespreken.  
 
BO Akkerbouw - Dirk de Lugt 
VBNE – Dianne Nijland 
Dirk-Siert Schoonman - UvW 
Werner de Buck – NZO / Friesland Campina 
Coen de Haas – FNLI / Royal Cosun 
 

1Op basis van 60% omzettingsrendement 
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