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Het 4 per 1000 initiatief: koolstof vastleggen in de 
bodem ten bate van voedsel zekerheid en klimaat

Bas van Wesemael



Emissie scenarios om opwarming te beperken tot 1.5°C (IPCC, 2018)

AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land use

BECCS: Bioenergy with with Carbon Capture and Storage
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Atmosfeer: 830

Vegetatie:  550+100

Bodem 40 cm:  860+ ?

Bodem 2 m:      2400 + ?

Reservoirs emissies/sequestratie

9,8 + 0,9

In miljard ton (Gt)

Bron: Le Queré et al.2014

8.9/2400 = 0.0037

0,004x860   = 3.44
Theorie
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© Anne Richer-de-Forges

Bodem organische stof bestaat voor

ca. 58 % uit koolstof

Behalve een rol van organische stof

in klimaatsregulering:

• Bodemvruchtbaarheid

• Bodemstructuur (waterhoudend

vermogen, weerstand tegen

compactie en erosie)

• Habitat voor bodemorganismes
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C sequestratie: maximum, niet lineair en niet permanent

Maximum
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Sanderman et al. 2017

 Maximum C sequestratie komt overeen met historische SOC verliezen sinds
begin van de landbouw

SOC verlies in Mg ha-1

C sequestratie in essentiële gebieden voor de 

voedsel zekerheid (Foley et al 2011)
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Verandering in bodemkoolstof landbouwgronden (1960-2006)

Meersmans et al. (2011)
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www.4p1000.org

COP 21 Lima-Paris Actie
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http://www.4p1000.org/
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Bodemkoolstof in de bovenste 30 cm met de landen van de survey in Minasny

et al. 2017
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➔ Landbouwpraktijken met een positief effect op de bodem C

Directe inzaai

vaderstad.com

Inzaai onder gewas

driAger.fr

Strip till

pleinchamp.com

Groenbedekkers

Chambre d’Agriculture des Ardennes

Stalmest, compost

haute-loire-paysanne.fr

Grasgangen

vignevin-sudouest.com

Heggen

Chambre d’Agriculture de la Manche

Gewas rotatie

FIBL, Lukas Pfiffner

Gemengde gewassen

wageningenur.nl
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Agroforestry
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Country/ 

Region

Total Soil 

organic C 

stock 0-30 

cm

(Gt)

Agricultural 

Area (Mha)

Soil C stock in 

Agricultural land (Gt)

Potentials Challenges

France 3.56 30 1.95 Changes in land use 

and adoption of best 

agricultural practices

High soil sealing rate 

by urbanisation and 

infrastructures

Scotland Total: 1.16

Peats (up to 

1 m) : 0.8

5.6 0.33 Reducing peatland 

degradation and 

agricultural 

expansion

A large area of 

peatlands, expansion 

of intensive 

agricultureMinasny et al. 2017

Bodemkoolstof, potentieel en
beperkingen per land

France

Scotland
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

European Innovation partnership

Focus group:

Landbouwers

Consulenten

Beleidsmedewerkers

Wetenschappers
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Good practices:

• Keeping the soil covered- Cover 

crops, winter crops and 

intercropping

• Return of locally produced biomass 
- Organic amendments

• Reduced tillage – Conservation agriculture

Tools to assess soil C

Success and fail factors

Awareness of soil carbon in farm 
management



Combinatie van maximale groei groenbedekkers, directe 

inzaai en luzerne in rotatie (Oostenrijk, roller crimper)
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13

6 ans 6 ans
6 ans 6 ans

Literatuur data van bodem C opslag door landbouwpraktijken in Frankrijk (Pellerin et al., 

2013; Chenu et al., 2014)

➔ Extra C opslag van 0.30 (0.03 – 0.41) t C ha-1 an-1 in de 0-30 cm voor agroforestry

(Cardinael et al, 2016)

➔ Extra C opslag kan pas na jaren worden gemeten: 0.3 tC/ha = ± 0.01%C
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Bodem C bestaat uit compartimenten van verschillende grootte en stabiliteit

Stabiel: C opslagLabiel: mineralisatie
20 μm 
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Fysische fractionering

= Scheiden op aggregaat grootte

Stabiel Labiel

Ø   0 20µm 2000µm

• Nat zeven (50 µm, 20 µm) ~ 1 uur per monster.

• Centrifugeren en drogen op 60° (+/- 4 dagen)

• C Analyseren met CN analyser

• Correctie voor inorganische koolstof

• Gehalte labiele en stabiele C per kg bodem
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Stabiele C (gebonden aan fijne leem
en klei)

Akkers

>75 % hoogste

Tussen 75 en 25 %

25 % laagste

Mediaan

Hoeveel C kan er in stabiele vorm worden opgeslagen?

C sequestratie potentieel
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Institut für Ökologischen Landbau,
Bodenkultur und Ressourcenschutz

C sequestratie potentieel landbouwgronden van Beieren

23

 Akkerland 50% C-verzadigd, grasland 73%

 Totaal C sequestratie potentieel:                                    
108 Mt in Beieren (35 t ha-1)

→ geen biophysiche belemmeringen voor C 
opbouw in landbouwgronden



Institut für Ökologischen Landbau,
Bodenkultur und Ressourcenschutz

C sequestratie Beieren (vervolg)
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 Groenbedekkers: toename van 29% in wintergewassen (559.000 ha) → 
0.18±0.04 Mt C yr-1

 Verbeterde rotatie: op 18% van het landbouwareaal rotaties met gewassen die 
bodem C doen afnemen (341.600 ha), toevoegen van granen, korrel mais→ 
0.05±0.02 Mt C yr-1

 Agroforesty: op 5% landbouwareaal (95.700 ha) → 0.04±0.06 Mt C yr-1

 organische landbouw: toename van 7% (2015) naar 12% (volgens „BioRegio
Bayern 2020“) → 0.07±0.03 Mt C yr-1

 Akkerland naar grasland: naar de toestand van het CAP referentie jaar 2003 → 
0.04±0.01 Mt C yr-1

→ in totaal ca. 0.3 Mt C yr-1 realistische verwachting
(2 ‰ van het sequestratie potentieel of 1 ‰ van de totale bodem C )



Grove fractie als voorspelling voor verandering in bodemkoolstof
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SOC trends
2005-2015

C>20 µm /C< 20 µm

C toename

C afname

0.9
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Sentinel 2 beelden voor geploegde

akkers: schatten van C concenraties in 

de bouwvoor
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• 4 per 1000 initiatief geeft stimulans voor toename

organische stof vooral in landbouwbodems

• Realistische optie in strijd tegen

klimaatverandering en verbetering

voedselzekerheid

• Fijne C fractie geeft potentieel voor stabiele

opslag

• Voorspellen korte termijn verandering in 

bodemkoolstof op basis van grove C fractie

• Adviseren van landbouwers en in kaart brengen

van C opslag

Samenvatting


