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Landbouw en klimaatverandering: 3 uitdagingen

1. Terugdringen broeikasgasemissies
• Wereldwijde bijdrage landbouw: 20-25% van alle emissies

• Niet-CO2 emissies: methaan & lachgas (veeteelt, kunstmest)

• CO2 emissies: ontbossing, ontginning veengebieden

• Stijgend (vooral vanwege enorme toename Azië)

• Landbouw zorgt ook voor vastlegging broeikasgassen (in 
bodem, gewassen en vegetatie)

• Nederland (en rest EU): 10% en dalend (vooralsnog)



Bijdrage landbouw aan mondiale emissies

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, 
WGII, IPCC AR5 (Cambridge University Press)



Stijging veestapel wereldwijd

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, WGII, 
IPCC AR5 (Cambridge University Press)



Landbouw en klimaatverandering: 3 uitdagingen

2. Nadelige invloed klimaatverandering op landbouw
• In alle tropische en gematigde gebieden afname productie van 

alle belangrijke gewassen

• Mondiaal: toename irrigatiebehoefte met 40%

• Ook in Nederland schade (droogte, extreem weer, 
overstromingen, plantenziektes)





Landbouw en klimaatverandering: 3 uitdagingen

3. 40-60% toename mondiale voedselvraag tot 2050
• Populatiegroei, grotere welvaart, biomassa voor energie

• Voedselzekerheid onder grote druk wereldwijd

• Productiegroei leidt tot meer emissies: 
– In NL geen verdere daling emissies landbouw verwacht tot 

2050





Klimaatslimme landbouw als één van de 
oplossingen

• Klimaatslimme landbouw is gericht op:
1. Terugbrengen emissies broeikasgassen (mitigatie)
2. Sector weerbaar tegen klimaatverandering (adaptatie)
3. Duurzame verhoging van de productie (voedselzekerheid)

• Scala aan maatregelen, zoals:
• Graslandrotatie
• Verbeterde voerefficiëntie (veevoer, genetisch)
• Afvangen methaan in stalsystemen en conversie in biogas
• Gewasrotatie & permanente gewasbedekking land
• Permanente vegetatie (bomen, houtwallen)
• Vergroten koolstofvastlegging in bodem (compost, geen of minder nitraten 

uit (kunst)mest, gewasrotatie)
• Druppelirrigatie en vergroting waterretentie bodem
• Introductie gewassen die beter bestand zijn tegen veranderende klimaat én 

meer CO2 vastleggen



Veel potentie mitigatie in landbouw, tegen hoge
kosten (IPCC)

Graslandherstel in Australië (toename koolstofvastlegging & productiviteit)

Source: P. Smith et 
al., Agriculture, 
Forestry and Other 
Land Use (AFOLU). 
In: Climate Change 
2014: Mitigation of 
Climate Change, 
WGII, IPCC AR5 
(Cambridge 
University Press)
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Onderzoeksproject: naar Europees juridisch raamwerk voor 
klimaatslimme landbouw

• Drie stappen:

1. ‘Best practices’ buiten EU: ervaringen met Carbon Farming Initiative Australië

2. Internationaalrechtelijk kader: UNFCCC, Paris Agreement, WTO, disaster law

3. Voorstellen voor EU ontwikkelen

• Klimaatbeleid

• Gemeenschappelijk landbouwbeleid

• Gefinancierd door Europese Commissie (Horizon 2020/Marie Sklodowska Curie)



‘Best practices’:  Australië (1)

• Diverse landen koppelen landbouw aan ETS
• “offsets”: industrie financiert emissiereductie landbouw en krijgt 

credits
• Australië al 6 jaar ervaring, veel verschillende methoden toegelaten, niet 

(meer) gekoppeld aan ETS – overheid koopt credits
• Carbon Farming Initiative (CFI) / Emissions Reduction Fund (ERF)

• Complexe regelgeving (wet van 300 p., uitvoeringsbesluit 100 p., methodologie-
besluiten 100en pp.) 

• Hoofdlijnen:

• Boer krijgt credits voor koolstofvastlegging- en emissiereductieprojecten 

• Alleen wanneer hij/zij werkt conform vastgelegde en geaccrediteerde 
methodologie, zodat emissiebeperking/vastlegging is:

– Additioneel, permanent, meetbaar, verifieerbaar
• Er bestaan uitgebreide regels over meten, verslaglegging, auditing

• Overheid koopt credits op via omgekeerde veiling (meeste emissiereductie 
tegen laagste kosten wint)



‘Best practices’:  Australië (2)

• Succesvol, maar pas nadat link met ETS losgelaten (zekerheid)
• 630+ projects, de meeste m.b.t. vegetatie op landbouwgrond,143 

miljoen ton CO2-e emissiereductie
• Heeft boeren gestimuleerd om klimaatslimme methoden toe te 

passen
• Heeft kennis gegenereerd (bijv. over koolstofvastlegging bodem)
• Heeft veel positieve bijkomende effecten: economisch (grotere 

opbrengst), adaptatie (meer waterretentie bijv.), biodiversiteit
• Regelgeving is robuust en verzekert integriteit

• Daadwerkelijke en permanente reducties (toezicht)
• Additionele reductie die zonder regelgeving niet zouden zijn 

bereikt (zij het niet over de hele linie)
• Hoog nalevingsniveau: auditing systeem werkt goed



‘Best practices’:  Australië (3)

• Verbeteringen die mogelijk zijn:
• Er zijn nog veel bedrijfstakken in de landbouwsector waarvoor 

geen klimaatslimme methoden zijn vastgesteld 
• De overgrote meerderheid van kleinere bedrijven doet niet mee

• “aggregatie” is mogelijk maar problematisch in de praktijk
• Methodologie-ontwikkeling nodig voor kleine bedrijven

• Hoge overhead kosten, voor overheid en boeren
• Complexiteit is zo groot dat boeren consultants nodig hebben
• Geautomatiseerde meet- en verslagleggingssystemen nodig

• Overheidsbudget is te klein om hele sector op deze manier te 
laten omschakelen, private middelen nodig, bijvoorbeeld 
gegenereerd uit ETS of koolstofbelasting



Lessen voor de EU

• Stabiel, betrouwbaar lange termijn beleid nodig: boeren moeten 
structurele veranderingen doorvoeren met lange termijngevolgen

• Beleid moet niet enkel gericht zijn op mitigatie, maar ook op 
adaptatie, voedselzekerheid, innovatie, werkgelegenheid: duurzame 
bedrijven

• Methodologieën moeten op al deze aspecten zijn gericht

• Robuust en betrouwbaar systeem van monitoren, rapporteren en 
verifiëren is essentieel (consultants zijn nodig)

• Het is onmogelijk om met dit instrument alle problemen op te lossen: 
productietoename doet veel positieve gevolgen teniet, ook wijziging 
dieet nodig van dierlijk naar plantaardig, wat ander juridisch 
instrumentarium vergt



Naar EU regelgeving voor klimaatslimme landbouw

• Landbouw valt onder ESD (Effort Sharing Decision), aan lidstaten overgelaten om maatregelen te 
nemen
• In Nederland: alleen indirect (via mestbeleid)

• Voorstel Verordening emissies landgebruik, vanaf 2021:
• Emissies = vastlegging (geldt voor akkerbouw en graslanden, niet voor vee)

• Optie: “offsets” toelaten in landbouw binnen EU ETS (vgl. Australië, Californië e.a.)
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verder ontwikkelen richting klimaatslimme landbouw

• Groene directe betalingen deels reeds gericht op koolstofvastlegging (gewasdiversificatie, 
permanente graslanden, beschermen natuurlijke vegetatie)

• Plattelandsontwikkelingsgelden deels reeds gericht op koolstofvastlegging en adaptatie  
(graaslandbeheer, extensivering, e.a.)

• Meer, en strengere focus op mitigatie, adaptatie en voedselzekerheid nodig
• Integrale benadering nodig: ESD-ETS-GLB



Vragen en discussie
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