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KIA Landbouw en 

Landgebruik

Waar zetten we op in?     

Waar staat de landbouw in Nederland?

In Schone & Zuinige Agrosectoren
waren al afspraken gemaakt om tot
2030 in totaal 3 Mton CO2-eq. extra te 

besparen: 36% t.o.v. 1990

Parijs 2015: In 2030: 49% reductie

Dat is: 3,5 Mton CO-eq extra

In het Ontwerp van een Klimaatakkoord

60% t.o.v. 1990

EU doelstelling 2050: 80 – 95% reductie

EU doelstelling 2050: 80 – 95% reductie 

Is een CO2-reductie in de landbouw 

met 95% denkbaar?

Tijdens het werkproces van de KIA … 

62,5% tov 1990
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Tijdens het werkproces van de KIA … 

90% tov 1990

De echte onderzoeksopgave tot 2050

> Methaanemissie:

> Melkveehouderij – hoe ver kun je redelijkerwijs komen?

Doorbraak in denken en technologie noodzakelijk.

> Methaanemissie & lachgasemissie – mest & bemesten:

> Herontwerp noodzakelijk

> Productie van nieuwe hoogefficiënte meststoffen met een minimale lachgasemissie

> Onze bodem en bodemgebruik:

> Maar … wij rekenen nu vanuit huidige landbouwgebruik – maar wat gaat er met 

biomasse-productie in Nederland gebeuren?

> CO2-vastlegging

> Veenweidegebieden

> En hoe kijken we naar energie-opwekking, energie-transitie en CO2-compensatie in het 

landbouwgebied

80% – 95% reductie: Veehouderij

> Pens- en darmfermentatie

o Methaanvorming pens

o Fokkerij

o Voerkwaliteit

o Technologie

> Stal, opslag en verwerking

o Stalsystemen

o Methaan te concentreren en afvangen

o Ontwikkeling circulaire meststoffen

80% – 95% reductie: Landbouwbodems en landgebruik

> Landbouwbodems en bemesting: 1 Mton in 2050

o Reductie lachgasemissies:

▪ Kennis van dynamiek

▪ Bemestingsproducten

▪ Bouwplanoptimalisatie

o Koolstofvastlegging: 2 Mton in 2050

▪ Valideren van CO2-vastlegging – carbon credits

▪ CO2-vastlegging teelten en bouwplan

▪ Koolstofvastlegging & bodemkwaliteit

▪ Bodemdynamiek t.a.v. C, N en P en ontkoppeling

80% – 95% reductie: Landbouwbodems en landgebruik

> Reductie in veenweidegebieden > 1 Mton in 2050

o Metingen t.a.v. de werkelijke emissies t.a.v. veenmaatregelen

o Toekomstige landbouwpraktijken in veenweidegebieden 

o Onderzoek naar de transitie naar ander landgebruik

Energie: gebruiksreductie naar nul emissie in 2030 en opwek van 100 PJ 
in 2050

> Energiebesparing

> Kleinschalige opwekking 

> Diepe geothermie

> Kleinschalige naoogstbehandeling
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Maar misschien wel de grootste uitdaging: Biomassa-productie

Bron: Broeze, Elbersen, WUR

+/- 28

+/- 39

+/- 32

+/- 126

Misschien wel de grootste uitdaging: Biomassa-productie

Bron: DNV-GL

100% Land en water ingericht op CO2 vastlegging en –gebruik in 2050

> Biomassateelt met verdubbelde fotosynthese 

> Verschuiving van humane eiwitvoorziening naar 50% uit 
(nieuwe) plantaardige bronnen

> Klimaatbehendige natuur: legt jaarlijks meer CO2 vast, met 
behoud van biodiversiteit, en grotere biomassa oogst in 2050

> Ontwikkelen van 14.000 km2 Blauwe Ruimte voor 
zeewierproductie

Hoe nu verder?

> Notitie is te vinden op website SER

> KIA is input voor meerjarige 
programmering (MMIP’s) 

Met dank aan de werkgroepleden
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