
Modellen binnen de agrofoodketen
Vaak zoeken bedrijven van binnen de agrofoodketen 
zoals verwerkers van melk en groenten, retailers,… 
manieren om te verduurzamen. Om dit te bereiken 
gaan ze samenwerken met landbouwers die 
koolstofopslagtechnieken toepassen op hun bedrijf. 
Organisaties kunnen hier mee uitpakken in hun 
marketingcampagne, door er bijvoorbeeld naar te 
verwijzen op hun verpakkingen. De toegevoegde 
waarde voor hun producten vloeit dan (gedeeltelijk) 
naar de landbouwers die een hogere prijs krijgen voor 
hun producten.

Modellen buiten de agrofoodketen
Meer en meer bedrijven en organisaties focussen 
op klimaatverandering en duurzaamheid. Deze 
behoren niet noodzakelijk tot de agrofoodketen zelf. 
Heel wat onder hen doen reeds extra inspanningen 
op vlak van duurzaamheid, maar vaak is het voor 
hen niet mogelijk om volledig klimaatneutraal te 
worden door onvermijdbare emissies. Sommige 
van deze bedrijven kijken uit naar alternatieven 
om hun emissies te compenseren. Er zijn heel wat 
mogelijkheden, die afhankelijk zijn van de creativiteit 

van het bedrijf. Een vaak toegepast model op vandaag 
is de aanplant van bomen in ontwikkelingslanden. 
Maar er zijn ook mogelijkheden op lokale schaal, 
binnen de landbouwsector. Organisaties kunnen 
‘koolstofovereenkomsten’ maken met landbouwers die 
extra inspanningen doen om koolstof op te slaan en 
bodemverbeterende maatregelen toepassen. In ruil 
kunnen de organisaties de bijkomende opgeslagen 
koolstof claimen.

Modellen op boerderijniveau
Landbouwers kunnen ook zelf initiatieven nemen 
om hun producten duurzamer te produceren. In de 
meerderheid van de gevallen leggen landbouwers 
zich toe op het verhaal achter de producten via 
bijvoorbeeld labelling, en verkopen ze hun producten 
in de korte keten. Door openlijk te communiceren over 
hun duurzame landbouwtechnieken (bijvoorbeeld 
mogelijkheden om koolstofopslag in hun bodem te 
verhogen) aan hun consumenten, verwachten ze een 
toename in bereidheid van consumenten om extra te 
betalen voor hun duurzame producten. Een klassiek 
en welgekend voorbeeld van zo’n verdienmodel is het 
biolabel.

Vier categorieën van verdienmodellen werden geïdentificeerd, gebaseerd op het type 
initiatiefnemer. Deze categorieën worden voorgesteld in onderstaande figuur (figuur 1), 
gevolgd door een korte beschrijving en een voorbeeld. 

Carbon Farming
Het Noordzeegebied wordt geconfronteerd met bodemdegradatie en een verlies aan biodiversiteit. Deze 
zijn het gevolg van huidige landbouwproductieprocessen die vaak eerder op korte dan op lange termijn 
resultaten gebaseerd zijn. Een toename in toepassingen van koolstofopslagtechnieken kan bijdragen om 
deze trend een halt toe te roepen, en zal een cruciale rol spelen in het verhaal rond voedselzekerheid 
en aanpassing aan het klimaat. De voedingsketen vergroenen via koolstofopslag zal bijdragen aan 
verhoging van de organische componenten in de bodem, opname van CO2 uit de atmosfeer, verhoging 
van biodiversiteit en zorgt bovendien voor een hogere nutrientwaarde en waterhoudend vermogen van 
de bodem.
Er is een toenemend inzicht in welke koolstofopslagtechnieken het meest potentieel hebben om het 
koolstofgehalte in landbouwbodems te verhogen. Daarnaast werd duidelijk dat het potentieel en de 
toepasbaarheid van de verschillende technieken vaak regio-specifiek zijn (zie Inventory of techniques 
for carbon sequestration in agricultural soils). Om deze technieken succesvol in de praktijk te brengen, 
is een duidelijke return on investment vereist vooraleer landbouwers en andere belanghebbenden 
hiermee aan de slag gaan. Hiervoor zijn economisch en ecologisch leefbare verdienmodellen 
onontbeerlijk. De resultaten van een uitgebreide literatuurstudie over bestaande verdienmodellen die 
gebruikt kunnen worden als inspiratie voor duurzame initiatieven kan via volgende  link geraadpleegd 
worden. In wat volgt is een korte samenvatting opgenomen.
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Modellen inclusief 
overheidsinstellingen
Het beperken van klimaatopwarming en de aanpassing 
er aan staat hoog op de agenda van (inter)nationale 
en regionale overheden. Ook heel wat gemeentes, 
steden en provincies zijn klimaatactieplannen aan het 
ontwikkelen om hun emissies te compenseren. De 
toepassing van ‘carbon farming’ wordt daardoor vaak 
gepromoot door overheidsinstellingen. Er kunnen 
twee belangrijke strategieën gedefinieerd worden. 
Enerzijds kunnen overheden direct betalen voor de 
ecosysteemdiensten die door landbouwers vervuld 
worden. Daarnaast zijn ook systemen waarbij de 
overheid een rol speelt in het verhandelen van carbon 
credits, en de opvolging van de inspanningen die 

door landbouwers geleverd worden in termen van 
koolstofopslag. Dit systeem laat landbouwers toe om 
hun eigen project om koolstof op te slaan in de bodem 
vorm te geven. Als hun project wordt goedgekeurd, 
kunnen ze carbon credits ontvangen die ze kunnen 
verkopen aan bedrijven of organisaties die op zoek zijn 
naar alternatieve manieren om hun koolstofuitstoot 
te compenseren. Een andere interessante piste om te 
verkennen is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 
dat landbouwers zou kunnen aansporen om koolstof 
op te slaan via wetgeving of ondersteunende 
middelen. Het beleid zal een fundamentele rol spelen 
in de ontwikkeling van een volledig duurzame sector 
die o.a. zorgt voor omgeving en acties in het domein 
van klimaatverandering. 

Voor elk van de geïdentificeerde categorieën is een inspirerend voorbeeld opgenomen.

Figuur 1: infografiek die de vier verschillende categorieën verdienmodellen, zoals geïdentificeerd binnen het Carbon Farming project, 
visualiseert. 

Business modellen voor Carbon Farming
CO2-uitstoot verminderen of compenseren door koolstof in de bodem op te slaan door bodemtechnieken op landbouwniveau 
toe te passen.
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Model binnen de agrofoodketen: 

klimaatneutrale melk tegen 2021 – Programma 
van AH en Royal A-Ware (Nederland)

 Context

In 2017 startte Albert Heijn met het ‘klimaat, natuur en 
biodiversiteitsprogramma’, samen met hun leverancier Royal 
A-Ware en zuivelcoöperatie Deltamilk. De bedoeling is om een 
gesloten en transparantere productieketen op te zetten om 
de zuivel en kaasproductie te verduurzamen. Dit programma 
maakt in de supermarkt gebruik van het logo ‘beter voor 
koe, natuur en boer’. In de beginjaren van het programma 
werden goede resultaten behaald op vlak van dierenwelzijn 
en biodiversiteit. Voor de extra inspanningen ontvangen 
de melkveehouders een toeslag op de melkprijs. In 2020 
voegden AH en Royal A-ware een nieuwe uitdaging toe aan het 
programma: het produceren van klimaatneutrale melk in 2021. 
Een belangrijk element hierbij is koolstofopslag in de bodem. 

 Concept
 

Het vernieuwde programma beoogt om 
klimaatneutrale melk te bekomen in 2021. 
De uitstoot van broeikasgassen is hierbij 
geneutraliseerd door de opslag van koolstof in de 
bodem via gras. Op termijn zal de vastlegging in 
de bodem het niveau van de emissies overtreffen. 
Bovendien zijn een aantal basisprincipes 
inbegrepen in het programma, zoals permanent 
grasland dat niet geploegd mag worden en 
waar kruiden of klaver ingezaaid moet worden. 
Bovendien is alle voer afkomstig uit de EU28-
landen, en is het GMO-vrij.

 Voordelen

• Bijkomende koolstof zal opgeslagen 
worden

• Landbouwers worden vergoed 
voor hun inspanningen, via een 
bijkomende prijs van € 0.05 per 
liter melk, bovenop de prijs van 
‘weidemelk’. 

 Impact
 

Ongeveer 300 melkveehouders leveren ondertussen melk die exclusief 
verwerkt wordt door Royal A-ware en Deltamilk voor Albert Heijn 
producten die het label ‘beter voor koe, natuur en boer’ dragen. Dit is 40% 
van de eigen Albert Heijn producten in het zuivelrek met het ‘beter voor 
koe, natuur en boer’ logo.

i  Andere interessante 
informatie

 

Website: https://www.royal-aware.com/nl/
over-royal-a-ware/nieuws/albert-heijn-streeft-
naar-klimaatneutrale-melk-van-de-boerderij-
in-2021/164

 Betrokken partijen

• Melkveehouders die leveren aan Royal A-ware en de 
zuivelcoöperatie Deltamilk

• Royal A-Ware
• Deltamilk
• Albert Heijn
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Modellen buiten de agrofoodketen: 

Soil & More Impacts (SMI) (Duitsland)

 Context

De prijs die je betaalt voor voedsel dekt niet 
de kosten verbonden met de productie 
ervan, zoals grondwatervervuiling en 
klimaatverandering. Deze worden door de 
maatschappij betaald – via de toenemende 
kosten van gezondheidszorg en -verzeke-
ringen. Het is niet enkel de productie van 
voeding, maar de volledige keten van ‘grond 
tot mond’ die betrokken moet worden.

 Concept
 

Biomessen organiseert biobeurzen. Om de uitstoot gepaard met de 
organisatie ervan te compenseren, werken ze samen met 7 lokale 
landbouwers, in totaal goed voor 1.849 ha waar koolstof wordt 
opgeslagen. SMI berekende het koolstofopslagpotentieel via interviews 
met landbouwers en bodemstalen. Gedurende een periode van 5 jaar 
werd 75% van het opgeslagen potentieel op hun boerderij verkocht aan 
Biomessen in de vorm van Carbon credits, met 25% achter gehouden 
als “zekerheid’, in afwachting van nieuwe staalnames. Dit inkomen laat 
landbouwers toe om hun praktijken te verbeteren, en koolstof op te slaan.  

 Voordelen

In plaats van carbon credits aan te kopen in het 
buitenland, werd Biomessen ondersteund door SMI 
om hun koolstofuitstoot veroorzaakt door organisatie 
van events te compenseren binnen hun eigen keten, 
en tegelijkertijd bij te dragen aan verhoging van de 
veerkracht van de betrokken producenten. Deze 
regionale partnerschappen laten kostenbesparing toe 
voor certificatie en verificatie. Bovendien is de aanpak 
zeer transparant, en de lokale landbouwers kunnen op 
elk ogenblik bezocht worden. 

 Impact
 

De oorspronkelijke inschatting varieerde tussen 0,2 en 
5,1 ton koolstofopslagpotentieel per hectare. Nieuwe 
staalnames in 2019 bevestigden de meerderheid van de 
metingen.
Via dit ‘insetting’ proces worden landbouwers 
beloond voor de inspanningen op vlak van 
omgevingsbescherming. Bodemproductiviteit en 
veerkracht worden verbeterd en de aankoper heeft zicht 
op een transparant en traceerbaar verhaal. 

i  Andere interessante 
informatie

 

Opbrengsten zijn zeer sterk afhankelijk van het 
type project. De kosten zijn ook afhankelijk van 
de verwachtingen van de credit kopers m.b.t. het 
vastleggen van de basis en verwachte opvolging. 
https://www.thuenen.de/media/institute/ol/Aktuelles_

Veranstaltungen/Dokumente/CarbonFarming-
Vortrag-_8__Inka_Sachse_SoilandMore.pdf + 

http://www.soilandmore.com + 
https://coolfarmtool.org/coolfarmtool/

 Betrokken partijen

• De landbouwer moet zichzelf toewijden om de extra 
inspanningen uit te voeren, en dit voor minstens 5 tot 
10 jaar

• Een bedrijf/organisatie dat de carbon credits koopt
• Een ervaren consulting bedrijf zoals SMI dat de 

C-modellering en centrale administratie van carbon 
credits bijhoudt. Bodemstalen kunnen genomen 
worden door getraind personeel.

• Een bodemlabo moet de analyse uitvoeren 
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Model op niveau van het landbouwbedrijf:

Virgernes andelsgård (Noorwegen) 

 Context

Virgernes is een relatief klein familiebedrijf in Noorwegen, 
met minder dan 30 ha grond. De meerderheid van de 
grond is gelegen in overstromingsgevoelig gebied en 
bodemerosie door water heeft een grote impact op 
het bedrijf. De landbouwer heeft zijn strategie rond 
bodembeheer aangepast om zijn grond te beschermen 
tegen erosie, de bodemstructuur en -vruchtbaarheid te 
verbeteren, biodiversiteit te verhogen en koolstof op te 
slaan. Hij vond een nieuw verkoopkanaal om het inkomen 
van het landbouwbedrijf te verhogen en leefbaar te 
maken.

 Concept
 

De landbouwer maakt gebruik van 
koolstofopslagtechnieken zoals adaptieve multi-paddock 
begrazing (koeien, kippen en varkens), gewasrotatie, niet 
ploegen, compost en groenbedekkers. Om een hogere 
prijs te bekomen voor de producten biedt hij groenten, 
vlees en eieren aan via een CSA (communitiy supported 
agriculture) model en REKO-ringen (netwerk voor korte 
keten verkoop). De CSA-consument betaalt vooraf en 
deelt het risico met de landbouwer. De landbouwer 
betrekt de belanghebbenden in de productie en oogst en 
informeert hen over de toegepaste technieken.

 Voordelen

Op deze manier wordt bijkomende koolstof opgeslagen 
en is het bodemverlies door erosie geminimaliseerd. De 
bodemstructuur, biodiversiteit en totale productie 
worden verbeterd. De kwaliteit en versheid van de 
groenten is beter dan in de supermarkten gezien de 
consumenten deze zelf oogsten, of via korte keten 
aankopen. De CSA-consumenten werken vrijwillig in het 
veld, en oogsten hun eigen aandeel. 

 Impact
 

De landbouwer verspreidt zeer actief zijn kennis over 
carbon farming binnen zijn uitgebreid netwerk en via 
sociale media. Het inkomen van de landbouwer is 
toegenomen en is voorspelbaarder geworden.
Het bedrijf kent een hogere totale productie en 
verhoogde vruchtbaarheid van de bodem.
Er werden bodemstalen genomen, en het koolstofgehalte 
en bodemgezondheid zullen verder opgevolgd worden. 

i  Andere interessante 
informatie

 

Toepassing van de koolstofopslagtechnieken zorgt voor 
dit bedrijf voor een additioneel inkomen van ongeveer 
25% omwille van de toename in bodemvruchtbaarheid en 
de hogere totale productie. De landbouwer beoogt om tot 
dezelfde verkoopprijs te komen als in de supermarkten.  
De consumenten zijn ook bereid om te betalen voor de 
inzichten in de productie van het voedsel, en om deel uit 
te maken van de oplossing.

Dit verdienmodel vereist wel wat extra handenarbeid en 
is gedeeltelijk afhankelijk van vrijwilligerswerk, maar heeft 
potentieel voor een hoger inkomen. 
De korte keten verkoop en interactie met de 
consument vereisen een goede organisatie en 
communicatievaardigheden. 

http://www.virgenes.no  
https://www.facebook.com/Virgenesgard

 Betrokken partijen

• De consumenten van REKO-ringen bestellen online en 
de landbouwer levert de producten vers van het veld. 

• CSA-aandeelhouders betalen jaarlijks vooraf, nemen 
deel aan het veldwerk, oogsten hun eigen aandeel, en 
hebben een nauwe band met de landbouwer.

• NLRØ adviseert de landbouwer.
• Berit Nordstrand: doctor, auteur en blogger die het 

bedrijf bezoekt en het verhaal helpt verspreiden.
• Nordic Savory Hub volgt het ecosysteem en de 

biodiversiteit in het grasland op.  
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Model inclusief overheidsinstelling: 

Label Bas Carbone (Frankrijk)

 Context

Het objectief van het label ‘Bas Carbone’ is om bij te dragen 
aan de strijd tegen opwarming van de aarde in Frankrijk. Het 
label werd gecreëerd door het ministerie van ecologie en 
solidariteitstransitie, in samenwerking met verschillende andere 
partijen. Het initiatief wil de opzet stimuleren van vrijwillige 
projecten in het domein van reductie van broeikasgassen 
en koolstofopslag die verder gaan dan de huidige wet- en 
regelgeving. 

Het label wil zo een antwoord bieden op de vraag naar vrijwillige, 
lokale compensatie van broeikasgassen. Gemeentes, bedrijven 
en zelfs burgers zijn bereid om acties die gunstig zijn voor het 
klimaat financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld hun 
onvermijdbare emissies te compenseren. Om hen te betrekken, 
willen deze potentiële investeerders dat de kwaliteit en integriteit 
van projecten gelabeld is. Het label ‘Bas Carbone’ biedt deze 
garantie en maakt dit mogelijk. 

 Concept
 

Projecten in het domein van koolstofopslag in de 
landbouwsector nemen toe aan belang. Het label 
helpt om bedrijven en gemeenschappen carbon 
credits te laten kopen.
Om het aantal CO2-equivalenten vermeden of 
opgeslagen te kunnen vergoeden, is kwantificering 
via een betrouwbaar en transparant systeem 
vereist. Dit is de primaire taak van het label, 
aangezien het een kader is voor opvolging, 
rapportering en controle van broeikasgasreductie, 
bekomen op vrijwillige basis door natuurlijke of 
rechtspersonen in verschillende sectoren. 
De tweede functie van het label is om 
vergoedingen te traceren via een register, om 
te garanderen dat dezelfde ton opgeslagen of 
vermeden CO2 niet twee maal wordt vergoed of 
gebruikt.

 Voordelen

Het label voorziet een innovatief en transparant kader voor 
geïnteresseerden om lokale projecten die emissies van 
broeikasgassen reduceren of koolstof opslaan in de bodem 
te financieren. Het project ondersteunt landbouwers om een 
win-win oplossing te vinden om hun bodem te verbeteren en 
tegelijkertijd vergoed te worden om koolstof uit de atmosfeer te 
halen.

 Impact
 

De impact kan gemeten worden via het aantal 
projecten en hun potentiële reductie in ton. 
Momenteel is één project gelabeld binnen de 
landbouwsector maar er zijn heel wat andere 
initiatieven in ontwikkeling. Het huidige project 
heeft 391 landbouwers ondersteund om 
broeikasgasemissies te reduceren en koolstof op 
te slaan. Het reductiepotentieel van dit project 
bedraagt 71.000 ton CO2.

i  Andere interessante 
informatie

 

De prijs per ton koolstof voor de gelabelde projecten staat los 
van de marktprijzen. Het is het resultaat van onderhandelingen 
tussen de projectleider en de financier. Voor de eerste land- 
en bosbouwprojecten, bedraagt dit tussen de 30 en 40 EUR 
per ton CO2. Het is aangewezen dat projectleiders inschatten 
wat de kosten van het project inhouden, alsook de verwachte 
hoeveelheid emissiereductie om een minimum acceptabele prijs 
in gedachten te hebben. 
De methode is gebaseerd op het gebruik van de CAP'2ER® 
berekeningstool om de opgeslagen koolstof op niveau van het 
landbouwbedrijf te kwantificeren. 

https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2020/06/
Guide-pédagogique_LBC-Mai-2020.pdf

 Betrokken partijen

- Het ministerie van ecologie en solidariteitstransitie
- Onafhankelijke auditeurs 
- Financierende partijen: steden, gemeenten, 

bedrijven, burgers 
- Projectleiders die een project indienen, 

individueel of collectief
1. Projectleiders vragen om labelling van hun 

project 
2. Beslissing rond validatie door autoriteit 
3. Implementatie van het project + vinden van 

financierende partijen (verantwoordelijkheid 
van de projectleider/website kan 
ondersteunend zijn om vraag en aanbod met 
elkaar in contact te brengen)

4. Verificatie van het project door een 
onafhankelijke auditeur

5. Emissiereductie opgenomen in het register
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