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Kansen voor ondernemend en klimaatbewust Nederland
Notenbomen leggen CO2 vast in boom en bodem
Bomen leggen CO2 vast in boom en bodem. Tabel 1 geeft een beeld van gemeten waarden in
Nederland en internationale literatuur
In de boom boven- en ondergrondse
biomassa
Eenheid
Vastlegging
Gemeten in Ned.
Walnotenbomen

Hazelnotenbomen

ton CO2 per ha
per jaar

1,1 tot 2,6

ton CO2 per ha
per jaar

1,8 tot 4,4

In de bodem organische stof
Eenheid
Vastlegging

ton CO2 per ha
per jaar in 0-60
cm
ton CO2 per ha
per jaar in 0-60
cm

1,30 tot 5,33

-0,36 tot 7,92

Deze CO2 vastlegging in de bomen kan langdurig zijn als de bomen vele tientallen jaren blijven staan
en nog langer als het hout na kappen van de bomen nog veel waarde heeft en dus hergebruikt wordt.
Walnotenbomen leveren vele tientallen jaren noten en het walnotenhout is een kostbare houtsoort.
Ook hazelaars blijven vele tientallen jaren staan en zijn geschikt voor compostering op eigen bedrijf.
Ook het organisch stofgehalte in de bodem zal stijgen door aanleg van notenbomen. Dit is ook C
vastlegging, omdat er gedurende vele jaren een stabiel systeem ontstaat in een notengaard. Hoeveel
en in welke mate hangt af van het teeltsysteem. Daarmee is een investering in notenbomen in
Nederland een maatregel die bijdraag aan het oplossen van het klimaat probleem. Voor bedrijven die
hun uitstoot willen compenseren met aanplant van notenbomen in Nederland is dit een mooie kans.
Nieuwe verdienmodellen en stichtingsperiode
Notenbomen leveren nieuwe verdienmodellen op voor de agrarisch sector en mede hierom is er in de
agrarische sector belangstelling voor notenteelt. Een belemmering voor grootschalige introductie is de
Stichtingsperiode, de periode tussen aanplant en vol productie (voor walnoten 8 tot 15 jaar, voor
hazelnoten 5 tot 7 jaar). Notenteelt is een rendabele teelt, maar de relatief lange terugverdientijd is
een drempel voor de ondernemers.
De oplossing
Bedrijven willen klimaatneutraal worden en compensatie van de CO2 uitstoot is dan een van de
mogelijkheden. Bedrijven die klimaat neutraal willen worden, kunnen investeren in notenbomen op
Nederlandse bodem. Zo dragen bedrijven bij aan oplossen van klimaatprobleem en steunen de
Nederlandse ondernemers die notenteelt als nieuw verdienmodel zien.
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Achtergronden en toelichting op de CO2 vastlegging in de boom en bodem
Uitgangspunt berekeningen



100 walnotenbomen op 1 hectare
900 hazelaars op 1 hectare

Tabel 1. Vastlegging per maatregel. Bron: Factsheet WUR en Stichting Probos.
CO2 effect
> 10 jaar Na
ingreep
4,6

Maatregel

Eenheid

Agroforestry boomweide,
12 bij 12 m, ca 70 bomen
Agroforestry strokenteelt,
aaneengesloten bomenrij,
Aanleg lijn beplanting,
aaneengesloten bomenrij

Ton CO2-eq/ha/jaar

< 10 jaar na
ingreep
2,3

Ton CO2-eq/km/jaar

3,1

6,3

Ton CO2-eq/km/jaar

3,1

6,3

Opmerking 1: Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. 1 kg methaan
(CH 4) staat gelijk aan 21 CO2-equivalenten en 1 kg distikstofoxide (N 2 O) staat gelijk aan 310 CO2equivalenten .
Opmerking 2: een aaneengesloten bomenrij zijn ongeveer 100 walnotenbomen of 166 hazelaars per km.

Metingen en onderzoek in Nederland (Roest e.a. 2020)
Hazelnoten bovengrondse biomassa ; 0,5 tot 1,2 Mg C per ha per jaar (dit is 1,8 ton CO2 tot 4,4 ton
CO2). Ondergrondse biomassa: 0,04 tot 0,41 Mg C per ha per jaar.
Walnoten bovengrondse biomassa: 0,3 tot 0,7 Mg C per ha per jaar (1,1 tot 2,6 ton CO2). Ondergronds
0,02 tot0,14 Mg C per ha per jaar.
CO2vastlegging in de bodem (Roest e.a. 2020)
Bodem organische stof hazelnotenbomen (0-60 cm): -0,1 tot 2,2 Mg C toename per ha per jaar.
Bodem organische stof walnotenbomen (o-60 cm): 0,35 tot 1,48 Mg C toename per ha per jaar.
Verder is er ook een positief effect op kwaliteit van de organische stof door verschuiving naar hogere
C/org. stof verhouding en C/N verhouding. Ook metingen met de HWC methode geven hoge waarden
in een hazelnoten boomgaard (tussen de 683 – 959 mg C/kg droge grond). Bron Baltissen 2020.

Overige literatuur
In Tabel 2 de resultaten uit verschillende wetenschappelijke publicaties over C-opslagsnelheden in
boven- en ondergrondse biomassa van walnotenbomen. Juglans regia is gewone walnoot, Juglans
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nigra is zwarte walnoot en Juglans regia x nigra is hybride walnoot. (* ervan uitgaande dat
ondergrondse biomassa gelijk is rond 20% bovengrondse, Zhang et al., 2017)
Tabel 2: Koolstofopslag en accumulatiesnelheden in boven- en ondergrondse biomassa
walnotenbomen Bron: Wageningen UR onderzoek (Koolstofopslag in de Nederlandse Notenteelt)

Tabel 3: Resultaten uit verschillende wetenschappelijke publicaties betreffende C-opslagsnelheden
en stocks in de bodem onder walnotenplantages vergeleken met eenjarige teelt (SOC =
bodemorganische koolstof). Juglans regia is gewone walnoot, Juglans nigra is zwarte walnoot en
Juglans regia x nigra is hybride walnoot.
Tabel 3: Koolstofopslag en accumulatiesnelheden in bodem onder walnoten Bron: Wageningen UR
onderzoek (Koolstofopslag in de Nederlandse Notenteelt).

Literatuur studie Roest (Engelstalig).
Table 4 Carbon sequestration rates in different studies for the temperate Agro Ecological Zone (AEZ)
Roest e.a.
Study

Country (AEZ)

Land use

C sequestration
rate (Mg C∙ha-1 yr-1)

Remark

Cardinael et al.
(2017)

France (temperate)

silvoarable to
regular AM

0.69

vegetation
and soil
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Study

Country (AEZ)

Land use

C sequestration
rate (Mg C∙ha-1 yr-1)

Remark

Palma et al. (2007)

Spain (subtropics),
France (temperate), the
Netherlands (temperate)

silvoarable to
regular AM

Sp 0.16
Fr 0.68
Nl 1,41

vegetation

Wotherspoon et al.
(2014)

Ontario, Canada
(temperate)

silvoarable to
regular AM

0.8–2.1

vegetation
and soil

Sharrow and Ismail
(2004) (as cited in
Nair et al. (2009)

Oregon, USA
(temperate)

silvopasture to
regular AM

1.11

vegetation
and soil

Pardon et al. (2017)

Belgium (temperate)

silvoarable to
regular AM

0.21

SOC

Aertsens et al.
(2013) (as cited in
Nelissen et al. (2018)

France (temperate)

agroforestry to
regular AM

2.75

vegetation
and soil

Modelmatige berekeningen uit Australië
Voor het berekenen van de opslag aan koolstof kan ook worden gebruik gemaakt van de North
Sidney Council Carbon Calculator. Bron: https://www.northsydney.nsw.gov.au/carbon/carbon.html
Enkele berekeningen volgens het genoemde systeem:
Tabel 5. CO2 vastlegging in walnoot.
Omtrek in cm
20
40
60

Kg C in boom
5
27
60

Kg CO2-e
18
99
253

Leeftijd
Ca 6-7 jaar
Ca 12- 13 jaar
Ca 19-20 jaar

Berekening met hazelaarstruiken (shrubs, struikvorm)
Tabel 6. Berekening CO2 vastlegging struiken zoals hazelnoten.
Hoogte in
Kg C
Kg CO2-e
meter
2
2
7
3
5
18
5
22
81
7
58
213
10
163
598
15
525
1925
Opmerking: snoei heeft invloed op hoogte en dus opslag.

Bijlage
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Omrekening van C en CO2 ; 1 Mol C is 12 gram ; 1 Mol CO2 is 44 g (factor 3,6 keer C
1 kilo C is 1000/12 = 83 Mol C ; 1 Mg C is 1000 kilo C
1 Mol C zit in 1 Mol CO2 ; 1 kilo C is dus 83 Mol C dit zit in 83 Mol CO2 ; Dus 3,6 kilo CO2
Uitstoot van 1 kg CO2 equivalenten moet dan gecompenseerd worden door 0,28 kg C vastlegging
1 kg C in de boom (vastlegging) is dan afkomstig van 3,67 CO2 equivalenten
Indicatie voor compensatie een aanplant biedt

Probos walnoten: 7 ton CO2 per jaar bij 100 bomen per ha (boven- en ondergrondse opslag)
Is ca 1 jaar uitstoot van 35 gezinnen, 370 retourvluchten Amsterdam – New York, of bijna 3 miljoen
kilometer rijden met gemiddelde personenauto.
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