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Shackley, in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice   

Volleveldstoepassing van pure biochar

• Productiekost: 300-1000 euro per ton biochar

• Economische baten => landbouwkundige waarde geschat op 5-85 euro 

per ton biochar

• Verkoopprijs houtskool 500-1000 euro per ton

• =>biochar momenteel te duur

• => Carbon credits zouden hoog moeten zijn om productiekost te dekken
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Shackley, in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice   

Mogelijkheden om het economisch haalbaar te maken

A. Pyrolyse als afvalverwerking

• Gebruik van afval waarvoor betaald wordt om het te verwerken

• Vb. (digestaat van) slib (Ibarollo et al., 2012) – bleek net haalbaar 

onder bepaalde (onzekere) omstandigheden

B. Valorisatie van biochar, vb.

• Combinatie met organische materialen (vb gebruik in compostering)

• Combineren met kunstmest

• Gebruik ‘hogerop’ in de dierlijke productieketen

=> weinig grootschalige economische gevalstudies momenteel gekend

⇒ (‘gevaloriseerde’) biochar wordt momenteel op de Europese markt 

verkocht voor 1100-17000 euro per ton

C. Biochar in koolstofmarkten
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Shackley, in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice

JIN-publicaties, zie website Interregproject http://www.biochar-interreg4b.eu/

C. Biochar in koolstofmarkten

Officiële koolstofmarkten

• UNFCCC en Kyoto protocol => CDM en Joint implementation

• EU Emisstion trading schemes (ETS)

• Andere in USA, Canada, Australië,..

• Sinds 2009 lage prijzen

• Economische crisis sinds 2008

• Slecht ontworpen EU ETS 

(C-prijs daalde van 25 euro in 2008 naar 5 euro in 2012)

• Falende onderhandelingen op de wereldwijde klimaattop

• Koolstofmarkten in de toekomst terug waarschijnlijk terug belangrijker

• Biochar heeft nog geen plaats in officiële C-markt

• Uitdagingen: systemen om stabiliteit en toediening biochar te bewijzen 

(IBI initiatief)
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Shackley, in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice

JIN-publicaties, zie website Interregproject http://www.biochar-interreg4b.eu/

C. Biochar in koolstofmarkten

Vrijwillige koolstofmarkten

• E-bay, google, DELL, KLM, …

• Stabiele prijs: 5-10 euro per ton CO2

• Case: Sonnenerde
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Shakley, in voorbereiding. In Shakley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice

Persoonlijke communicatie Gerald Dunst, Sonnerde   

Sonnerde case

• Compostering: slib en groenafval => basis voor 20-tal producten

• EcoRegion Kaindorf => CO2-neutraal tegen 2020

• Vrijwillige C-markt

• Test periode: 2% =>6% C in 5 jaar

Diverse maatregelen oa 160 ton compost (DS)/ha

• Nu 200 landbouwers, 900 ha

• Bodemstaalname begin, na 1-5 jaar, na 10 jaar

• 30 euro per ton CO2 voor landbouwers, bedrijven betalen 45 euro

• Vrij te nemen maatregelen
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Shakley, in voorbereiding. In Shakley et al., (eds) Biochar in European Soils 

and Agriculture: Science and Practice

Persoonlijke communicatie Gerald Dunst, Sonnerde   

Sonnerde case

• Pyrolyse-installatie (600°C) sinds januari 2012

• Uitgangsmateriaal: papierslib, graankaf

• Premium quality biochar (EBC certificaat)

• Kost: 1 miljoen euro

• Productiekost : 500 euro/ton => 400 euro/ton

• Ideale verkoopsprijs: 500-600 euro/ton biochar
• ‘Zwarte aarde van Riedlingsdorf’: biochar, compost, steenmeel, gemalen 

bakstenen, klei, zand, lava: 150 euro/ton

• Biochar verrijkt met N, sporenelementen en micro-organismen

• Kan worden gebruikt in het syteem van de vrijwillige C-markt

ECOERA case



Studievoormiddag 'Biochar: waar staan we 

nu?', ILVO, 17/12/2013

5

Toekomstperspectieven van biochar

9

1. Economie en koolstofmarkten

2. ‘Cascading use’ in dierlijke productie

3. Groeimedia

4. Vergistingsinstallaties

5. Biochar en adsorptiemogelijkheden

Bron: 
‘Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice’

Boek in voorbereiding, Shackley et al. (eds), Earthscan

2. ‘Cascading use’ in dierlijke productie

10

Idee:

Waarom puur aan de bodem toepassen als biochar eerst nog ‘stroomopwaarts’ 

nuttige toepassingen kan hebben in de dierlijke productie?

Bron: Hans-Peter Schmidt, Ithaka. 

In: 

O’Toole et al., in voorbereiding. In 

Shackley et al., (eds) Biochar in 

European Soils and Agriculture: 

Science and Practice   
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Voederadditief

- Oud gebruik houtskool of actieve kool 
Vb Volkman (1935), Haring (1937), getuigenis Zweden

- Gebruik ook bekend bij wilde dieren

- Reden gebruik
- Tegen diarree, infecties
- Adsorptie pesticiden, herbiciden
- Reductie methaan (Leng et al., 2012)

- Studies
- Ontwikkelingslanden: vb. Than Van et al.( 2006), Kana et al., (2011)
- Europa: praktijkproeven in Duitsland en Zwitserland

- Meer onderzoek nodig, ook naar effect PAKs en adsorptie van 

gunstige moleculen en organismen

- Gebruik als voeder gereguleerd onder EC Regulation 178/2002

2. ‘Cascading use’ in dierlijke productie

12

Biochar bij inkuilen voeder

• Nog geen wetenschappelijke studies

• Momenteel getest door Duitse en Zwitserse landbouwers (1vol%)

• Redenen voor gebruik
– Verbeterde melkzuurfermentatie
– Minder schimmel- en mycotoxine vorming

Stalstrooisel

• Idee: urine absorberen en scheiden van vaste uitwerpselen (cfr

weiland)

• Biochar gemengd met bentoniet, compost (en stro)

• Onderzoek Ithaka-instituut lopende met 30 landbouwers
– Rapporteren verminderde geurhinder en minder hoefproblemen
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Gebruik in drijfmest

• Tegengaan van nutriëntenverliezen (gasvormig/uitloging)

• Weinig wetenschappelijke studies

• Combinatie met melkzuurfermentatie zou nog effectiever zijn voor 

reductie ammoniakemissies
– Momenteel uitgetest door een 10-tal landbouwers in Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland
– Onderdeel van beleidsprogramma in Beieren (KULAP-2014)
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Kammann et al., in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice  

Gecomposteerde biochar als groeimedium
- Potproeven met 1) grof zand en biochar-compost, 2) grofzand compost, 3) veen 

=>+10% groei ivm compost, +60% biomassa ivm veen
• Momenteel gemaakt bij diverse bedrijven in Zwitserland en Oostenrijk als substraat, voor 

tuinders, plant substraat voor bomen (geconcentreerd in plantgat)

Biochar als additief voor groeimedia
• 5%, 10% of 20% pure biochar toegediend aan veen’mos’-substraat (Zwart & Kim, 2012)

• Bij 5% goede resultaten met ziekteonderdrukking van Phytophtora bij esdoorn of eik 
zaailingen

• => wellicht phytohormonale effecten door vluchtige organische componenten in biochar
• 1-5% biochar van serre-afval toegediend aan kokosnootvezel-turf substraat (Graber et al., 

2010)
• Betere groei van paprika en tomaat
• Rhizosfeer bevat meer gunstige micro-organismen door organische bestanddelen van 

biochar
• 1-3% biochar aan groeisubstraten leidt tot betere resistentie tegen ziektes (diverse auteurs)

3. Groeimedia
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Biochar als veenvervanger
• 25% Biochar pellets + 75% veensubstraat => ideale physico-chemische eigenschappen 

(Dumroese et al., 2011)
• Veen, pure biochar of veen-biochar (1:1) =>beste groei van sierplant Calathea met veen-

biochar (Tian et al., 2012)
• Gerapporteerde nadelen: meer N bemesting nodig

Besluit groeimedia:
• Kleine dosissen biochar toevoegen aan groeimedia kan 

• Plant groei stimuleren
• Ziekteverwekkers onderdrukken

• Mechanisme
• Wellicht organische bestanddelen => effecten zijn biochar specifiek

• Optimale dosis te bepalen voor elke biochar afzonderlijk
• Wellicht tijdelijk effect
• Effect wellicht niet bij gecomposteerde biochar door afbraak van organische bestanddelen
• =>Veel belovend, maar mechanismen moeten worden begrepen en resultaten 

reproduceerbaar

Kammann et al., in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice  
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Biochar in anaerobe vergistingsinstallaties
• Weinig publicaties

• +15% biogasopbrengst, houtskool 20g/l, ‘batch’ experiment with cow slurry 

(Greeta et al., 1987)

• +17 and 35% biogas yield, poederige houtskool, ‘batch’ en semi-continu, koemest 

(Kumar et al., 1987)

• Positieve effecten bij vergisting van varkensmest, actieve kool (Hansen et al., 

1999)

• Vermoedelijke mechanismen

• Biofilm op partikeloppervlak (poreuze structuur van biochar)

• Adsorptie van sulfiden

• Mogelijke negatieve effecten door vluchtige organische componenten zoals 

benzeen, aldehydes en fenolen (Chen et al., 2008; Spokas et al., 2011)

O’Toole et al., in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice  
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O’Toole et al., in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice  

• Sorptie van organische en anorganische vervuilende stoffen vb. uit de literatuur

• Zware metalen

• PAKs

• PCBs

• Pesticiden 

• Nutriënten

• Medicijnen/hormonen

• E.coli

• Eigenschappen van de biochars moeten vaak veranderd worden om sorptiefunctie 

goed te kunnen vervullen en zelfde performantie te bereiken als actieve kool (vb 

activatie met MgO)

• Nadelen in open veld: verminderde efficiëntie van pesticiden
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O’Toole et al., in voorbereiding. In Shackley et al., (eds) Biochar in European Soils and Agriculture: Science and Practice

• Toepassingen, vb. 

• Sorptie van organische polluenten/P bij waterzuiveringsinstallaties met 

magnetische biochar

• Bodems van serres

• In de bodem op kwetsbare plaatsen, vb. inspectieputten van 

drainagesystemen

• Onderzoek nodig naar verzadiging en opschonen biochar (vb door compostering)

6. Biochar: waar staan we nu?
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• Biochar: niet het wondermiddel zoals een 5-tal jaar geleden voorgesteld.

• Bijdrage tot het tegengaan van klimaatverandering

• Effecten van pure biochar in Europa op bodem en gewas niet zo eenduidig 

positief, meestal neutraal. Duur.

=> Toekomst in heel specifieke/lokale toepassingen, met meerwaarde

=> Uitdaging om de juiste biochar voor de juiste toepassing te vinden

=> Vinden van business-cases


