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Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Partijen streven naar een nationaal systeem voor het vaststellen, verhandelen en 
toepassen van emissiereducties in projecten die niet onder het ETS vallen en 
waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van 
klimaatdoelstellingen van Nederland. Op basis van de resultaten uit deze 
experimenten kan bepaald worden of een niet-ETS koolstofmarkt inderdaad het 
gewenste resultaat kan hebben in de praktijk.

https://nationaleco2markt.nl/



Stichting Nationale Koolstofmarkt

Methoden en regels
Voor het bepalen van reductie van broeikasgasemissies of vastlegging van koolstof door 
middel van projecten stelt SNK methoden en regels vast:
•Methoden helpen om volgens vaste stappen de emissiereductie of koolstofvastlegging 
van projecten te berekenen. Methoden worden volgens een vast stramien beschreven, 
dat hier kan worden gedownload.
•Regels zijn basisafspraken voor het opzetten en uitvoeren van projecten, zoals wanneer 
een project additionaliteit is en het proces van projectplan tot een certificaat.

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2019/11/Stramien-methode-document.pdf


Stichting Nationale Koolstofmarkt

Methoden per projecttype
•Emissiereductie in veenweidegebieden
•Aqua- en riothermie bij objecten van maatschappelijk nut
•Methaanemissiereductie door toevoeging van een supplement aan veevoeder
•GreenSwitch – omzetting van ammoniumstikstof naar vloeibare nitraatstikstof 
meststof
•CO2-emissiereductie door slimmer werkende bandenpompen voor auto’s
•Aanleg bos en beplanting buiten bosverband
•Klimaatslim beheer bestaand bos
•Blijvend grasland op minerale gronden

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/04/ValutavoorVeen-versie-005-4.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/03/005-Methodedocument-Aquathermie-22032021.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-19-GDNK_Reductie-methaan-van-herkauwers.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2020/08/methode-GreenSwitch.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/08/Methode-Document-slimmer-werkende-bandenpomp-versie-002-3-juni-2.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/06/210603-Methode-Aanleg-bos-en-beplanting-buiten-bosverband.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/06/210603-Methode-klimaatslim-beheer-bestaand-bos.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Methodedocument-blijvend-grasland_vastgesteld.pdf


CO2 vastleggen in veen



Methode Valuta voor Veen 



o De eerste vastgestelde C02-reductiemethodiek (2019), ontwikkeld door Radboud 
Universiteit en in de praktijk gebracht in Friesland

o Methodiek getoetst en vastgesteld door de onafhankelijke non-profit autoriteit Stichting 
Nationale  Koolstofmarkt (SNK). 

o Voorwaarden: puur veen, voldoende dik 60-90 cm, principe peil omhoog,
o 10 jaar lang
o Is additioneel, dus komt bovenop wat al verplicht is

o Voor elke ton CO2-reductie ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar 
koolstofcertificaat, verstrekt door de SNK

o Varianten: met kleidek, pompgestuurde waterinfiltratie

Methode Valuta voor veen  



- 290.000 ha veengrond in NL 
- Verschillende typen veengronden 

- In Overijssel: Wieden, Weerribben, Oldematen, 
Staphorsterveld, Mastenbroekpolder, 
Engbertsdijkvenen  

Methode Valuta voor Veen 





CO2-vastlegging in bodem door blijvend grasland op minerale bodems

Voorwaarden:  

• Agrarisch melkveebedrijf met grondgebonden landbouw

• Zand-, klei- en lössbodems

• Maximaal 20% organische stof

• Geen veenlaag binnen 80 cm 

• Niet scheuren van grasland op minimaal 50% van areaal op 

bedrijfsniveau, doorzaaien mag

• Natuurlijk of gezaaid gras, kruiden en/of kruidachtige gewassen

• Uitgesloten: pitrus, riet en heide

• Deelnameperiode 10 jaar

• Additioneel, mag niet vanuit wetgeving of regeling verplicht zijn  

Methode Blijvend grasland  



Over de methode

• Betaald door LNV, provincie Noord Brabant e.a. 

• Ontwikkeld door Louis Bolk Instituut, CLM, WUR, 

Climate Neutral Groep

• Gericht op melkveehouderij

• Systeemkosten laag gehouden door beperkte 

monitoring van het OS gehalte

• De hoeveelheid vastgelegde CO2 wordt berekend 

op basis van het Roth C model. 

• Vastlegging wordt 50% gemeten en 50% 

statistisch berekend 

Methode Blijvend grasland  



Kenmerken

Baseline bepalen

•Bodemmonster voor bepalen koolstofgehalte

•Baseline emissie wordt vastgesteld op 0 ton CO2/ha/jr

Projectduur

•10 jaar

Uitgifte certificaten

•Vastlegging berekend a.d.h.v. rekenmodel

•Jaarlijks uitgifte certificaten voor 5% (10jaar) opbrengst

•Overige 50% na jaar 10 bij behalen doelstellingen

Monitoring

•Satellietbeelden Groenmonitor (jaarlijks)

•Bodemmonster jaar 0 en 10 (org C of o.s.)



Wat levert het op?

• Jaarlijks gemiddeld 1 ton CO2 per hectare vastleggen 

• 70 euro jr/ha, via platform CO2 neutraal, is bruto, zonder aftrek kosten

& Aanvullend

• Betere bodemkwaliteit

• Beter waterhoudend vermogen, minder erosie, 

• Draagt op lange termijn bij aan betere productiecapaciteit en weerbaarheid

• Onderdeel van nieuwe verdienmodellen



Netto vastlegging afhankelijk van…



Netto vastlegging afhankelijk van…

• Baseline emissie/vastlegging is 0 ton C/ha/jaar. 

• De netto vastlegging is de berekende jaarlijkse toename van de C-voorraad

• Potentiële CO2-vastlegging afhankelijk van bodem en OS gehalte

• Bij een hoger OS-gehalte is de potentiële CO2-vastlegging kleiner

Voorbeeldtabel voor CO2 vastlegging in ton CO2/ha/jaar, 

Huidig OS gehalte Zandgrond Kleigrond

< 3% 3,0 4,3

3-5% 1,6 3,0

5-8% 0,1 1,6

> 8% 0.0 0,4



Een project starten

• Meerdere bedrijven samen omdat….

• Overhead kosten delen 

• De CO2 opbrengst delen

• Projectplan opstellen a.h.v. een voorbeeld / tool

• Praktijktool / Rekenmodel WUR komt in 2022



Wat zijn de kosten? 

Kosten

• Projectplan schrijven met een monitoringsplan

• Beoordeling, validatie, certificering, verificatie door SNK

• 2x bemonsteren met analyse door Eurofins of elders

• Eindrapportage na 10 jaar

• Bij aantallen als 20 of meer bedrijven wordt de overhead acceptabel



De wijze van monitoring



Nieuw verdienmodel melkveebedrijven? 

• project Livinglab Natuurinclusieve landbouw Overijssel > 
onderzoek naar vergroeningsmaatregelen, waarmee voor 
boeren een goede boterham te verdienen valt

• Pilots nodig, eerste initiatieven gefinancierd door o.a. Rabo, 
Friesland Campina in Brabant

• Voorkeur om te starten vanuit bestaande 
samenwerkingsverbanden, projecten

• Kansen in Overijssel? 

https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/extra-impuls-voor-natuurinclusief-boeren/


Aanbod bij grondeigenaar / producent C02-certificaten

Vraag bij kopers: bedrijven, overheden, burgers

Bemiddelaar: 

Toezichthouder:    

De vrijwillige CO2 markt 





Naast
Valuta
voor Veen gaan we ook 
werken met andere 
‘nature based ’ methoden 
van de SNK. Onder 
andere:
Blijvend grasland
Boomaanplant
Agroforesty
Kwelders – Blue carbon



Natuur en Milieu Overijssel

Assendorperdijk3 
8012 EG Zwolle 

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Vragen ? 



Natuur en Milieu Overijssel

Assendorperdijk3 
8012 EG Zwolle 

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Ziet u kansen 
in Overijssel? 
Op uw 
bedrijf?


