
 



Landbouwgrond is uitermate 
geschikt voor het opvangen en 
vastleggen van CO2.  
Groen Ontwikkelfonds Brabant en 
ZLTO willen de vastlegging van 
koolstof in grond (ook wel: carbon 
farming) stimuleren.  
Dat doen zij door het 
‘koolstofboeren’ financieel 
aantrekkelijk(er) te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met carbon farming wordt via natuurlijke, 
biologische processen zoveel mogelijk CO2 uit 
de lucht gehaald en in de bodem als koolstof 
vastgelegd.  Hiermee kunnen boeren een 
dienst leveren aan andere ondernemers, die 
klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief willen 
worden. 

Wie zijn de ‘boeren van de toekomst’? Misschien wel de boeren die niet alleen voedsel 
‘produceren’, maar ook verantwoordelijkheid willen dragen voor wat onze maatschappij 
belangrijk vindt én nodig heeft: meer biodiversiteit, een mooier landschap en beter 
voorbereid zijn op de verandering van ons klimaat.  
 
Dat klinkt mooi, maar is 
minder eenvoudig dan 
het lijkt. 
Dankzij de samenwerking 
van Groen 
Ontwikkelfonds Brabant 
en ZLTO kunnen voortaan 
boeren, die bereid zijn te 
investeren in klimaat, 
biodiversiteit en 
landschap, worden 
beloond voor hun 
bereidheid om hun nek 
uit te steken. 
 
Hoe werkt het? 
ZLTO maakt afspraken 
met zowel de aanbieders 
van vastgelegde koolstof 
(in dit geval: agrarische 
ondernemers die aan de 
slag gaan met 
Ondernemend 
Natuurnetwerk én met carbon farming) als met de kopers hiervan (in dit geval: organisaties 
die hun CO2-uitstoot vrijwillig willen compenseren of die klimaatpositief willen worden). 

Voor meer informatie: 
https://www.go2positive.com/ 



De deelnemende boeren krijgen betaald 
voor de koolstof die ze vastleggen. Bij 
Groen Ontwikkelfonds kan vervolgens een 
subsidie voor Ondernemend 
Natuurnetwerk Brabant (zie kader) 
worden aangevraagd. 

 
 

 
 
Nieuwsgierig?  
Neem contact op met 
Tijmen Hoogendijk 

(ZLTO). Hij is bereikbaar op 06-21212445 
of via tijmen.hoogendijk@zlto.nl 
 
 
 

Uw bedrijf ook klimaatneutraal of klimaatpositief maken? 
Koolstofvastlegging is niet alleen interessant voor de deelnemende boeren, maar ook voor 
lokale bedrijven, die vrijwillig hun CO2-emissies willen compenseren. En voor de 
ondernemingen die zelfs ‘klimaatpositief’ willen worden door meer CO2 uit de lucht te halen 
dan dat ze uitstoten. Denk aan bijvoorbeeld het compenseren van zakelijke (auto)kilometers.  
 
‘Je hoort het steeds vaker, maar hoe doe je dat?’  
Je kunt overwegen om bomen te laten planten. In het buitenland, maar ook dichtbij. Bij 
boeren bij jou in de buurt bijvoorbeeld, die via carbon farming CO2 uit de lucht halen en in 
de bodem vastleggen. Zo helpen lokale bedrijven elkaar op weg, met zichtbaar resultaat in 
de eigen omgeving. Een echte win-win!  
 
 
 
 
 
 

Wat is Ondernemend Natuurnetwerk? 
 
Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt ondernemers, die hun economische activiteiten willen 
combineren met de ontwikkeling én instandhouding van natuur. 
 
Heeft u concrete ideeën om (ondernemende) nieuwe natuur aan te leggen?  
Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van 
(ondernemende) nieuwe natuur. U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die gemoeid zijn met de 
afwaardering van de grondwaarde en de inrichting van uw nieuwe natuurgebied. 
Op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl staat een kaart waarop te zien is welke 
percelen voor een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant in aanmerking komen. Onder 
voorwaarden is het ook mogelijk natuur aan te leggen op percelen die direct aansluiten op het 
huidige Natuurnetwerk Brabant. Nadat uw plannen zijn goedgekeurd, worden deze percelen 
begrensd in het Natuurnetwerk.  
 
Plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk worden beoordeeld op: 

§ de natuurwaarden en hoe het plan bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit;  
• de mate waarin het gekozen verdienmodel zorgt voor een duurzame instandhouding van de 

natuurwaarden. Er kan immers geen beroep worden gedaan op een natuurbeheersubsidie.  
 
Lees meer op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ondernemend-natuurnetwerk 
 


