
 

 

  

 

Uitnodiging: Startbijeenkomst Blijvend Grasland Overijssel 

  

Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming 

van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is 

meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.  Door dit land 

niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van 

CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Natuur en Milieu Overijssel zoekt nog boeren die zich aan willen 

sluiten bij dit bijzondere project. 

 

Leander Broere van NMO: “Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de 

onafhankelijke autoriteit Stichting de Nationale Koolstofmarkt, de methode Blijvend Grasland. Deze Stichting komt voort 

uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en is opgericht in 2019. Goedgekeurde toepassing van de methode leidt tot 

uitgifte van verhandelbare C02-certificaten. In dit project gaan we samen aan de slag om te leren wat de methode 

inhoudt, vertalen we de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken we een concreet plan om tot uitvoering 

te komen en doen we eerste ervaringen op met toepassing ervan. De leerervaringen worden in en buiten de groepen 

gedeeld.” 

 

Bekijk de flyer voor meer informatie  

 

We nodigen je van harte uit voor de startbijeenkomst op 3 oktober, om 19:30 uur. Heb je een collega, vriend(in) of 

kennis voor wie deelname aan het project ook interessant zou kunnen zijn? Stuur deze uitnodiging gerust door! 
 

     
 

AANMELDEN  

 

Wanneer:  Maandag 3 oktober  

Tijd:           19:30 - 21:30 

Locatie:     Recreatiebedrijf De Maathoeve, Witteveensweg 23, 8111 RP Heeten (OV) 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubmF0dXVyZW5taWxpZXVvdmVyaWpzc2VsLm5sL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8xNi8yMDIyLzA3LzIyMTU5X0JsaWp2ZW5kR3Jhc2xhbmRfRmx5ZXJfTk1PX1Y1LnBkZg%3D%3D&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jfpfbVnJmwhVHyNDE5WcLCsduop1rhDq0TVTR7teVLY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly9zcGl0cy1vbmxpbmUubnUvcGxhdGZvcm0vWDlIekl5MFFXQlIwT3JQSGgwcUk%3D&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fvdH40PJWs4peb9Ab4mWn%2FfpVQmJImRytLPIqQ%2Bzrns%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly92YWx1dGF2b29ydmVlbi5ubC8%3D&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691492553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0bmWciJBGhW0ysfQ5f5CtrLgm5UrhrttUtBW5%2FDo2g%3D&reserved=0


 

 

 

Tijdens de startbijeenkomst gaan we dieper in op de methode voor Blijvend Grasland en koolstofopbouw in de bodem. 

Een expert neemt ons mee in alle ins en outs van Blijvend Grasland, wat mag je wel en niet doen, wat zijn de 

startvoorwaarden en hoe werkt de methode. 

  

Verder vertellen we hoe de projectaanpak eruit ziet. 

  

Na de startbijeenkomst volgt de mogelijkheid om je aan te melden voor deelname aan het project. Daarvoor vragen we 

je op een later moment om een online aanmeldformulier in te vullen 

    

Blijvend grasland is een project van: 

  

 
 

      

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZm1mLmZybC8%3D&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U1U2Tl5hgZXD7O07T7x996d50oI87iO0NFeJqgYSYeo%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubmF0dXVyZW5taWxpZXVvdmVyaWpzc2VsLm5sLw%3D%3D&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g0dgxE0fp%2F4It93QAwYkgDy7Mzp%2BJKuOGEZPlrYI%2FfQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cDovL3d3dy5ub2FyZGxpa2Vmcnlza2V3YWxkZW4ubmwv&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jSr6Lt2uHn1qMYkj%2B3Gh%2BgazEjRMtSE7%2BOGKY8EQgp0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2F6323227a83c60tBWoULnykrDX5c4wyzLm%2Fcbp%2F%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubGl2aW5nbGFiZnJ5c2xhbi5mcmwv&data=05%7C01%7Ca.postma%40fmf.frl%7C2a6787736c4f47b673ea08da9729412a%7Ce7160b9ca763463ba95811c244b74494%7C1%7C0%7C637988500691648810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TqhnGSx0B%2BrCiQ6sTsF7v%2Fce%2FomsjrijKcH%2BhcwoslY%3D&reserved=0

