
Gezocht:  
boeren die mee willen doen aan het project Blijvend Grasland

Ben jij boer met grasland op 
minerale gronden; zand of klei 
of löss? Ben je geïnteresseerd in 
blijvend grasland voor minimaal 
tien jaar? In meer biodiversiteit 
en een gezondere bodem? In CO2 
-vastlegging en verhandelbare 
C02-certificaten? 
 
Misschien is deelname aan dit 
project dan iets voor jou.

In het project gaan we met vier 
groepen boeren uit Fryslân 
en Overijssel werken aan 

koolstofvastlegging in de bodem.  

Dit doen we met een in 2021 
vastgestelde methodiek door de 
onafhankelijke autoriteit Stichting 
de Nationale Koolstofmarkt, de 
methode Blijvend Grasland. 

Concreet houdt de methode 
in dat er voor een periode 
van minimaal 10 jaar geen 
kerende grondbewerking op 
graslandpercelen mag plaatsvinden.  
Elke ton koolstof die in die tijd 
vastgelegd wordt in de bodem 

Georganiseerd door:

levert een verkoopbaar C02 
-certificaat op. In dit project leren 
we samen wat de methode inhoudt, 
vertalen de methode naar het 
boerenbedrijf, maken een concreet 
plan om tot uitvoering te komen en 
doen de eerste ervaringen op met 
de toepassing ervan. 

Meld je aan voor het bijwonen van 
de startbijeenkomst via 
Jelle Pilat | Noardlike Fryske Wâlden 
jpilat@noardlikefryskewalden.nl

zie volgende pagina voor 
meer informatie

mailto:jpilat%40noardlikefryskewalden.nl?subject=


Wat gaan we doen
• Duurzaam graslandbeheer  landbouwgebieden
• Op minerale bodems (klei, zand en löss)
• Niet scheuren van grasland, minimaal 50% van het 

bedrijfsareaal bestaande uit grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen 

• Percelen die minimaal 1 jaar geleden voor het laatst zijn 
gescheurd kunnen meegenomen worden in het project. Na 
start van het project mag er minimaal 10 jaar niet geploegd, 
gefreesd, gespit of gespoten worden. Lichte bewerkingen zoals 
doorzaaien zijn wel toegestaan. 

• CO2-vastlegging, hogere bodemkwaliteit, gunstig voor 
weidevogels, meer waterbergend vermogen, minder 
droogtegevoeligheid.

Wanneer 
Eind september  vinden de startbijeenkomsten in Friesland en 
Overijssel plaats.  
 
Daar word je geïnformeerd over de nieuwe methode en wat die 
kan betekenen voor je bedrijf. Ook lichten we de opzet van het 
3-jarige project verder toe. 
 
De definitieve uitnodiging voor de startbijeenkomsten volgen  
begin september.

Voor wie 
• We zoeken  20 tot 30 boeren    

(liefst uit eenzelfde regio) in zowel Friesland als Overijssel
• Boeren met grasland op minerale gronden; zand of klei of löss
• Minimaal 50% van het grasland van een bedrijf wordt in het 

project ingezet als blijvend grasland voor minimaal 10 jaar.

Door wie
 

In het project werken de Friese Milieu Federatie, Natuur en 
Milieufederatie Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
en Living Lab Fryslân samen. Daarbij ondersteund door experts/
kennisinstellingen.

Meld je ook aan!


