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1. Stand van zaken in de vereniging BIO-NH 

Deze nieuwsbrief is verstuurd via een privé mailadres in de hoop dat hij niet de SPAM terecht komt! 

Afgelopen tijd proberen we als vereniging zoveel mogelijk mensen in Noord Holland te bereiken. Een 

vereniging werkt tenslotte pas als er een goed uitwisseling is tussen de leden en het bestuur. Maar 

ergens hebben we het idee dat de mails simpelweg niet aankomen, in de SPAM belanden of in het 

“Reclame” postvak terechtkomt…  

Daarom het vriendelijke verzoek om het volgende tekstblok te kopiëren en ingevuld, aangekruist, 

doorgehaald terug te sturen naar info@bio-nh.nl: 

2. Bijeenkomst op 27 februari a.s. over BIO-divers boeren. 

Rosemarie Slobbe, die aan de wieg heeft gestaan van de vereniging, en Jan Willem Erisman hebben in 

opdracht van het Lois Bolkinstituut een boek geschreven om als boer inhoud te geven aan de behoefte 

in je bedrijfsvoering de biodiversiteit op jouw terrein te verbeteren. Rosemarie komt zelf vertellen over 

de inhoud van het boek en de toepassing in de biologische bedrijfsvoering. Voor wie Rosemarie niet 

kent, zij is docent aan het Clusiuscollege in Alkmaar en zij heeft de biologische leerweg aan het Clusius 

opgezet. 

De bijeenkomst is bij Fruittuin van West, inloop vanaf 19.30, start 20.00 uur 

Graag opgeven op info@bio-nh.nl , zie voor de route: www.fruittuinvanwest.nl 

3. Vervolg op brief aan de provincie over de stikstofproblematiek 

Afgelopen tijd hebben Paul Wagenaar en Piet Katee naar aanleiding van de brief die in november aan 

de provincie is gestuurd, deelgenomen aan de overleggen die plaatsvinden op het provinciehuis. Er zijn 

nog geen concrete punten afgesproken maar het deelnemen is op dit moment een goed uitgangspunt.   

Landelijk is er dit bericht naar buiten gebracht: https://www.ltonoord.nl/dossiers/ammoniak-en-

stikstof/nieuws/2020/01/29/besprekingen-landbouw-collectief-met-kabinet-in-volgende-fase 

0 Ja, ik blijf graag informatie ontvangen van de Vereniging BIO-NH 

0 Nee, ik wil graag uit de mailinglijst verwijderd worden 

0 Ja, het is een goed idee om actuele berichten uit de vereniging op Facebook te kunnen volgen 

0 Nee, Facebook heb ik niet en kijk ik niet naar 

Als de vereniging bijeenkomsten organiseert, dan graag op Donderdagavond/Vrijdagavond 

Welk onderwerp van ons aanbod vindt je interessant?........................................................................ 

Welk onderwerp zou je aan ons aanbod toe willen voegen?................................................................ 
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4. Vraag aan akkerbouwers over natuurlijke plaagdierbestrijding: 

Afgelopen week was er een masterclass Natuurlijke plaagdierbestrijding in Wieringermeer. Daar werd door 

de WUR gevraagd om deelnemers die deel willen nemen aan praktijktesten in Noord-Holland. Ze zijn op 

zoek naar 12 percelen voor het testen van FAB in graan en aardappel en voor 9 percelen toepassen van 

FAB in ui. Als je hier interesse hebt, stuur mij dan snel een mail, dan stuur ik je het formulier toe dat  

ingevuld moet worden. (info@bio-nh.nl) 

5. Ingekomen post voor de leden: 

 
PERSBERICHT 28 januari 2020 door Natuur en Milieufederatie Noord Holland. 

Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor het project Valuta voor 

Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en 5 franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. De focus 

ligt op de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht. Met de regionale koolstofbanken worden 

grondeigenaren die waterpeilen verhogen om het veen te behouden en daardoor CO2-uitstoot besparen gefinancierd. In het 

Klimaatakkoord is een besparing van 1 megaton CO2 per 2030 afgesproken. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen auto’s. 

Het initiatief om koolstofbanken op te zetten is afkomstig van de Natuur en Milieufederaties. Algemeen Reductie van de 

broeikasgassenuitstoot uit de Nederlandse veenweiden is een van de maatregelen van de Nederlandse klimaatopgave. 

Veenweiden stoten jaarlijks circa 7 megaton uit, circa vier procent van de hele CO2-uitstoot in Nederland. De uitstoot van CO2 

uit veen kan worden beperkt door het grondwaterpeil te verhogen waardoor het veen aantoonbaar minder oxideert. Via pilots 

met onder andere de Friese Milieu Federatie, Projecten LTO Noord, Collectief It Lege Midden, Collectief de Noardlike Fryske 

Wâlden, Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân is hiervoor een geschikte methodiek ontwikkeld. Deze methodiek, Valuta 

voor Veen, is eind december 2019 erkend en gecertificeerd door de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Deze certificering 

maakt de stap van ‘pilots’ naar ‘doen’ mogelijk. Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten (1 credit = 1 

ton CO2-reductie) aan grondeigenaren. Het systeem van uitgifte van certificaten aan grondeigenaren wordt inmiddels in 

Duitsland al succesvol toegepast in het projectgebied “Moorefuture”. Landelijk projectleider Monique Plantinga: “Wij gaan 

vanuit dit project samen met grondeigenaren 10 Valuta voor Veen gebiedsprojecten in de veenweiden opzetten, kopers 

aantrekken en koolstofcertificaten verhandelen via regionale koolstofbanken.” Verdienmodel De Valuta voor Veen 

koolstofcertificaten worden aanboden op de vrijwillige koolstofmarkt. De verwachting is dat dit tussen de 400 en 700 euro per 

hectare op kan leveren. Daarnaast is er sprake van maatschappelijke baten. Monique Plantinga: “Naast een nieuwe vorm van 

inkomsten en naast een bijdrage aan de klimaatdoelen levert de methodiek meer op. Tegengaan van bodemdaling, creëren van 

betere omstandigheden voor weidevogels, bijdragen aan herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch 

veenweidegebied zijn bijvoorbeeld ook baten. Stapeling van inkomsten komt hierdoor ook in beeld. Kortom: investeren in veen 

loont!” Nationale Koolstofmarkt Verkoop en aankoop van koolstofcertificaten is bestaande praktijk. De verwachting is dat deze 

handel ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat stijgen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers kopen vrijwillig hun 

CO2-uitstoot af. De vrijwillige koolstofmarkt is een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvindt in internationale projecten met 

name op het gebied van bosaanplant. Een vrijwillige koolstofmarkt op nationale schaal met regionale CO2-reductieprojecten 

bestaat in Nederland nog niet. Monique Plantinga: “Met deze methodiek en aankomende methodieken ligt dit nu binnen bereik. 

Financiële en maatschappelijke baten vloeien hierdoor terug naar de regio in plaats van naar het buitenland. Deze baten dragen 

bij aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendige landbouw in de veenweidegebieden.” Regionale koolstofbanken De 

Natuur en Milieufederaties hebben gemerkt dat de interesse in Nederland om koolstofcertificaten te kopen groot is. Monique 

Plantinga: “Het project is nog maar net gestart, toch merken we al grote interesse van potentiële kopers. Het ondersteunen van 

lokale CO2-reductieprojecten en tegelijkertijd bijdragen aan landbouwtransitie, klimaat en natuur spreekt kopers aan. Wat nog 

mist is een (regionaal) platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Met de toegekende €425.000,= vanuit de klimaatenvelop 

wordt dit mogelijk gemaakt.” Veenweideprojecten Naast het opzetten van de regionale koolstofbanken is de ambitie om binnen 

twee jaar 10 gebiedsprojecten in veenweidegebieden op te zetten. Monique Plantinga: “Gesprekken met veenweideboeren en 

andere grondeigenaren zijn al gaande. Op korte termijn verwachten we de uitgifte van de eerste koolstofcertificaten.”  

Toegestuurd door Sijas Akkerman, Directeur. 

 

 

Nog eenmaal, voor contact kan dat via info@bio-nh.nl of op telefoonnummer 06 26086705 

Namens het bestuur van Vereniging BIO-NH, 

Karlijn Kraan 
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