
GreenDutch heeft een nieuw verdienmodel  
voor landeigenaren en grondgebruikers

Met lokale CO2-reductieprogramma’s werkt GreenDutch samen met  
landeigenaren en grondgebruikers om extra verdiensten te realiseren op 
landbouwgrond. Door CO2-opslag of emissiereductieactiviteiten  
worden gecertificeerde CO2-certificaten uitgegeven. Deze certificaten 
kunnen worden aangekocht door de overheid, het bedrijfsleven en con-
sumenten die vrijwillig hun uitstoot willen compenseren. GreenDutch laat 
de certificaten extern registeren en valideren bij de SNK (Stichting Neder-
landse Koolstofmarkt).

Doelen
🍂 Realisatie van extra inkomsten voor landeigenaren en grondgebruikers;

🍂 Ontwikkelen van CO2-compensatieprogramma’s voor het bedrijfsleven  
en overheden o.a. in de vorm van CO2-certificaten;

🍂 Bijdrage leveren aan de CO2-reductie binnen Nederland door het initiëren van 
lokale CO2-uitstoot reductieprojecten op landbouwgronden en natuurgebieden.

Wanneer komt u in aanmerking 
🍂 Als u minimaal 50% van uw areaal inzet ten behoeve van blijvend grasland;

🍂 Wanneer u veengrond in bezit heeft of pacht en er grondwaterpeil- 
verhoging mogelijk is;

🍂 Als u van plan bent om bossen aan te gaan planten.

CO2-reductie omzetten in verkoopbare certificaten

GreenDutch - 100% lokale CO2-reductie 



Wie zijn wij 
 

GreenDutch is een initiatief van Ekwadraat en VOB-Holland. Samen 
met landeigenaren en grondgebruikers werkt GreenDutch binnen 
Nederland aan lokale projecten die een positieve bijdrage leveren 
aan de CO2-uitstoot en klimaatverandering. De projecten bieden 
een vernieuwend verdienmodel voor landeigenaren en grondge-
bruikers. Het meten, valideren en verifiëren wordt uitgevoerd door 
onafhankelijke organisaties om de kwaliteit, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid van de certificaten te waarborgen.  

Overheden en bedrijven investeren in CO2-certificaten om hun 
CO2-voetafdruk te verkleinen. GreenDutch investeert in lokale pro-
jecten in Nederland die een positieve bijdrage leveren aan verbete-
ring van de natuur en biodiversiteit.
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Vraag direct een gratis en vrijblijvende  
beoordeling aan over de geschiktheid  
van het CO2-reductiepotentieel van uw  
landbouwgrond op greendutch.nl 
• 033 - 24 51 972


