
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft 
opdracht gegeven aan Van Hall Larenstein voor 
onderzoek naar 

 CO2-opslag en  

-verwaarding in het 
Nationaal Park 

Studentenonderzoek 

Er is in het Nationaal Park een totale CO2 opslag 
van ongeveer 3.000.000 ton. En ieder jaar komt er 
een gewicht gelijk aan 9.920 olifanten aan opslag 
bij: ruim 40.000 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

U leest hierna de onderzoeken van drie verschillende studentgroepen. Afhankelijk van de 
basiswaarden die gebruikt zijn bij de berekeningen van de verschillende groepen kunnen hun 
bevindingen iets afwijken van elkaar.  
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Opdrachtomschrijving  

• Opdracht is uitgevoerd door tweedejaars studenten Bos- & Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein. De opdracht maakt deel uit van de 
module ‘Natuur en economie’.

• Jeroen Heemsbergen is de opdrachtgever en tevens programma medewerker van de stichting. 

• De hoofdvraag luidt: “Hoe groot is onze totale bijdrage met betrekking tot de ecosysteemdienst CO₂  opslag en hoe kunnen we deze waarde 
verzilveren?”

• CO₂ opslag binnen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug identificeren, kwantificeren, waarderen en vermarkten 

• Productiebossen als pilotgebied, hierop is dieper ingegaan daarnaast is er een plan uitgewerkt. 

• Onderzoek is uitgevoerd door kaartstudie, literatuuronderzoek en interviews. 



Gebiedsomschrijving

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is gelegen tussen 
Hilversum-Rhenen en Amersfoort-Utrecht. 

Het gebied heeft verschillende functies. De hoofdfuncties zijn de natuur, recreatie en 
productie. NPUH waarborgt veel natuurtypen en kent vele vormen van landgebruik.

NPUH kent vele vormen van cultuurhistorie denk hierbij aan 
Grafheuvels, engdorpen, verdedigingswerken. Ook liggen er in het 
nationaal park meerdere landgoederen en buitenplaatsen. Hierbij te 
denken aan: Kasteel Amerongen en Slot Zeist (Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug, 2021). (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 
2021).  

NPUH kent een hoge recreatiedruk. Denk aan wandelaars, fietsers, 

mountainbikers, natuurgenieters etc. 



Ecosysteemdiensten 
Het nationaal park levert meerdere ecosysteemdiensten, de opslag van CO₂ 
door de natuur is de meest relevante ecosysteemdienst. Het begrip uitstoot is 
bij veel mensen bekend. Echter zorgt de natuur ook voor veel opslag, dit is 
onder de burgers minder bekend. Waterzuivering 

Verkoeling (hittestress) 

Luchtzuivering  

Bestuiving gewassen 

CO₂ -opslag
Bomen en andere vegetatie nemen CO₂ op uit de atmosfeer als het gevolg van 
fotosynthese. Fotosynthese is een proces waardoor vegetatie groeit, maar wij 
als mensen hebben er ook veel aan. Want naast de opslag van CO₂ leveren de 
bomen ons ook nog een zuurstof. Het zijn niet alleen bomen welke CO₂ 
opnemen maar ook de bodem draagt bij aan de opname. Risico’s zijn 
ontwatering en dit vooral in veengebieden. Veen is namelijk één pakket CO₂ 
wanneer het grondwaterpeil zakt reageert de organische stof met zuurstof en 
komt CO₂ vrij in de atmosfeer.

Cultuurhistorie
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BMC
Hiernaast is in de vorm 
van een business model 
canvas de 
ecosysteemdienst ‘CO₂ 
opslag’ uitgewerkt. Dit 
staat in het teken van de 
samenhang tussen 
stakeholder (wie zijn dit / 
hoe te bereiken) en de 
ecosysteem dienst (wat 
levert het / wat brengt het 
op). 



Aanwezige natuurtypen
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug komen veel natuurtypen 
voor. Het gebied is uitgestrekt en waarborgt vele landschappen 
en bodemtypen. Zuidelijk grenst het nationaal park aan de Rijn 
hier liggen vochtige graslanden en loofbossen. (Naald)bossen 
met de functie voor productie nemen het grootste oppervlakte 
in. In het gebied liggen ook heideterreinen zandverstuivingen en 
waterpartijen.  Deze ligging is ook wat het park uniek maakt en 
een groot scala aan natuurtypen biedt. In bijlage 1 vindt u de 
gehele natuurtypenkaart. 

Droge schraalgraslanden

Rijke graslanden 

Vochtige graslanden 

Bos met productie 

Cultuurbos

Droge loofbossen

Vochtige bossen

Droge/vochtige heide

Zandverstuiving 

Open water

Stilstaand water



Wat wordt er opgeslagen
• De natuur in het nationale park slaat veel CO₂ op, het ene natuurtype speelt hier een grotere 

rol in dan het andere natuurtype. CO₂ wordt opgeslagen in de bodem, de humuslaag en de 
staande vegetatie. 

• Graslanden als voorbeeld nemen CO₂ op door het proces fotosynthese, het probleem is dat 
gras in tegenstelling tot een boom elk jaar afsterft. Naast het feit van afsterven wordt het in 
vele gevallen gemaaid waardoor de CO₂ niet in het systeem opgeslagen blijft. 

• Bossen slaan de meeste CO₂ op en houden dit ook vast. Als de bomen geproduceerd worden 
tot kwalitatief goed hout dan gaat het ook nog lang mee in het bouwhout. In een goede 
situatie kan deze CO₂  honderden jaren opgeslagen blijven. 

• In tabel 1 staat de totaal voorraad aan CO₂ binnen de begrenzing van het park aangegeven, 
het gaat om bijna 3 miljoen ton CO₂ . De andere twee waardes staan voor de vastlegging door 
natuur per jaar. Hierin is uitgegaan van de goede situatie (graslanden leggen vast) en de reële 
situatie (graslanden houden niet/weinig vast. Het zijn de bossen die binnen het nationale 
park zorgen voor de meeste opslag. Deze gegevens zijn gebaseerd op eerder uitgevoerd 
onderzoek (Aerts, 2018). In bijlage 2 vindt u het uitgebreide tabel met gegevens. 

Totale opslag CO₂ (Ton) 2954085

Vastlegging ton CO₂ per 

jaar  ultiem 

48155

Vastlegging ton CO₂ per 

jaar reëel    

43816

Tabel 1: Opslag CO₂ NPUH



Wat is de waarde

• Staande voorraad CO₂ is op financieel gebied niets waard, CO₂ 
kan alleen aan de hand van certificaten in geld worden 
omgezet. Certificaten staan voor investeringen in projecten 
waar CO₂ wordt opgeslagen, op een manier hoe het anders niet 
zou zijn gebeurd. Staande voorraad CO₂ draagt hier dus niet aan 
bij. 

• Toch hangt er zeker een andere waarde aan zo kan jaarlijkse 
vastlegging vergeleken worden met bijvoorbeeld de uitstoot 
van een behaald proces. Zo kan de ecosysteemdienst toch nog 
waarde hebben. Al is het maar dat mensen een idee krijgen wat 
de natuur doet. 

• De alternatieve waarde voor het extra vastleggen van de CO₂ 
heeft ook een grote maatschappelijke waarde, net als het in 
Nederland oplossen van het globale klimaat probleem. Het 
klein beginnen met het compenseren van de CO₂ met 
uitstotende bedrijven is een stap in de goede richting. Het 
bosareaal wordt verbeterd door middel van het aanplanten van 
inheemse boomsoorten met een hoge biodiversiteit. Daarbij 
wordt de CO₂ van een bedrijf gecompenseerd en kan een 
bedrijf zich CO₂ neutraal noemen.

CO₂  224 gram / per kilometer

(dutchrenewergy, z.d.)
Compenseert 215 miljoen kilometer

10 ton CO₂ / per jaar Compenseert 4.815 inwoners



Verzilvering

• Wanneer terrein beherende organisaties inzetten op 
klimaatbestendigheid en de extra opslag van CO₂ , komen deze 
projecten in aanmerking voor CO₂ certificaten. Uitstotende 
bedrijven kunnen deze certificaten kopen, eigenlijk investeren ze 
hiermee in het project. Deze vorm van compensatie valt niet 
onder de verplichte vastgelegde koolstofmarkt maar onder de 
vrijwillige. Van belang is dat het project dus meer CO₂ opvangt 
dan in de oude situatie dit moet de terreinbeheerder aantonen. 
De opslag van CO₂ heeft geen vaste waarde, het zal liggen tussen 
€ 25 en € 40 per ton. Deze bedragen zijn voortgekomen uit een 
interview met Wytze van der Gaast. De variatie komt door 
hoeveelheid aanbod die er op dat moment op de markt is. 

• Een groen project kan in aanmerking komen voor een certificaat. Een TBO 
en een bedrijf komen via de Stichting Nationale Koolstofmarkt tot een deal. 
Dit is allemaal op vrijwillige basis en volgt zoals hier onder geïllustreerd tot 
een betere wereld. 

Figuur 1: Illustratie van verzilvering 
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Pilot
Binnen het onderzoek is dieper ingegaan op het natuurtype ‘Productiebossen’. Er is een klein 

gebied uitgekozen om een plan op uit te voeren. Het gaat om een opstand naaldhout voor 

productie op Landgoed Den Treek-Henschoten. De nieuwe beheerstrategie zal in het teken 

staan van ‘verloving’ dit wil zeggen dat het dennenbos omgevormd wordt naar bos met inlands 

eikenbos. 

Een opstand dennen herbergt minder CO2 dan een opstand met inlandse eiken blijkt uit 

onderzoek (Nabuurs & Mohren, 1994, p. 155). Hiernaast blijft co2 in eikenhout als 

constructiehout ook veel langer behouden. Dennen eindigen vaak in de biomassacentrale of in 

korte omloop producten. 

Er staat zo’n 30 ton meer co2 in een eikenbos (Nabuurs & Mohren, 1994, p. 155). Dit verschil in 

co2 opslag komt in aanmerking voor een certificaat omdat de co2 nooit was opgeslagen als er 

weer grove den was ingeplant. In tabel staat de situatie in het pilot gebied weergegeven.

Op het onderzochte gebied staat 46 ha grove den, wanneer dit wordt omgevormd tot eikenbos 

is dit goed voor ruim 1300 ton extra co2 opslag. Dit komt neer op – uitgaande van € 25 per ton -

€ 32.850

Gegevens Grove den naar Eik

Ha op pilot opslag in ton/ hc opslag in ton pilot

Grove den 46,84 55,38981601 2594,458982

Inlandse eik 46,84 83,44409984 3908,521636

Tabel 2: Opslag CO₂ pilotgebied

Figuur 2: Opstand



Conclusie

• Uit onderzoek is het antwoord op de hoofdvraag gebleken. De totale opslag binnen de grenzen van NPUH is 
3 miljoen ton CO₂ . De jaarlijkse vastlegging ligt op 43816 ton CO₂ . Deze waarde is te vergelijken met uitstoot 
van auto’s en heeft dus waarde. Echter is het financieel niets waard. Wel blijkt dat CO₂ financiële waarde kan 
krijgen via certificaten. Een certificaat wordt uitgegeven wanneer NPUH een project start waarmee extra CO₂
wordt vastgelegd. 

• Deze certificaten maken deel uit van de vrijwillige koolstofmarkt. Er is dus geen sprake van gemakkelijke 
‘schuldenafkoop’ van uitstotende bedrijven. Het heeft goede invloed op het tegengaan van de 
klimaatverandering.

• Met het omvormen van het dennenbos naar eikenbos wordt er meer CO₂ opgeslagen. Dit scheelt zo’n 30 ton 
CO₂ op een hectare.  

• Verder is de inlandse eik waardevoller voor zowel de natuur als de productie. Op deze manier voegt hij dus 
ook meer waarde toe dan dat een grove den zou doen.



Interviews 
Als eerste is Wytze van der Gaast geïnterviewd. Wytze van der Gaast is de directeur van de Nationale Koolstofmarkt. De 
Nationale Koolstofmarkt is een bedrijf dat certificaten kan uitdelen aan bedrijven die een initiatief hebben waarbij er meer 
koolstof opgeslagen kan worden. De reden dat Wytze van der Gaast is geïnterviewd, is dat het niet helemaal duidelijk was 
hoe het werkt met de certificaten. Het verkrijgen van de certificaten is een cruciaal deel van het plan en daarom was het 
belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Het interview verliep vrij soepel. De vragen en antwoorden waren duidelijk 
geformuleerd. Met de antwoorden werd het al snel duidelijk hoe het met de certificaten werkt. 

Als tweede is Wilbert Nijlant geïnterviewd. Wilbert Nijlant is de directeur van een rentmeesters kantoor het Schoutenhuis. 
Dit kantoor is gespecialiseerd in het beheren van private landgoederen. Op veel landgoederen zijn er mogelijkheden om bos 

met een hogere CO₂ vastlegging te realiseren. Met een financiële bijdrage is dit eerder interessant voor deze landgoederen 
om loofbos aan te poten. Deze partij hebben wij benaderd, omdat het veel beheer heeft en veel inspraak op veel 
landgoederen. Met de Stichting koolstof markt als tussen persoon is de realisatie van deze projecten een stuk beter uit te 
voeren dan voorheen. 

Als derde is Martin Nolsen geïnterviewd. Dit is de beheerder van landgoed Den Treek Henschoten, hij is zelf verantwoordelijk 
voor het bosbeheer en dit is een up to date onderwerp. De geïnterviewde wist zelf niet veel van de certificaten, maar gaf aan
ze wel te willen gebruiken en er meer over te weten willen komen. Zelf gaf hij aan het een erg belangrijk onderwerp te 
vinden, omdat het ook te maken heeft met de toekomst van het bosbeheer. Deze persoon hebben wij benaderd, omdat hij 
de uitvoerende kracht is op een groot landgoed met veel bos. 

Uitwerking van de interviews vindt u in bijlage 3.
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Groep Opslag ton c02 Vastlegging ton/jaar Nettovastlegging ton/jaar

Bos met productie 1667157,3 26577,87 26577,87

Cultuurbos 75165,0615 1160,26605 1160,26605

Droge heide 131126,4 0 1502,49

Droge loofbossen 992216,4 15796,48 15796,48

Droge schraalgraslanden 40174,4 0 877,76

Open water 0 0 0

Overig 0 0 1560

Rietmoeras 8882,1 187,65 187,65

Rijke graslanden 10552,4 0 185,38

Stilstaand water 0 0 0

Vochtige bossen 8411,3 93,86 93,86

Vochtige graslanden 6630 0 88,4

Vochtige heide 13769,8 0 125,18

Zandverstuiving 0 0 0

Totaal: 2954085,162 43816,12605 48155,33605

Bijlage 1 



Beheertype Beschrijving Oppervlakte (Ha) Groep Gem. voorraad Co2/ton/ha Opslag ton c02 Gem.vastlegging C02/ton/jaar/ha
Gem. nettovastlegging 
CO2/ton/ha/jaar Vastlegging ton/jaar

Nettovastlegging 
ton/jaar

N16.03 Droog bos met productie 8053,3 Bos met productie 207 1667033,1 3,3 3,3 26575,89 26575,89

N16.04 Vochtig bos met productie 0,6 Bos met productie 207 124,2 3,3 3,3 1,98 1,98

L01.02 Houtwal en houtsingel 14,1 Cultuurbos 149 2100,9 2,3 2,3 32,43 32,43

L01.03 Elzensingel 0,1 Cultuurbos 149 14,3785 2,3 2,3 0,22195 0,22195

L01.05 Knip- of scheerheg 1,0 Cultuurbos 149 149 2,3 2,3 2,3 2,3

L01.06 Struweelhaag 0,1 Cultuurbos 149 14,9 2,3 2,3 0,23 0,23

L01.07 Laan 288,4 Cultuurbos 149 42971,6 2,3 2,3 663,32 663,32

L01.08 Knotboom 0,1 Cultuurbos 149 14,9 2,3 2,3 0,23 0,23

L01.09 Hoogstamboomgaard 0,8 Cultuurbos 149 119,2 2,3 2,3 1,84 1,84

L01.16 Bossingel 0,1 Cultuurbos 149 9,983 2,3 2,3 0,1541 0,1541

N17.02 Drooghakhout 29,3 Cultuurbos 149 4365,7 2,3 2,3 67,39 67,39

N17.03 Park- en stinzenbos 163,1 Cultuurbos 149 24301,9 2,3 2,3 375,13 375,13

N17.06 Vochtig en hellinghakhout 7,4 Cultuurbos 149 1102,6 2,3 2,3 17,02 17,02

N07.01 Droge heide 1365,9 Droge heide 96 131126,4 0 1,1 0 1502,49

N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos 4936,4 Droge loofbossen 201 992216,4 3,2 3,2 15796,48 15796,48

N11.01 Droog schraalgrasland 337,6 Droog schraalgrasland 119 40174,4 0 2,6 0 877,76

L01.01 Poel en klein historisch water 4,6 Open water 0 0 0 0 0 0

N02.01 Rivier 67,8 Open water 0 0 0 0 0 0

N04.02 Zoete plas 55,5 Open water 0 0 0 0 0 0

N00.05 Omvorming 97,4 overig 0 0 0 0 0 0

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 443,0 overig 0 0 0 2,6 0 1151,8

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 147,6 Overig 0 0 0 2,6 0 383,76

N12.06 Ruigteveld 9,4 Overig 0 0 0 2,6 0 24,44

N05.01 Moeras 41,7 Rietmoeras 213 8882,1 4,5 4,5 187,65 187,65

N12.03 Glanshaverhooiland 71,3 Rijke graslanden 148 10552,4 0 2,6 0 185,38

N06.05 Zwakgebufferd ven 22,9 Stilstaand water 0 0 0 0 0 0

N06.06 Zuur ven of hoogveenven 4,4 Stilstaand water 0 0 0 0 0 0

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 20,2 Vochtige bossen 233 4706,6 2,6 2,6 52,52 52,52

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 15,9 Vochtige bossen 233 3704,7 2,6 2,6 41,34 41,34

N10.01 Nat schraalland 19,7 Vochtige graslanden 195 3841,5 0 2,6 0 51,22

N10.02 Vochtig hooiland 14,3 Vochtige graslanden 195 2788,5 0 2,6 0 37,18

N06.04 Vochtige heide 113,8 Vochtige heide 121 13769,8 0 1,1 0 125,18

N07.02 Zandverstuiving 242,7 Zandverstuiving 0 0 0 0 0 0

Totaal: 2954085,162 43816,12605 48155,33605

Bijlage 2



Is het verkoop van certificaten iets van de laatste jaren?
“ Je moet even onderscheid maken tussen twee soorten certificaten, 1 is certificaten voor de markt voor verplichte klimaatinspanningen, en 1 voor 
vrijwillige klimaatspanningen. Er is in Europa een groot emissie handelssysteem de ETS, het is een soort superheffing voor co2. In het verleden kon je ook co2 
certificaten kopen voor buiten het systeem, net als in China en Afrika.
Er is ook een vrijwillige markt voor bedrijven die geen plicht hebben om te compenseren, maar die wel een maatschappelijke bijdrage willen hebben en het 
kunnen aantonen via een certificaat. De Nederlandse markt hiervoor is minimaal maar er zijn wel een aantal aanbieders voor lokale projecten. Die zijn nu 
allemaal bij elkaar gevoegd en dat is nu de ‘stichting nationale koolstofmarkt’. Met allemaal dezelfde regels en één certificaat.”

Wordt er bij het afgeven van een certificaat gekeken naar koolstof die opgeslagen kan gaan worden in de toekomst of ook al naar staande voorraad?
“ Het is eigenlijk alleen wat je in de toekomst gaat doen. We kijken eerst naar beleid, is er overheidsbeleid om iets verplicht te stellen. Als dat er niet is maar je 
wilt er toch wat aan doen doe je iets extra’s, dus vrijwillig. Dus echt toekomstige verbeteringen in het beleid.
Een baseline is een projectie voor in de toekomst. Wat zou er gebeuren met het gebied als je geen geld zou krijgen voor certificaten.
Het zijn alleen maar toekomstige projecten en niet de huidige voorraad. Met de certificaten krijg je dus exact geld voor eventuele verbeteringen aan je gebied, 
volledig kijkend naar de toekomst.”

Wat is volgens u het meest waardevolle bos qua CO2 opslag?
“ Dat zou ik niet durven zeggen. Ik ben officieel directeur, ik zorg voor het proces, maar heb zelf weinig verstand van de technieken. Ik weet hoe je het 
moet vastleggen maar weet niet welk bos beter is dan de ander. Het enige wat ik weet is als je puur voor CO2 gaat, zet je de bomen bij elkaar die veel CO2 
opslaan alleen dit is niet altijd goed voor het beleid en daar moet je rekening mee houden. Hier moet je een balans in vinden, Duurzaamheid van het bos, 
biodiversiteit en productie maar alleen maar soorten neerzetten die veel co2 opslaan is niet de oplossing. Je moet ook rekening houden met de FEC die hebben 
ook bepaalde eisen voor de kwaliteit en weerbaarheid. Er moet dus een balans worden gevonden.”

Met welke maat geven jullie een waarde in euro’s aan opgeslagen CO2? (als in hoeveel euro per ton)
“ dat doen wij zelf niet, dus SNK is een borgingsinstelling, wij zorgen voor de beginregels. Wij verifiëren of de prestatie is geleverd. Deskundigen controleren of 
de prestatie wel geleverd is en als deze is gehaald dan geven wij daar een certificaat voor af, daarna gaat het de markt op. Wij leggen geen prijs op en doen geen 
advies. Het enige wat ik weet en wat ik uit de markt opvang. We hadden een project in een veenweidegebied en dat leverde 70 euro per ton op. Ik denk dat dit 
een hoge prijs was, je kan in de wereld natuurlijk veel goedkoper krijgen. Dit kwam doordat het een van de eerste was. De koper was een 
plasticverpakkingsproducent en hij vond het naast de investering ook erg mooi dat hij bijdroeg aan de biodiversiteit van de weilanden en dat de weidevogels 
weer terugkwamen met zijn investering. Mensen vinden het dus ook wat erbij komt kijken, zoals het terugbrengen van de natuur, dus niet alleen het product 
maar ook wat eromheen komt kijken. Je kan een prijs van 25 tot 40 euro per ton verwachten”.

Bijlage 3
Interview Wytze van der Gaast



Is het alleen mogelijk een certificaat te krijgen voor een handeling die meerdere jaren meer CO2 opslaat, of is het ook mogelijk om een certificaat te krijgen voor een 
eenmalige handeling?
“Je wilt natuurlijk wel dat de klimaatprestatie duurzaam is. Als je het ene jaar co2 uit de lucht haalt en de andere jaar komt het weer terug, voegt het dan niks toe en schiet 
het niet op.
We hebben nu een project die slaat co2 op voor 100 jaar dus dat is voor de eeuwigheid. Veelal 10 a 15 jaar dus dat je bijdraagt aan co2 reductie. In de toekomst moet het 
sowieso meer gebeuren vanwege openheid beleid om de verplichtingen van het Parijs akkoord te voldoen. Je wilt dus wel voor langdurige projecten. Stel je zou het voor 1 
jaar doen, je moet een projectplan hebben en dat alles kost geld dus de kosten haal je er dan niet snel uit, naast dat de klimaatinspanningen dan ook helemaal weg 
vallen. Het is te duur, omdat je iemand nodig hebt om het plan te schrijven en helemaal te valideren en registeren. Naast dat de klimaat inspanning dan ook helemaal zal 
wegvallen, dus echt meerderde jaren om een duurzame stap eraan te geven.

Hoe komt een project in aanmerking voor een certificaat?
“ Het eerste criteria is of er beleid voor is. Als de overheid er beleid voor heeft gemaakt voor een gebied dan kan het al niet meer. Als er nog geen beleid is kijk je vervolgens 
is er emissiereductie groot genoeg om er geld aan te verdienen. Je moet de kosten er wel uit kunnen halen. Het belangrijkste is doe ik iets extra’s aan beleid.”

Komen alle bedrijven zomaar in aanmerking voor het aankopen van certificaten of gaat hier een lange weg aan vooraf?
“Iedereen kan certificaten kopen. Dus dat is geen probleem. Ook particulieren kunnen certificaten kopen. Stel je hebt een vakantie en je zegt ik wil mij co2 uitstoot 
compenseren dan kun je certificaten kopen. Je kunt niet verplichtingen die je hebt vanuit het beleid ermee afkopen.
Als jij als bedrijf een plicht hebt om schoorstenen schoon te maken kan je dit niet afkopen met certificaten.
Je mag je certificaten niet gebruiken om je verplichtingen vanuit het beleid er mee af te kopen.”

Zijn er in het verleden al vaker certificaten uitgedeeld aan soortgelijke projecten?
“ in NL was het op kleine schaal in bepaalde regio's. Deze regio’s hebben op een gegeven moment opdracht gekregen vanuit Den Haag om te compenseren. Gemeente den 
haag wilde toen graag klimaat neutraal zijn en toen is er een bedrijf opgericht “stichting klimaatfonds haaglande” die allemaal projecten heeft bedacht, zoals zonnepanelen 
op het dak, om de co2 te reduceren in de regio. Een vergelijkbaar initiatief is opgezet in zeeland met “klimaatfonds zeeland” en in Utrecht de “co2 bank Utrecht” daar 
heeft onder andere de ondernemer geïnvesteerd in projecten.”



Ziet u kans in een werkbare koolstofmarkt in Nederland?
“Ja daar geloof ik echt in. Dat is ook de reden dat ik het doe natuurlijk.
Het Europese systeem, dat ets is een gesloten systeem. Als dit in de toekomst geopend wordt voor projecten buiten het systeem.
Wij hebben een grote klimaat inspanning en merken echt dat consumenten echt om groene producten vragen en het niet accepteren dat de mensen maar ongelimiteerd in het 
vliegtuig gaan zitten. Er moet iets met ie co2 gebeuren maar de overheid heeft het geld er niet voor.
Ze hebben dus de handen ineengeslagen en partijen als natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, natuur en milieufederaties en Essent doen ook mee. Dat zijn echt wel de grote 
jongens en dat zijn wel grote volumes en vooral als men prijzen betaald als 35/40 euro de ton dan kan dat echt een behoorlijke markt worden. Het is nu dus nog een gesloten 
systeem met partijen die een quotum hebben, maar in de toekomst zullen in de landbouw in Nederland en certificaten kunnen generen en dat kunnen verkopen aan rookovens 
en tata steen in IJmuiden. Dan worden deze projecten ook interessant voor de verplichte co2 markt en dan heeft het pas echt een groot marktpotentieel.”

Op welke manier heeft het verkopen van certificaten een goed effect op klimaatverandering?
“ Het belangrijkste is dat er iets gebeurd wat er anders niet gebeurt. Alles waar je een certificaat voor afgeeft is een klimaatprestatie die anders niet gebeurd. Hiermee draag je 
bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Ook is het een beetje bewustwording, net als een werknemer van een bedrijf die dan bewust wordt van het probleem en dat je 
ook op je eigen individuele niveau kunt bijdragen aan de oplossingen hiervan.
Klimaatverandering wordt vaak gezien als een groot internationaal probleem waardoor veel mensen denken daar kan ik toch niks aan doen. Maar door het juist zo klein te 
maken denken er steeds meer ja hier kan ik ook aan mee doen en aan helpen.
Maar om het met certificaten juist klein te maken zoals met weilanden in Friesland en de grutto of een zwembad die wordt verwarmd met afval hitte van de Selavite aardappel 
fabriek.
Dan is het juist klein in je eigen omgeving.”

Is er binnen deze manier van handel geen hoog risico op vervalsing?
“Als je het goed organiseert niet. Je moet het heel degelijk oppakken en daarom duurt het soms best lang voordat iets is afgegeven. De methode die wij hebben wordt 
opgesteld door meerdere partijen en wij huren deskundig mensen in om ons te laten adviseren en er is een onafhankelijke commissie van deskundige uit de politiek en uit de 
wetenschap vervolgens is er ook een publieke inspraak.”
Alle projectplannen worden door externe deskundige beoordeeld door er onafhankelijk naar te kijken. Zo voeg je allerlei kwaliteitsborgen toe en behoud het certificaat zijn 
waarde. Er is een kans dat er met de handel iets misgaat en dit tikken we af door alles bij te houden op onze eigen website. Dus partij A investeert en dan heeft partij B iets om 
te kopen kan alleen hij daar dus mee promoten en als |C zegt dat hij ook geholpen heeft moet dit erin staan.“



Wat vindt u zelf van de oplossing om certificaten te verkopen aan vervuilende bedrijven? Vind u dit een goed idee of vind u dit eerder het vrijkopen van de 
problemen?
“ Dat zou vrijkopen van problemen kunnen zijn als een bedrijf hiermee verplichtingen niet meer hoef te doen. Maar dat is dus niet waar, de bedrijven behouden hun 
verplichtingen. Als bedrijf doe je wel wat extra's om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dus als een bedrijf zich wil afkopen van hun door de overheid gestelde 
eisen mag dit niet doormiddel van de co2 certificaten.
Een voorbeeld van het type koper die wij hebben is een bedrijf die al veel doet net als het inkopen van groene stroom en het isoleren van het gehele gebouw, maar het 
bedrijf moet 3 keer per jaar naar Brazilië vliegen en dan kan het zijn uitstoot compenseren doormiddel van de co2 certificaten.”

Reint-jan vraagt nog ter bevestiging: Je kan dus alleen toekomstige opslag van CO2 in certificaten kopen, de opslag die er al staat telt dus niet mee?
“Dit klopt”



Hoe denkt u over het co2 probleem? 
“ ja dat is zorgelijk toch” 

Zou u eerder inzetten op productie voor biomassa centrale of bijvoorbeeld kwaliteitshout?  
Kwaliteitshout, met als reden het CO2 vasthouden. Het is jammer dat er zoveel in de ovens verbrand wordt denk ik, dus kwaliteitshout is altijd beter, althans er zijn 
tegenwoordig mogelijkheden om biomassa om te zetten tot balken en planken. Die mogelijkheden zijn er nu ook. Dit is een alternatieve optie, als het maar duurzame 
productie is” 

Bent u bekend met omvorming van bossen in kader van het CO2 vraagstuk? 
“Nee, wel aan gedacht en in mijn gedachte mee bezig geweest maar nog niet concreet. Ik ben wel bezig geweest met duurzame bossen, net als wat jullie vanmiddag 
gaan doen die loofbossen aanplanten, structuur rijke bossen, meer biodiversiteit en daarmee ook meer duurzame bossen ontwikkelen voor de toekomst.” 

Wordt er binnen uw beheer rekening gehouden met CO2 opslag, valt dit binnen de visie? 
“Daar staat niks over in het beheerplan geschreven, zover ik weet. Dit is echt iets van de laatste 2 a 3 jaar dat dit actueel is.” 

Denk u zelf dat daar wel verandering in moet komen in de toekomst? 
“Ik denk dat het beheerplan daarin aangepast moet worden ja. Dat we daar wel anders naar moeten kijken in de toekomst.” 

Heeft u te maken met meningen van buitenaf (omwonenden bij omvorming / kap)? 
Nee, net wat ik vertelde, die projectgroep uit Amersfoort die het gemeentehuis daar van hout willen bouwen zijn heel geïnteresseerd in hout of in de duurzame 
bouw van het gemeentehuis. Maar verder van buitenaf krijgen wij heel weinig reacties. Nooit eigenlijk. Ook niet voor houtkap. De omgeving is het gewend dat er op 
de Treek jaarlijks hout wordt geoogst. Een kameraad van mij is in Arnhem aan het werk met machines en daar is een hele actiegroep tot leven geroepen en de 
volgende dag is zijn hele machine onder geklad. ” 

Bent u bekend met co2-certificaten?  
“Nee niet echt nee”  

*uitleg over certificaten door Jurjen 

Zou u actief handelen om voor een certificaat in aanmerking te komen? 
“Als dat ten gunste van de Treek is zeker ja.

Interviews Martin Nolsen



Hoe denkt u over het co2 probleem?  
Een erg actueel probleem vooral in de landbouw. 

Bent u bekend met co2 certificaten?  
Ja, er is weinig over bekend, maar er zijn wel partijen die zich erin verdiept hebben. 

Zo ja, denkt u dat er toekomst in zit?  
Zeker, als er een partij is die wil investeren in zulke projecten dan zeker. Als er buiten de overheid om (gerelateerd aan subsidies) 
iemand wil investeren in het vergroten van de depositie waarde, dan zie ik alleen maar mogelijkheden voor in de toekomst. 

Bent u bekend met projecten omtrent het co2 depositie probleem?  
Ja, alleen de verplichte projecten vanuit de overheid, maar niet die van jullie.  

Zouden deze certificaten op private landgoederen gebruikt kunnen worden als bron van financiering voor projecten ?  
Heel graag zelfs. Investeerders zijn altijd welkom. Maar ook alleen als het de moeite waard is, anders zijn de overige kosten hoger dan 
het resultaat. 

Wordt er binnen uw beheer rekening gehouden met CO2 opslag?  
Heel minimaal.  

Zou u bos omvormen voor een hogere co2 opslag waarde?  
Zeker, als het in het beheerplan past wel. Zo niet dan passen we het wel aan. 

Bent u bewust dat er verschillende bostypes zijn die een hogere opslagwaarde hebben, zoals grove den omvormen naar eik?
Ja, maar weet de verschillende soorten niet. 

Zou u waarde hechten aan een co2 neutraal label?  
Ik zelf minimaal, maar er zijn veel partijen die daar veel aan hechten. 

Interview Wilbert Nijlant 
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Centrale vraag en deelvragen

• Voor het onderzoek is er een centrale vraag en zijn er deelvragen door het nationaal park zelf opgesteld, waar in het onderzoek op in 

gegaan word.

• De centrale vraag voor het onderzoek is als volg; “Hoe groot is de totale bijdrage van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) met 

betrekking tot de ecosysteemdienst CO₂ opslag en hoe kan deze waarde worden verzilverd?”

• De deel vragen voor het onderzoek zijn zo opgesteld dat er duidelijk word hoeveel CO₂ er binnen de natuurtypen opgeslagen word,

wat de financiële waarde hiervan is en op welke punten de CO₂ -opslag verzilverd kan worden. De deelvragen zijn als volgt;

- “Hoeveel CO₂ wordt er opgeslagen in de verschillende natuur(beheer)typen per jaar ?”

- “Hoe groot is de totale CO₂-opslag binnen de verschillende NPUH begrenzingen van het nationaal Park Utrechtse Heuvelrug?”

- Voor de eerste twee vragen wordt er gekeken naar de CO₂ waarden per natuurtype, dit komt voort uit eerdere onderzoeken. Zo kan 

vastgesteld worden hoeveel CO₂ er vast gehouden wordt per natuurtypen en in het gehele Nationaal Park.

- “Hoeveel is de CO₂-opslag binnen de verschillende Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug begrenzingen financieel gezien waard?”

- Door eerder uitgebrachte rapporten door te nemen en te vergelijken, kan er vastgesteld worden wat ongeveer de waarden van CO₂ is. 

Hiermee kan er een waarde aan vast gemaakt worden, dit kan gedaan worden met milieuprijzen of met de prijs van carbon credits.

- “Hoe kan de waarde van CO₂ verzilverd worden, en hoe kan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hier in een rol in spelen?”

- Bij de bovenstaande vraag wordt er naar de belanghebbende van de CO₂- opslag gekeken en hoe deze groep uitgebreid kan worden.



Centrale vraag en deelvragen

Centrale vraag:
Hoe groot is de totale bijdrage van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) met betrekking tot 

de ecosysteemdienst CO₂ opslag en hoe kan deze waarde worden verzilverd?

Deelvraag 1:
‘’Hoeveel CO₂ 

wordt er 
opgeslagen in de 

verschillende 
natuur(beheer)-
typen per jaar ?’’

Deelvraag 2:
‘’Hoe groot is de 
totale CO₂-opslag 

binnen de 
verschillende 

NPUH 
begrenzingen van 
het nationaal Park 

Utrechtse 
Heuvelrug?’’

Deelvraag 3:
‘’Hoeveel is de 

CO₂-opslag 
binnen de 

verschillende 
Nationaal Park 

Utrechtse 
Heuvelrug 

begrenzingen 
financieel gezien 

waard?’’

Deelvraag 4:
‘’Hoe kan de 

waarde van CO₂ 
verzilverd 

worden, en hoe 
kan het Nationaal 

Park Utrechtse 
Heuvelrug hier in 

een rol in 
spelen?’’



Conclusie

Hoe groot is de totale bijdrage van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) met betrekking tot de 
ecosysteemdienst CO₂ opslag en hoe kan deze waarde worden verzilverd?

De huidige opslag 
binnen NPUH is om en 
nabij de 3.030.662 ton 

koolstof.

Elk jaar komt er door 
natuurlijke verjonging 

een opslag van 
ongeveer 35000 ton 

bij.

De waarde van deze 
natuurlijk opslag is 
financieel gezien 0 
euro. De koolstof 

opslag is pas 
te verzilveren als er

CO2 word opgeslagen 
dat zonder ons 

ingrijpen er niet zou 
zijn geweest.

NPUH kan koolstof 
opslag verkopen door 
middel van kleine 
ingrepen, zoals 
afrasteren van 
jong opschot of 
aanplanten van jongen 
bomen.



DEELVRAAG 1: “HOEVEEL CO₂ WORDT ER OPGESLAGEN IN 
DE VERSCHILLENDE NATUUR(BEHEER)TYPEN PER JAAR ?”

• De antwoorden zijn beantwoord door middel van 
GIS. In GIS zijn de verschillende natuurtypen 
onderscheiden van elkaar en zijn de oppervlakten 
berekend. Aan de hand van deze gegevens is de 
koolstof-opslag berekend.

• Er zijn in totaal 30 verschillende natuurtypen. Een 
aantal hiervan zijn; rivier en beek begeleidend bos, 
nat schraalland en houtwal en houtsingel. De 
natuurtypen zijn onderverdeeld in 14 
“samengevatte natuurtypen”. Natuurtypen die 
dezelfde werking hebben zijn samengevoegd.. Zie 
Tabel 1 voor de benamingen en het aantal ton 
CO2 per jaar. (GIS)

Nr. Beheertypen CO2 ton 
per jaar / per 
hectare

1. Stilstaand water 0,00

2. Cultuurbos 20,70

3. Open water 0,00

4. Rietmoeras 4,50

5. Vochtige heide 1,00

6. Droge heide 1,10

7. Zandverstuiving 0,00

8. Vochtige graslanden 5,20

9. Rijke graslanden 5,20

10. Vochtige bossen 4,60

11. Droge loofbossen 2,30

12. Bos met productie functie 2,30

13. Droge schraalgraslanden 2,60

14. Overig 3,00

Bij12. (z.d.). Natuurtypen. Geraadpleegd op 14 januari 2021, van https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-
landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/


DEELVRAAG 1: “HOEVEEL CO₂ WORDT ER OPGESLAGEN IN DE VERSCHILLENDE 
NATUUR(BEHEER)TYPEN PER JAAR ?”

Beheertype Types die zijn samengevoegd

Stilstaand water L01.01+N06.05+N06.06+N02.01+N04.0
2

Cultuurbos L01.02+L01.03+L01.05+L01.07+L01.08+
L01.09+N17.02+N17.03+N17.06

Vochtige graslanden N10.01+N10.02

Rijke graslanden N12.02+N12.03

Vochtige bossen N14.01+N14.03

Cultuurbos N17.02+N17.03+N17.06

Tabel 2. De beheertypen samen met de types die samengevoegd zijn om deze te krijgen.

• Er zijn diverse natuurtypes samengevoegd om de data makkelijker weer te geven.
• N10.01 is bijvoorbeeld beheertypen Nat schraalland en N10.02 is Vochtig hooiland 



DEELVRAAG 1: “HOEVEEL CO₂ WORDT ER 
OPGESLAGEN IN DE VERSCHILLENDE 
NATUUR(BEHEER)TYPEN PER JAAR ?”

Beheertypen nr Beheertypen

N00.05 Ontwikkeling

L01.01 Poel en klein historisch water

L01.02 houtwal en houtsingel

L01.03 Elzen singel

L01.05 Knip of scheerheg

L01.07 Laan

L01.08 Knotboom

L01.09 Hoogstamboomgaard

N02.01 rivier

N04.02 Zoete plas

N05.01 Moeras

N06.04 Vochtige heide

N06.05 Zwakgebufferd ven

N06.06 Zuur ven of hoogveenven

N07.01 Droge heide

N07.02 Zandverstuiving

N10.01 Nat schraalland

N10.02 Vochtig hooiland

N11.01 Droog schraalgrasland

N12.02 kruiden en fauna rijkgrasland

N12.03 Glanshaver hooiland

N12.05 Kruiden en faunarijke akker

N12.06 Ruigteveld

N14.01 rivier en beekbegeleidend bos

N14.03 Haagbeuken essenbos

N15.02 Dennen- , Eiken-, en beukenbos

N16.03 Droog bos met productie

N17.02 Drooghakhout bos

N17.03 Park en stinzenbos

N17.06 Vochtig en hellinghakhout



Methode

Arcgis kaarten verkrijgen
Beheertypen 

inventariseren
Beheertypen 
samenvoegen

Inventariseren 
koolstofeigenschappen 

per beheertypen

Hectares opmeten via 
Arcgis van beheertypen 

NPUH

Koolstofcapaciteit * 
oppervlakte  = resultaat

• Methode is stap voor stap uitgevoerd
• Deze methode is ook gebruikt voor deelvraag 2



DEELVRAAG 2: “HOE GROOT IS DE TOTALE CO₂-OPSLAG BINNEN DE VERSCHILLENDE NPUH 
BEGRENZINGEN VAN HET NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG?”

•Het totaal CO2 opslag in Nationaal Park Utrechts Heuvelrug bedraagt 35483,96 ton CO2 per 
jaar.* (GIS)

•In tabel 2 (volgende slide) zijn de beheertypen onderscheidend van elkaar te zien. Hier 
staan de gemiddelde voorraad en de gemiddelde opslag in het jaar. Vanuit hier is de totale 
opslag CO2 in een jaar berekend.

*Door de droogte van de afgelopen drie jaar is de natuurlijke verjonging achteruit gegaan. Hier zijn vooralsnog nog 
geen concrete gegevens van.



DEELVRAAG 2: “HOE GROOT IS DE TOTALE CO₂-OPSLAG BINNEN DE VERSCHILLENDE NPUH BEGRENZINGEN 
VAN HET NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG?” 

Natuurtype nr Natuurtype Natuurtype samengevat Totaal ha Totaal opslag Co2 ton per jaar Totaal vooraad Co2/ton/NPUH

N00.05 Ontwikkeling Overig 98,00 98,00 5909,4

L01.01 Poel en klein historisch water Stilstaand water 4,60 0,00 0

L01.02 houtwal en houtsingel Cultuurbos 14,20 32,66 2115,8

L01.03 Elzen singel Cultuurbos 0,10 0,23 14,9

L01.05 Knip of scheerheg Cultuurbos 1,30 2,99 193,7

L01.07 Laan Cultuurbos 288,60 663,78 43001,4

L01.08 Knotboom Cultuurbos 0,10 0,23 14,9

L01.09 Hoogstamboomgaard Cultuurbos 0,70 1,61 104,3

N02.01 Rivier Open water 67,50 0,00 0

N04.02 Zoete plas Open water 55,20 0,00 0

N05.01 Moeras Rietmoeras 41,80 188,10 8882,5

N06.04 Vochtige heide Vochtige heide 113,80 113,80 13769,8

N06.05 Zwakgebufferd ven Stilstaand water 22,60 0,00 0

N06.06 Zuur ven of hoogveenven Stilstaand water 4,60 0,00 0

N07.01 Droge heide Droge heide 1365,20 1501,72 131059,2

N07.02 Zandverstuiving Zandverstuiving 242,90 0,00 3643,5

N10.01 Nat schraalland Vochtige graslanden 19,10 49,66 3714,95

N10.02 Vochtig hooiland Vochtige graslanden 14,20 36,92 2761,9

N11.01 Droog schraalgrasland Droge schraalgrasland 337,10 876,46 40114,9

N12.02 Kruiden en fauna rijkgrasland Rijke graslanden 443,70 1153,62 65578,86

N12.03 Glanshaver hooiland Rijke graslanden 71,70 186,42 10597,26

N12.05 Kruiden en faunarijke akker Overig 147,80 147,80 8912,34

N12.06 Ruigteveld Overig 9,70 9,70 584,91

N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos Vochtige bossen 20,20 46,46 4827,8

N14.03 Haagbeuken essenbos Vochtige bossen 15,80 36,34 3776,2

N15.02 Dennen- , Eiken-, en beukenbos Droge loofbossen 4936,00 11352,80 992136

N16.03 Droog bos met productie Bos met productie functie 8053,90 18523,97 1659103,4

N17.02 Drooghakhout bos Cultuurbos 29,90 68,77 4455,1

N17.03 Park en stinzenbos Cultuurbos 163,20 375,36 24316,8

N17.06 Vochtig en hellinghakhout Cultuurbos 7,20 16,56 1072,8

Totaal 35483,96 3030662,62

Tabel 2: Soorten beheertypen



Bron toelichting

• Ecopedia. (z.d.). Bossen en koolstofopslag. Geraadpleegd op 12 januari 2021, 
van https://www.ecopedia.be/pagina/bossen-en-koolstofopslag

• Van deze site hebben wij de gegevens geraadpleegd, dit waren de meeste recente 
gegevens. Ook waren deze gegevens meest compleet.

https://www.ecopedia.be/pagina/bossen-en-koolstofopslag


DEELVRAAG 3: “HOEVEEL IS DE CO₂-OPSLAG BINNEN DE VERSCHILLENDE NATIONAAL 
PARK UTRECHTSE HEUVELRUG BEGRENZINGEN FINANCIEEL GEZIEN WAARD?”

• Het al opgeslagen CO2 (35483,96 ton CO2) binnen het nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geen 
financiële waarden. Dit komt omdat het al aanwezige CO2 niet gebruikt mag worden voor het aanvragen 
van certificaten. Certificaten kunnen uiteindelijk verkocht worden waardoor de inkomsten verhoogd 
worden.

• De total economic value (TEV) van koolstof opslag is moeilijk te bepalen, direct heeft het geen grote 
waarden maar indirect wel. Zonder koolstofopslag zullen de klimaatveranderingen versnellen en dit heeft 
een negatieve invloed op het welzijn van de mens

• Om certificaten te verkrijgen moet er natuur aangelegd worden (dat er van nature niet zal zijn geweest). 

• Het doel is dan dat de nieuwe natuur de CO2 zal vast houden. 

• Denk hierbij aan natte heide of verjonging van het bos.

• Het aanleggen van deze natuur moet volgens een aantal richtlijnen. Zo zal kaalkap alleen niet voldoende 
zijn om er een certificaat voor te krijgen, wordt het verjongingsgebied omheind zou dit wel kunnen.

• Dit bleek uit een interview met een deskundige op het gebied van stikstofbeleid. (M. Snoep, persoonlijke 

communicatie, 8 januari 2021)



DEELVRAAG 4: 
“HOE KAN DE WAARDE VAN 
CO₂ VERZILVERD WORDEN, 
EN HOE KAN HET NATIONAAL
PARK UTRECHTSE HEUVELRUG
HIER IN EEN ROL IN SPELEN?”



DEELVRAAG 4: 
“HOE KAN DE WAARDE VAN 
CO₂ VERZILVERD WORDEN, 
EN HOE KAN HET NATIONAAL
PARK UTRECHTSE HEUVELRUG
HIER IN EEN ROL IN SPELEN?”

Poggy. (z.d.). CO2 certificaten. Geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://www.poqqy.com/certificaten/

GoldStanderd (z.d.). Vision+impacts. Geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://www.goldstandard.org/about-us/vision-and-mission

SNK. (z.d.). Aanleiding. Geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://nationaleco2markt.nl/over-de-green-deal/

CDM. (z.d.). What is the CDM. Geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://cdm.unfccc.int/about/index.html

https://www.poqqy.com/certificaten/
https://www.goldstandard.org/about-us/vision-and-mission
https://nationaleco2markt.nl/over-de-green-deal/
https://cdm.unfccc.int/about/index.html


Economische stakeholders

van der Linde, D. (01-12-2020). Omgaan met belangen & stakeholders in beeld brengen  [Powerpoint].  Geraadpleegd van 
https://moodlerooms.hvhl.nl/mod/resource/view.php?id=318103&redirect=1

• In de stakeholder analyse zijn de 
alle belanghebbende 
weergegeven.

• Een moeilijke opgave bij het NPUH 
is dat het bestaat uit allerlei losse 
zowel kleine als grote 
terreineigenaren.

• De zakenpartners zijn opgemaakt 
uit de samenwerkingsagenda van 
het NPUH (Oosterman et al., 
2018).

• De meeste inkomsten zullen 
komen uit de klant groepen. Dit 
zijn vaak bedrijven die hun 
CO2 uitstoot willen compenseren.



BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

De 
ecosysteemdienst 
waar het omdraait:

CO2 opslag

Het BMC is een weergave van de 
sterke en zwakke punten van het 
project. Het is een strategisch 
hulpmiddel om een bedrijfsmodel te 
creëren.

De stakeholders zoals te zien in de 
vorige dia zijn belanghebbende die 
zowel bijdragen, stimuleren en 
figureren als product afnemende 
partij m.b.t. de CO2 opslag.
Zo kunt u aflezen in de BMC dat 
gemeentes een belangrijke rol spelen 
in de financiering en dat bedrijven 
een essentiële afnemer zijn van het 
product (het certificaat).



Bulg-analyse

De Bulg-analyse is verder uitgeschreven in bijlage 3.

• In de bulg-analayse zijn
de actoren van NPUH te
zien met betrekking tot 
de CO2 opslag

• De genoemde partijen 
zijn beoordeeld door te 
kijken naar hen relatie 
met de CO2 opslag

• Rood geeft een 
bedreiging voor het 
plan aan. Groen een 
kans en oranje staat 
neutraal m.b.t. 
de CO2 opslag.



PILOT NATUURBOS

Onder natuurbos worden de volgende natuurtype verstaan:
• N14.01: Rivier en beek begeleidend bos

• N14.03 Haagbeuken essenbos

• N15.02 Dennen-, Eiken-, en beukenbos

Natuurtype nr Natuurtype Gem. voo
rraad CO2

/ton/ha

Gem. Opslag C
O2/ton/jaar

Totaal ha Totaal opslag 
CO2 ton per jaar

N14.01 Rivier en beekbegel
eidend bos

239 2,30 20,20 46,46

N14.03 Haagbeukenessenb
os

239 2,30 15,80 36,34

N15.02 Dennen-, eiken-, 
en beukenbos

201 2,30 4936,00 11352,90

Totaal 4972 11435,70

De totale CO2 opslag per jaar van deze natuurtypes bedraagt 11435,70 ton CO2/jaar

Tabel 3. Totale opslag CO2 per jaar



Verzilvering voor het natuurbos

• Om de waarde van het natuurbos te verzilveren wordt er gekeken naar de handel en verkoop van CO2 certificaten. Hiervoor is er 
een interview gehouden met Martijn Snoep, directeur van Face the Future. Uit dit interview is gebleken dat om de CO2 opslag om te 
zetten naar certificaten, er strenge eisen zijn. Zo moet het gaan om nieuwe opslag en niet reeds opgeslagen CO2. Ook telt 
natuurlijke verjonging niet mee, tenzij je om deze verjongen een raster zet ter bescherming tegen vraat, dan mag deze opslag wel
verkocht worden (zie bijlage 2). Hiervoor zal dus ruimte moeten worden gezocht dan wel ruimte worden gecreëerd.
Een optie om nieuwe ruimte te creëren is door gebieden een nieuwe gebruiksdoel te geven, zoals graslanden of akkervelden.

• De maatregelen die uitgevoerd zullen worden om het stuk grond in aanmerking te laten komen voor een certificaat, zullen worden
gefinancierd door NPUH zelf. Het bedrag wordt later terug gewonnen door het verkopen van de certificaten aan de klanten. 
Grote bedrijven kunnen vooraf betalen in dat geval worden de maatregelen gefinancierd door de klant

• Bedrijven die voorop lopen in de certificatie en handel van CO2 certificaten zijn Trees for all en Greendeals.

• De totale opslag van natuurbos per jaar is aldus 11435,70 ton CO2 per jaar. Dit is ook wel te vergelijken met 80.045 vluchten van 
Amsterdam naar Parijs.



Verzilvering voor het natuurbos

• NPUH bedraagt in totaal 23000 hectare, hiervan is 4972 hectare natuurbos. 
De jaarlijkse kapt verschilt erg, dit hangt af van de verschillende partijen binnen het nationale park. 
Om een keuze te maken voor het aantal hectare dat gekapt zal worden moet er overlegd worden m
et de terrein beherende organisaties (bijvoorbeeld SBB).
Het stuk zal een kaalkap ondergaan waarna er natuurlijke verjonging ontstaat of er nieuwe bomen 
kunnen worden aangeplant.

• Als dit gedaan is zal er een omheining om heen gezet worden. Hierdoor kan het stuk grond in aanm
erking komen voor een certificaat. Hierbij moet er rekening worden gehouden dat, de kosten van 
de aanleg van een veeraster van 100 meter: 454,90 euro bedraagt (BIJ12, 2019).

• Bij de keuze van aanplant kan het beste gekeken worden naar welk type boom de meeste 
CO2 opslaat en zorgen voor een duurzaam gezond bos. Bomen die hiervoor in aanmerkingen komen 
zijn inheemse bomen met een grote kroon zoals: esdoorn, eiken en diverse dennen.

Nieuwe aanwas 
planten

• Kosten boom

• Kosten planten 
(mankracht)

• Eventuele kosten 
steunpalen

• Eventuele kosten 
rastering

• Kosten machine 
gebruik

• Snel resultaten

• Keuze boomsoort

Natuurlijke 
verjonging

• Kosten veeraster

• Kosten 
bodempreparatie

• Afhankelijk van 
staande opstand

• Langdurig proces



Begroting natuurbos

Als voorbeeld wordt 1 hectare natuurbos gekozen. Als we 1 hectare nieuw bos willen 
zullen er ongeveer 2500 tot 4000 bomen moeten worden geplant. Deze bomen 
kunnen het beste tussen de 80 en 120 cm hoog zijn en zullen gemiddeld 1 euro per 
stuk zijn (van den Broeck, 2019). Eventuele bodempreparatie is hier buiten gelaten.

De kosten voor het planten van 4000 (eiken) bomen bedraagt 2.082,30 euro (BIJ12, 
2019). Gezien dit nieuwe aanplant is, hoeft deze om aan de eisen te voldoen niet 
verplicht omrasterd te worden.

De eik zijn groeit vertraagd tussen de 100 en 200 jaar. Voor optimale CO2 opslag, 
zullen we de eik dus 100 jaar laten groeien.

De opslag van 1 ha natuurbos bedraagt 2,3 ton CO2 per jaar. 1 ton CO2 brengt 
ongeveer 20 euro op, op de Europese markt (Moerkerk, 2020).

In tabel 1 is een globale begroting gemaakt voor 1 ha natuurbos. Echter is dit niet 
definitief. Er kunnen nog kosten bijkomen afhankelijk van het bos en het beheer 
hiervan, van de certificering van het project en daarnaast kan de prijs van 1 ton CO2 
veranderen afhankelijk van de markt.

Tabel 1: Natuurbos voorbeeld 1 hectare p

Uitgave: aanplant 4000 
bomen

€ 2.082,30

Inkomsten per jaar: 
verkoop CO2

46,00

Jaar terugverdient



Conclusie verzilvering natuurbos

Ruimte

• Ruimte 
creëren d.m.v. 
kap of 
herinrichting 
gebieden

Nieuw bos

• Nieuw bos 
aanplanten

• Dan wel 
natuurlijke 
verjonging

Bescherming

• Natuurlijke 
verjonging 
beschermen 
d.m.v. raster

Waarde 
verzilveren

• Verkoop van 
CO2 
certificaten



INTERVIEW JAN DE GROOT

Jan de Groot is een oud boswachter van de Utrechtse heuvelrug. Hij is woonachtig in een 
dienstwoning op de Utrechtse heuvelrug. Hij heeft in de afgelopen jaren verandering gezien op 
de Utrechtse heuvelrug. Zijn mening is dat het niet alleen CO2 de oorzaak hier voor is. Voor hem 
heeft het probleem met meerdere aspecten te maken. Hij benoemt in het interview vaak de ver-
thema’s. Zijn mening is om het CO2 probleem op te lossen moeten er meer dingen aangepakt 
worden. De meeste mensen moeten hun manier van hun doen en laten veranderen.

Om meer te lezen over veranderingen en werkzaamheden die te maken hebben met 
CO2 lees bijlage 2 “Interview Jan de Groot”



INTERVIEW JEROEN VAN OORSCHOT

Jeroen van Oorschot is een medewerker van advies bureua Borgman beheer. Naar 
aanleiding van de tip van Jan de Groot hebben wij contact met hem opgenomen. Jeroen 
is verantwoordelijk voor het beheer van landgoed quadeoord in Renkum, maar is ook 
werzaam op het gebied van bosadvies. Zodoende komt hij regelmatig in aanraking met 
het begrip koolstofopslag. Jeroen gaf aan dat het vergroten van koolstofopslag een steeds 
grotere rol gaat spelen in de beheerplannen. Borgman beheer doet regelmatig 
inventarisatie op het gebied van koolstof opslag. De berekenen dan de bestaande hout 
opstand en de natuurlijke verjonging. Door de droogte van de laatste jaren is 
de natuurlijke verjonging drastisch afgenomen, dus ook de koolstofopslag. Het koolstof 
percentage van een boom ligt rond de 50%. Jeroen vertelde dat er zeker mogelijkheid 
was om deze koolstof te vermarkten. Echter viel het verkopen of verzilveren van deze 
koolstofopslag niet binnen zijn werkzaamheden.

Voor het gehele interview zie bijlage 2: Interviews



INTERVIEW MARTIJN SNOEP

Op aanraden van Jeroen van Oorschot is er contact gezocht met Martijn Snoep. Martijn 
Snoep is directeur en medewerker van stichting Face the Future. Martijn heeft een 
directe relatie met koolstofopslag. Stichting Face the Future is een verkoper en 
tussenpersoon op het gebied van koolstof certificaten. Bedrijven kunnen bij stichting Face 
the Future certificaten kopen en Martijn zorg dat deze certificaten op diverse plekken 
wereldwijd worden verzilverd en gebruikt. 1 certificaat staat voor 1 ton co2 opslag. De 
prijzen zijn erg afhankelijk van de plek en de koper. In Oeganda waar Face the Future veel 
actief is kost een certificaat voor een bedrijf 4-5 euro en voor een particulier 10 euro. De 
Nederlandse markt is opkomend, momenteel liggen de bedragen voor zowel particulier 
als zakelijk tussen 20-25 euro per certificaat. Deze certificaten worden gekocht door 
bijvoorbeeld bedrijven als shell. Wel wil de klant dat de certificaten staan voor extra 
koolstofopslag boven de natuurlijke koolstof opslag. Zo mag natuurlijke verjonging 
dus niet vermarkt worden. Maar zal je de natuurlijke verjonging beschermen met een 
raster dan valt dit wel binnen het kader.

Voor het gehele interview zie bijlage 2: Interviews
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Dit slidesrapport kon helaas niet als een prezi ingeleverd worden ga voor de originele versie naar: https://prezi.com/i/iboxobif4fys/  

  

https://prezi.com/i/iboxobif4fys/


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



 

  



  

 


