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Nationaal Groenfonds



Nationaal Groenfonds

� financier van natuur, bos en landschap

� opgericht door LNV en provincies

� stichting zonder winstoogmerk



� natuur en klimaat, samen sterker

� van idee naar praktijk: Boscertificaten

� een uitdaging voor de toekomst .... 

Waar gaan wij het over hebben?



� Kyoto Protocol (1997)

- reforestation, afforestation én deforestation (art. 3.3)

- emissiehandel (art. 17)

� Ministeries van LNV en VROM

natuur- en klimaatbeleid, samen sterker?

� opdracht aan Nationaal Groenfonds 

het Boscertificatensysteem

Natuur en klimaat, samen sterker



1. bosaanleg (natuurbeleid) 

financiële bijdrage voor CO2  in nieuw permanent bos

2. terugdringen CO2 (klimaatbeleid Kyoto) 

inkomsten door verhandelen CO2 in emissiehandel

Fondsvorming voor bosaanleg



� ontwikkeling en certificering (1999/2000)

� implementatie (eind 2000)

� financieren bosaanleg (vanaf 2001)

� fondsenwerving

Boscertificaten
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Revolverend fonds voor bosaanleg



gecontracteerd 950 ha (ultimo 2005)

… goed voor ruim 200.000 ton CO2

aantal 

projecten

oppervlakte 

(ha)

2001 17 256

2002 23 159

2003 23 184

2004 47 403

2005 52 626

Totaal 162 1.628

Bosaanleg met Boscertificaten



� nieuw, additioneel en permanent bos  

� duurzaam beheer en onderhoud

� landschappelijke en ecologische kwaliteit 

� toegankelijk voor het publiek

voldoende CO2-vastlegging

langdurig en meetbaar!

Voorwaarden bosaanleg



� particuliere natuuraanleg

nieuwe landgoederen, bebossing landbouwgronden

� terreinbeherende organisaties

provinciale landschappen, Natuurmonumenten

� gemeenten

Partners in bosaanleg



� werkkapitaal Klimaatgelden(LNV/VROM)

- opzetten van het systeem

- overbrugging aankopen tot emissiehandel

� fondsenwerving

ANWB, gemeente Alphen a/d Rijn
Kikkoman Foods

Investeren in bosaanleg
Geld voor verwerving CO2-rechten nu





� fondsenwerving

� vrijwillige emissiehandel

� verplichte emissiehandel....?

Investeren in bosaanleg
Geld voor verwerving CO2-rechten in de toekomst



� partijen investeren in nieuw Nederlands bos

� geen overdracht CO2-rechten

� marketing, communicatie

� people, planet, profit!

ANWB, gemeente Alphen a/d Rijn

Kikkoman Foods

Fondsenwerving



� Nationaal Groenfonds: (re)actief

� systeem is gecertificeerd (SGS)

� overdracht CO2-rechten, maar geen ‘status’

� huidige prijzen EUR 10,00 tot EUR 15,00

� kosten Nederlands bos ca. EUR 20,00

Vrijwillige emissiehandel



� EU-ETS (Emission Trading Scheme)

- CO2 rechten hebben status i.v.m. plafonds
- certificering én registratie emissieautoriteit

� Initial phase (2005-2007) = ‘proefperiode’

- discussie bos in de tropen (CDM)

- géén CO2-credits uit bos
- prijzen nu ca. EUR 20,00 

Verplichte emissiehandel



� Mandatory phase (2008-2012) = verplicht 

- evaluatie: discussie bos (in tropen) in 2006

- CO2-credits uit Nederlands bos onzeker?

- uitdaging voor Nederlands overheid, want ...

… vereiste voor duurzame 

financiering van bosaanleg!

Verplichte emissiehandel
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