
Boer Sjoerd is uitverkocht

De CO2-certi�caten van Sjoerd

Miedema zijn uitverkocht! Als eerste

boer in Nederland verhoogde hij het

waterpeil in zijn Friese Veenweiden.

Landelijk en internationaal kreeg dit

veel aandacht. Bedrijven en gemeenten

kochten uit zijn eerste batch ruim 1800

CO2-certi�caten! Later komen nog 2500

certi�caten beschikbaar.

Bekijk het project

Bekijk in browser

Hét platform voor vrijwillige, regionale en

betrouwbare CO₂-compensatie

Voor een positieve impact op klimaat, landschap, natuur en landbouw

Nieuws
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Duurzaam IJs van De Jong

“Een innovatief project in Fryslân met

potentie voor het hele land”, aldus de

toenmalige directeur van De Jong’s IJs,

Romke de Jong. De Jong, inmiddels

Tweede Kamerlid, had het over Valuta

voor Veen. Hij hoopt dat De Jongs IJs de

meest duurzame ijsfabriek van Europa

wordt. De CO2-certi�caten van Lytse

Deelen dragen daaraan bij. 

Lees meer

11 gemeenten kiezen

Valuta voor Veen

De Fryske Marren, Dantumadeel,

Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden,

Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf,

Tytsjerksteradiel, Waadhoeke,

Terschellling en Weststellingwerf: ze

kochten dit jaar allemaal CO2-

certi�caten van Valuta voor Veen.

Waarom zij gaan voor CO2-compensatie

'om de hoek'? Lees de reacties van

Wethouder Bert Wassink (Leeuwarden)

en Wethouder Frans Veltman (De

Fryske Marren).

Eerst reduceren, dan

compenseren

Steeds meer bedrijven werken actief

aan het verkleinen van de eigen CO2-

voetafdruk. Allereerst door de CO2-

uitstoot te reduceren. Voor het deel dat

nog niet lukt investeren zij steeds vaker

in projecten waarmee de uitstoot wordt
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verminderd of vastgelegd. Zoals

bijvoorbeeld door koper van het eerste

uur, het innovatieve

palletverpakkingsbedrijf XT Orange®.

Lees meer

Langweer - Friesland

Verstopt in het veenweidegebied in de

Friese gemeente De Fryske Marren ligt

een pracht van een polder omzoomd

met water. Een eilandpolder, ingeklemd

tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat, bij

Langweer.

Meer over dit project

Westzijderveld - Noord-

Holland

Het is � jn om beloond te worden voor de manier van

boeren waarop wij dat doen

Boer Miedema

Projecten
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Westzijderveld is de allereerste

natuurlocatie in Nederland waaraan

goedkeuring is verleend om met de

Valuta voor Veen-methode te werken.

Een primeur! Het is een prachtig gebied

waar de schoonheid van de natuur tot

zijn recht komt.

Meer over dit project

Earnewâld - Friesland

In Earnewâld, tegen de Alde Feanen

aan, ligt een prachtig gebied van 9

hectare. Het waterpeil gaat in dit

gebied zo maximaal mogelijk omhoog.

Boer Bijlsma is grondeigenaar en maakt

hier een combinatie met

weidevogelbeheer.

Meer over dit project

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de CO2-certi�caten, de methode Valuta voor Veen

of Stichting Nationale Koolstofmarkt? Neem eens een kijkje in onze

rubriek 'Veelgestelde Vragen'. 

Ga naar Veelgestelde Vragen!
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Natuurlijke
oplossingen

Zonder
winstoogmerk
 

Getoetste SNK-
methoden

CO2-
compensatie in
de eigen regio

Je ziet direct de resultaten. Het is meetbaar en

controleerbaar. We zijn dan ook blij met onze aankoop

van Valuta voor Veen CO₂-Certi�caten.

René van Glabbeek

XT Orange®

Meedoen als grondeigenaar?

Wilt u weten of Valuta voor Veen voor u geschikt is? Of wilt meer weten

over aankomende methoden als ‘Blijvend grasland’, ‘Agroforestry’ of

‘Blue Carbon’?

Neem contact  met ons op!

Waarom PlatformCO₂neutraal?
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Agora 6, 8934 CJ, Leeuwarden

Netherlands

info@platformco2neutraal.nl

Je hebt deze e-mail ontvangen omdat je je hebt

aangemeld op onze website of een aankoop bij

ons hebt gedaan.

Uitschrijven

Platform CO₂ Neutraal
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