Eerste platform compenseert Vlaamse boeren voor
koolstofopslag
12 JULI 2021

Boerenbond en de Bodemkundige Dienst gaan samenwerken met het CO2-platform Claire, het eerste Vlaamse
platform waar koolstofopslag in landbouwbodems gevaloriseerd zal worden door lokale bedr ven die eigen
klimaatimpact willen verminderen. “Dit is een primeur”, klinkt het b Boerenbond. “Nooit eerder werden in
Vlaanderen landbouwers gecompenseerd voor de klimaatinspanningen die z deden.” De drie partners werkten de
afgelopen maanden aan een sluitende methodiek, waardoor landbouwers nog dit jaar hun project zullen kunnen
aanbieden via het platform.
Lees meer over: CO2 bodem

De gevolgen van de klimaatverandering laten zich steeds meer voelen. De maatschapp en bedr fswereld z n er zich ook van
bewust dat we moeten toewerken naar een klimaatneutrale maatschapp . Daar z n heel wat stappen voor nodig. Een stukje van
de puzzel ligt b koolstofopslag via lokale landbouwbodems.
We mogen spreken van een unieke dienst die b na enkel landbouwers kunnen aanbieden, namel k CO2 uit de lucht halen en
vastleggen in de bodem, ook wel “carbon farming” genoemd. Door CO2 op te slaan in de bodem, via gewassen en aanvoer van
plantaardig materiaal, kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen én kan ook de grondgebonden landbouwsector z n
steentje b dragen aan het remmen van klimaatverandering. Bovendien draagt koolstofopslag in landbouwgronden ook b aan een
betere bodemkwaliteit.

Claire, wie?

Claire staat voor ‘Clean air’ en gaat voor lokaal klimaatneutraal. Z brengen bedr ven die hun CO2-uitstoot willen compenseren
samen met part en die CO2-uitstoot willen reduceren, verm den of zelfs opslaan. Eén van de sectoren die projecten kunnen
aanbieden is landbouw. “We waren ons met z’n allen bewust van het feit dat we een ‘versnelling’ nodig hebben in het
terugdringen van onze CO2-uitstoot”, zegt Joris De Ke ser van Claire. Collega Johanna Huylenbroeck vulde al snel aan met het
idee “dat we iets moesten uitwerken waar we als maatschapp in z n geheel op vooruit gaan, zowel de privésector als de
scholen, de jeugdverenigingen, de landbouw, de natuur ….”

Landbouwers krijgen de kans om hun
inspanningen te laten zien
Patrick Meulemeester - Boerenbond

Pilootproject

In 2021 wordt er bewust gekozen om met een besloten groep landbouwers te werken om het systeem aan de prakt k te toetsen
en zo te verf nen dat het opschaalbaar wordt voor meer landbouwers en bedr ven. De projectplannen van de landbouwers z n in
opmaak en in het najaar zullen de eerste overeenkomsten tussen landbouwers en bedr ven afgesloten worden via Claire.
“Het heeft heel wat denkwerk gekost om dit systeem klaar te stomen”, zegt Annemie Elsen van BDB. “We z n heel bl dat we
landbouwers kunnen vergoeden voor de inspanningen die z leveren aan de maatschapp . We hebben bodemkwaliteit alt d
vooropgezet en nu is er eindel k een kader om bodemzorg te stimuleren."
"Bovendien kr gen onze landbouwers ook een gezicht en kr gen we de kans om onze inspanningen te laten zien”, pikt Patrick
Meulemeester van Boerenbond in. “Zo kunnen we de landbouwsector in een positief daglicht stellen.”
Meer info: https://claire-co2.com/
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