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Geachte heer, mevrouw, 

 

In het verleden heeft u vanuit het Bosklimaatfonds van Nationaal Groenfonds een 

bijdrage ontvangen voor de aanleg van uw bosproject. Door deze bijdrage heeft het 

Nationaal Groenfonds de rechten verkregen op de beoogde vastleggingscapaciteit van 

CO2 door uw bosgebied van de eerstvolgende 50 jaar. Deze rechten en plichten zijn op de 

betreffende percelen vastgelegd in het Kadaster door middel van een huurovereenkomst 

met kwalitatieve verplichting en kettingbeding.  

 

Het Nationaal Groenfonds heeft ruim achttien jaar de aanleg van nieuwe bosprojecten 

via het Bosklimaatfonds mede mogelijk gemaakt. Omdat de mogelijk te realiseren 

verkoopprijs van een ton CO2 niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds is 

samen met het Ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten.  

 

Door middel van deze brief bevestigen wij dat u als boseigenaar weer de volledige 

zeggenschap krijgt over de CO2-vastleggingscapaciteit van uw bosgebied. De 

huurovereenkomst met kwalitatieve verplichting en kettingbeding komt bij deze te 

vervallen. Bij verkoop van uw bosgebied hoeft de huurovereenkomst met kwalitatieve 

verplichting en kettingbeding dan ook niet meer over te gaan naar de nieuwe eigenaar. 

Indien gewenst kunt u, op eigen kosten, via een notaris de kwalitatieve verplichting met 

betrekking tot het Bosklimaatfonds beëindigen en laten verwijderen uit het Kadaster. Het 

Nationaal Groenfonds geeft, bij deze, op voorhand toestemming hiervoor. 

 

U dient het bosgebied volgens de geldende wet- en regelgeving volledig in stand te 

houden, te onderhouden en waar nodig te herplanten (artikel 4.1 en volgende uit de Wet 

Natuurbescherming). Een eventuele kwalitatieve verplichting vanuit een 

subsidieregeling Natuurbeheer blijft vanzelfsprekend ongewijzigd van kracht. 
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Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse 

bossen deed Stichting Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes 

in de bosgebieden. Het zou zeer wenselijk zijn als Stichting Probos deze specifieke 

meetrondes, op hun kosten, zou mogen blijven uitvoeren in uw bosgebied. Stichting 

Probos zal in dat geval hiervoor van te voren contact met u opnemen.  

 

Indien u geen eigenaar meer bent van het bosgebied, dan verzoeken wij u om dit per 

mail aan ons te melden via mailadres info@nationaalgroenfonds.nl. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij dat graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nationaal Groenfonds 

 

 

mr. J.P. Schaaij 

Directeur 
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