
Soort bedrijf Melkvee en vlees

Locatie Zwolle                                                                                                                       

Areaal 58 ha

CO2 vastlegging 162.4 ton/jaar

Vastlegging door
Niet kerende 
grondbewerking en  
kruidenrijk grasland

CO2-reductie op eigen 
bedrijf

Zonnepanelen, maximale
begrazing en lokaal voer

Melkveebedrijf
Erve Slendebroek

Laat uw CO2-uitstoot vastleggen bij:

Uit het figuur hiernaast wordt duidelijk 
door welke maatregelen er bij Erve 
Slendebroek CO2 wordt vastgelegd en in 
welke kwantiteit.

Familiebedrijf Erve Slendebroek bestaat al sinds
1863, nu in 2021 wordt het bedrijf gerund door
Jaco, Rolien en hun zoon Arjan. Doordat zij de
bodem niet ploegen en een kruidenrijk
grasmengsel hebben ingezaaid, wordt op het
bedrijf 162 ton CO2 per jaar vastgelegd. Daarnaast
laten zij de koeien maximaal grazen waardoor er
zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van
trekkers e.d. wat weer uitstoot bespaart. Op het
bedrijf zijn verder zonnepanelen die met 82 MW
voor bijna de gehele energievraag van het bedrijf
leveren. Erve Slendebroek biedt u via Nieuw Groen
de mogelijkheid om te investeren in een gezond
klimaat.

Meer weten?
Erve Slendebroek
06-51231206
Info@erve-slendebroek.nl

Nieuw Groen
www.nieuwgroen.nl
welkom@nieuw-groen.nl

http://www.nieuwgroen.nl/


Wat is Nieuw Groen?

Een groeiend aantal bedrijven en particulieren
wil hun CO2-uitstoot opruimen en daarmee
bijdragen aan het klimaatprobleem. 
Nieuw Groen biedt hen de mogelijkheid om dat
in de buurt te doen, via lokale, groene initiatieven. 
Denk aan CO2-vastlegging in voedselbossen,
agrarische bodems en notenboomgaarden. Dat CO2

kan worden vastgelegd door de aanplant van bomen
is voor de meesten bekend, maar CO2 kan ook in de bodem
vastgelegd worden door de bodem te verrijken met 
organisch materiaal, kruidenmengsels in te zaaien en de bodem 

zo min mogelijk te bewerken. Het nemen van dergelijke maatregelen is 
een extra kostenpost voor boeren. Door boeren te betalen voor CO2-vastlegging, maken 
we het samen mogelijk om duurzaam voedsel te produceren.

Stimuleer CO2-vastlegging in uw regio

Ondersteun vergroening en verduurzaming van Nederland

Investeer in meerjarige projecten

Verklein de CO2-voetafdruk van uw bedrijf

Ondersteun lokale ondernemers

Waarom CO2 vast laten leggen door Nieuw Groen?

Leg CO2

vast in 
Zwolle!


