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1. Aanleiding
De veenweiden zijn een karakteristiek element van het Noord-Hollandse landschap, met een typisch
verkavelingspatroon en afwateringsloten. Dit bijzondere landschap heeft echter ook een keerzijde. De
oxidatie van veen in de Nederlandse veenweides zorgt jaarlijks voor de uitstoot van 6,9 Mton CO2,
ofwel 4% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot moet de komende decennia in alle
sectoren worden terug gedrongen, dus ook in de landbouw en het landgebruik. In het Klimaatakkoord
is afgesproken dat deze sector de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 1 Mton reduceert
(Klimaatakkoord, sector Landbouw en Landgebruik).
De oxidatie van het veen kan worden
gereduceerd door het (grond)waterpeil te
verhogen, de grond niet langer te roeren en
het gebruik te extensiveren. Hierdoor kan de
veenlaag behouden blijven. Er zijn echter
ingewikkelde en kostbare maatregelen nodig
om dit te doen: het waterpeil moet
permanent verhoogd worden en er moeten
bijvoorbeeld onderwaterdrains en sloten
worden aangelegd. Hiervoor moeten
eventueel ook hele percelen worden
omgevormd. Er is dus financiering nodig om
deze maatregelen uit te kunnen voeren.

Zie in het helder groen de veengebieden van Noord-Holland.
Bron: Leidraad Cultuurhistorie en Landschap, Provincie NoordHolland.

De Natuur en Milieufederaties in de 5
veenweideprovincies hebben de afgelopen
jaren een aanpak ontwikkeld om de
bodemdaling en veenoxidatie in
veenweidegebieden tegen te gaan en CO2emissies terug te dringen in de vorm van het
programma Valuta voor Veen. Hierbij worden
veenoxidatie en CO2-emissies gereduceerd
door het waterpeil in veenweidegebieden te
verhogen. Aan deze emissiereductie kan een
financiële waarde in de vorm van CO2certificaten worden toegekend.

De verkregen CO2-certificaten kunnen verkocht worden aan partijen die op vrijwillige basis hun CO2uitstoot willen compenseren. Daarmee ontstaat een nieuw verdienmodel waarmee grondeigenaren
door het verhogen van hun grondwaterpeil extra inkomsten hebben voor duurzamer beheer en
onderhoud van hun grond. Het verbinden tussen vraag en aanbod van C02-certificaten gebeurt door
regionale koolstofbanken c.q. CO2-banken. Binnen de CO2-banken kunnen bedrijven, overheden en
particulieren hun CO2-uitstoot regionaal compenseren. Het doel van de CO2-banken is om vraag en
aanbod op het gebied van CO2-compensatie in de regio bij elkaar te brengen.
Doel van de Natuur en Milieufederaties is om in 2020-2021 10 proeftuinen op te zetten (waarvan 2 (of
meer met aanvullende projecten) in Noord-Holland), in agrarische -of natuurveen(weide)gebieden,
waar het grondwaterpeil wordt verhoogd en de methode Valuta voor Veen wordt toegepast.

2. Proeftuin Westzijderveld
Dit plan stelt voor om één van de proeftuinen in Noord-Holland op zetten in de Westzijderveld in de
gemeente Zaanstad. Hier kan op een terrein van Staatsbosbeheer een terrein van 20,88 hectares
worden benut voor Valuta voor Veen.

Projectlocatie
De projectlocatie ligt in natuurgebied Westzijderveld, ten westen van Zaanstad in de Provincie
Noord-Holland (figuur 1). De projectlocatie ligt in het noordoostelijk deel van dit gebied en bestaat
uit meerdere percelen. De percelen waar het hier om gaat zijn eigendom van Staatsbosbeheer en
onderdeel van het Natura-2000 gebied ‘Polder Westzaan’.
Een aantal van de percelen wil Staatsbosbeheer afsluiten van de omgeving om er het peil te kunnen
verhogen. De percelen met de nummers 2 t/m 5 in figuur 2 zijn al ingericht voor dit doel, de
nummers 6 t/m 8 worden op dit moment ingericht en zijn oktober 2021 gereed. De pilot percelen
voor Valuta voor Veen zijn die met de nummers 3, 4 ,7 en 8 en hebben samen een totaal oppervlak
van 19,4 hectare.

Figuur 1: Het Westzijderveld is het rood omcirkelde deel op de kaart

Figuur 2 Westzijderveld: 3 reeds ingerichte compartimenten in het noorden (2 t/m 5) en het nog in te richten
gebied in het zuiden (6 t/m 8).

Huidige situatie
De gehele locatie heeft een veenpakket van meer dan 200 centimeter. Het veenpakket bestaat uit
puur veen van het type veenmosveen (bron). In de projectlocatie liggen percelen (eilanden) die qua
lengte en breedte variëren. De breedte van de percelen varieert van ca 10 tot 80 meter. (zie figuur
2).
De percelen hebben de bestemming natuur en zijn beschermd als onderdeel van Natura 2000 gebied
Polder Westzaan. In de polder Westzaan komen verschillende stadia voor van brakke verlanding
zoals de jonge stadia met ruwe bies. Het is een van de belangrijkste veenweidegebieden voor brakke
ruigten met echt lepelblad en echte heemst en brakke graslanden. Naast jonge verlandingsstadia zijn
ook bloemrijke veenmosrietlanden, veenmosrijke trilvenen en moerasheiden goed ontwikkeld. Door
de ligging zijn er kansen het brakke karakter te behouden en te versterken. Het gebied is een
kerngebied voor de noordse woelmuis. (Bron).
Kernopgaven voor Polder Westzaan

Bron Bij12.

Beheer
Het natuurbeheer in het oostelijk deel van het Westzijderveld wordt uitgevoerd door de
terreinbeherende organisatie Staatsbosbeheer. Het natuurbeheer richt zich in het projectgebied op
de Natura 2000-doelen. De wijze van natuurbeheer is vastgelegd in de beheerplannen van de
terreinbeheerder en het natuurbeheerplan van de provincie. Het natuurbeheerplan bepaalt voor
welke beheertypen beheerpakketten kunnen worden afgesloten (in het projectgebied is dat N5.01
(moeras) (wordt ws N5.03 veenmoeras vanaf 01012021) en N6.01 (veenmosrietland en
moerasheide)). Het beheer richt zich op het in stand houden van deze beheertypen en de N2000
doelen. (Bron: Bij12).
Het beheer bestaat uit het periodiek maaien van de rietlanden en periodiek maaien van de vegetatie
in de sloten. Het maaien van de rietlanden gebeurt, afhankelijk van de vegetatie ter plekke, jaarlijks
of eens per 3-5 jaar. Het maaien van de sloten gebeurt eens per 5 jaar. Planten en dieren profiteren
van deze lange interval, maar door eens per 5 jaar de sloot te maaien en op diepte te houden, wordt
ook de aan- en afvoer van water geborgd.

Subsidie
In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) maakt de provincie jaarlijks
een Natuurbeheerplan (NBP), waarin staat waar welk soort natuurbeheer wordt gevraagd
(beheertypenkaart) of welke ontwikkeling gewenst is (ambitiekaart). In een openstellingsbesluit
bepaalt de provincie jaarlijks hoeveel budget voor vergoeding van welk beheer beschikbaar wordt
gesteld. Het NBP is afgestemd op het Natura 2000-beheerplan; de beheertypenkaart en de
ambitiekaart uit het NBP geven invulling aan de beheermaatregelen die gevraagd worden vanuit de
Natura 2000-doelen. Bron: Bij12.
De toekomstige beheerkosten worden in principe gedekt door middel van SNL-subsidie. De provincie NoordHolland betaalt echter slechts 75% van deze subsidie, en dus van de werkelijke kosten, uit.

Peil
De pilot percelen vallen in peilvak 4400-01 (Polder Westzaan) uit figuur 3 die afkomstig is uit het
peilbesluit (bijlage 1). De percelen worden niet onderbemalen. Er is sprake van een dynamisch
peilbeheer. Waarbij het vaste peil (-1,04 m NAP) mag fluctueren tussen 1,02 en 1,06 m beneden NAP.
De gemiddelde hoogte van het maaiveld varieert tussen de 15 en 30 cm boven polderpeil.

Figuur 3: tabel uit figerend peilbesluit (2013). Bron: HHNK.

De drooglegging in de percelen varieert (o.a. door hoogteverschillen van het maaiveld) per perceel
van 0 cm tot 45 cm (Bron: AHN3). De grondwaterstand kan in droge perioden echter makkelijk 50 –
100 cm of zelfs nog verder beneden het maaiveld zakken. Het peil van de reeds ingerichte
compartimenten wordt beheerd met behulp van stuwen en inlaatkleppen.
De drooglegging in de huidige situatie per perceel:
-

Perceel 3 en 4: 80% tussen 0 en 30 cm
Perceel 7 en 8: 95% tussen 15 en 45 cm

Figuur 3: Drooglegging in het projectgebied op basis van de AHN-3. Bron: AHN

3. Beschrijving projecttype
De percelen zijn tot de jaren 90 in agrarisch gebruik geweest. Daarna is op de percelen zeer extensief
beheer uitgevoerd. Alleen hoofdsloten werden onderhouden, kleinere sloten en greppels op de
percelen zijn in de loop der jaren met vegetatie dichtgegroeid. Hierdoor is een moerasgebied
ontstaan met vooral riet en struiken als begroeiing. In 2007 zijn de compartimenten 2 t/m 5
aangelegd door percelen aan elkaar te koppelen middels dammen en damwanden. Hierdoor zijn
hydrologisch geïsoleerde compartimenten ontstaan. Vergelijkbare inrichting van de compartimenten
6 t/m 8 vindt plaats in 2020 en 2021, en gereed om te starten als Valuta voor Veen pilot 1 november
2021.
De sloten op en tussen deze percelen worden gedeeltelijk afgesloten van het polderpeil. Er wordt
wel water ingelaten zodra het peil in de compartimenten beneden het polderpeil zakt, maar het
regenwater wat valt wordt zo veel mogelijk in de compartimenten vastgehouden. Hierdoor verbetert
de waterkwaliteit in de compartimenten. Regenwater breekt veen minder snel af doordat het minder
hard water – met minder kalkhoudende stoffen - is dan het polderwater. In sommige van deze
compartimenten leidt dit beheer ook tot een hoger slootwaterpeil in perioden met een
neerslagoverschot.

Aanvullend wil de beheerder een deel van de moerascompartimenten voorzien van elektrische
gemalen om ervoor te zorgen dat ook in perioden met een neerslagtekort, het peil in de
compartimenten hoger blijft. Het betreft de percelen 3, 4, 7 en 8, de Valuta voor Veen pilot
percelen.Door de combinatie van deze maatregelen (maken van compartimenten plus plaatsen
gemalen) wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd en kan de beheerder in aanmerking komen voor
CO2 certificaten. Op de percelen 2, 5 en 6 worden wel ingericht als afgesloten compartimenten,
maar worden niet voorzien van pompen/gemalen, zodat het water niet jaarrond omhoog kan
worden gezet. Deze doen dan ook niet mee in deze pilot.
Het nieuwe peil is in potentie tot 15 cm boven polderpeil. Hierdoor wordt het slootwaterpeil van
1,04 m beneden NAP verhoogd naar 0,89 m beneden NAP.
Om het nieuwe peil mogelijk te maken zijn afspraken hierover vastgelegd in een vergunning van het
waterschap, waarin ook toestemming voor peilafwijking wordt opgenomen. Zie bijlage 2.
Er is aanvullend nog een vergunning nodig voor te plaatsen pompen. Dit is al besproken met het
Hoogheemraadschap Hollands Nooderkwartier en er worden geen problemen voorzien. Deze wordt
op korte termijn aangevraagd.[
Om de beoogde CO2 reductie te kunnen kwantificeren is de methode Valuta voor Veen gebruikt.
Deze methode is door de Stichting NK vastgesteld en is bedoeld om de CO2 uitstoot te verminderen
door middel van het verhogen van het grondwaterpeil in veengebieden. Aangezien het hier gaat om
natuurontwikkeling valt dit project binnen de methode Valuta voor Veen onder de variant “met
natuurontwikkeling”. Het gaat daarbij om inspanningen van Staatsbosbeheer om bestaande maar
bedreigde laagveengebieden te behouden.
De projecteigenaar wil in aanmerking komen voor ex-ante uitgifte van CO2 certificaten. De methode
Valuta voor Veen biedt – onder voorwaarden – deze mogelijkheid. De voorwaarden zijn vastgelegd in
het rulebook van de Stichting NK onder de regel ‘Ex ante versus ex post uitgifte van certificaten’ en
wordt vastgelegd in bovengenoemd contract welke separaat wordt bijgevoegd.

Risico’s en knelpunten
Het verhogen van het peil boven polderpeil lukt niet altijd. Soms blijken de compartimenten lek te
zijn waardoor water weglekt en het peil niet op de gewenste hoogte gebracht kan worden. Dit risico
wordt ondervangen door in de berekeningen een risicopercentage op te nemen. Waar mogelijk
wordt onderzoek gedaan naar de reden van de lekkages en wordt er gewerkt aan het verhelpen van
de lekkages.
Het continu opmalen van water is niet duurzaam/toekomstbestendig. Een belangrijk onderdeel van
de pilot is evaluatie van de betrouwbaarheid van pompen op zonne-energie.
Het inlaten van/opmalen met polderwater is slecht voor de waterkwaliteit in de
moerascompartimenten en kan interne eutrofiering tot gevolg hebben. (Gevolgen daarvan kunnen
zijn: o.a. botulisme, blauwalg, ophoping van stikstof en fosfaat en toename ongewenste
plantensoorten.). Om deze reden maken we zo veel mogelijk gebruik van regenwater. Als dit niet
anders kan, laten we water in m.b.v. pompen. Pompen op zonne-energie kunnen niet altijd worden
uitgerust met vlotters of sensoren en zullen dus (bij voldoende zonnekracht) continue door blijven
pompen. Daarom worden de pompen geplaatst naast de uitlaat/overstort zodat overtollig
inlaatwater op hetzelfde punt weer uitstroomt.

4. Bepaling additionaliteit
Het peilbesluit zoals hierboven beschreven (1,04 m beneden maaiveld) is het peil dat gehanteerd
moet worden. De peilaanpassingen die nu gedaan worden door het vormen van
moerascompartimenten en het opzetten van de peilen sluit aan bij de natuurdoelen en wordt
vrijwillig gedaan door Staatsbosbeheer, en komt niet voort uit verplichtingen.
De subsidieregeling die relevant is in dit verband, is de SNL (Subsidieregeling voor beheer.
De beheertypen van de SNL-subsidie zijn inhoudelijk uitgewerkt in de Index Natuur en Landschap
(Bron Bij12). Daarin zijn de streefbeelden per beheertype uitgeschreven. Ten aanzien van het
waterpeil op percelen met het beheertype N05.03 Veenmoeras staat er: “Ze worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van veel open water en grondwaterstanden die tenminste in de winter en
voorjaar dicht aan of boven maaiveld staan. De diepte tot waarop grondwaterstanden wegzakken
varieert per type gebied, met een beperkte dynamiek in laagveenmoerassen. In veengebieden
(laagveengebieden en beekdalen) mag de laagste grondwaterstand niet wegzakken tot meer dan 40
cm onder maaiveld omdat anders door veenafbraak, vochttekorten en vorming van regenwaterlenzen
soortenarme vegetaties ontstaan en een versnelde ontwikkeling naar bos in gang gezet wordt.”
Deze omschrijvingen zijn ontwikkeld om te voorzien in een gemeenschappelijke taal en
interpretatieverschillen tegen te gaan. Het gaat hier om generieke omschrijvingen die ruimte bieden
aan maatwerk per gebied, vormgegeven door deskundige beheerders. Er is ruimte om het hier
bedoelde maatwerk te leveren.
Bij het maken van deze omschrijvingen heeft de opsteller rekening gehouden met de weerbarstige
werkelijkheid in de praktijk: er is in de systematiek van de Index namelijk voorzien in
kwaliteitscriteria met scores. Met behulp van monitoring kan per situatie een score aan het
beheertype worden toegekend. Dat gebeurt in de praktijk meestal per beheertype, per
beheergebied. Dus als voorbeeld: Staatsbosbeheer kent een score toe aan het beheertype in de hele
Polder Westzaan. Hieraan is te zien (zie bijlage 3) dat je, ook al scoor je op het criterium Milieu- en
watercondities “laag”, je nog steeds recht hebt op de subsidie. Daaruit kunnen we afleiden dat het
volledig voldoen aan alle criteria geen onomstotelijk harde verplichting is.
En daarmee is er sprake van additionaliteit van de peilopzet ten opzichte van de huidige
verplichtingen.

5. Projectgrens
De grenzen van het project staan beschreven in onderdeel 1. Vlak ten noorden van perceel 2 en ten
zuiden van perceel 5 liggen de referentiepercelen (zie figuur 2 en 5a). Dit perceel valt binnen een en
hetzelfde peilvak en buiten het gebied waar het peil opgezet gaat worden, de
moerascompartimenten. In de percelen 3, 4, 7 en 8 binnen het projectgebied wordt het peil opgezet
en vindt CO2 reductie plaats.

6. Baseline
In dit project wordt als baseline het onderpeil genomen zoals dat is vastgelegd in het peilbesluit1. Dit
peil staat op 1,04 meter beneden NAP (zie ook onderdeel 3). Vanuit de door SNL verstrekte subsidie

1

Hoogheemraadschap Noorderkwartier controleert het peil op basis van het peilbesluit waarbij het peil niet
lager mag liggen dan het onderpeil zoals opgenomen in het peilbesluit.

voor natuurbeheer is er geen verplichting om het waterpeil te verhogen. Staatsbosbeheer voert met
een aantal maatregelen vrijwillig een peilverhoging door. Zie ook onder 3. Bepaling additionaliteit.
Daarnaast wordt het waterpeil in het referentieperceel gemeten (zie onderdeel 8) waarbij inzicht
wordt gegeven in het peil wanneer er geen peilverhoging plaats vindt.

7. Bepaling projectemissies
Ten opzichte van het maaiveld wordt het slootpeil opgezet met 15 centimeter van:
-

Perceel 3 en 4 natste deel (50%): 7,5 cm beneden maaiveld naar 7,5 cm boven maaiveld
Perceel 3 en 4 droogste deel (50%): 22,5 cm beneden maaiveld naar 7,5 cm beneden
maaiveld.
Perceel 7 en 8 natste deel (80%): 22,5 cm beneden maaiveld naar 7,5 cm beneden maaiveld.
Perceel 7 en 8 droogste deel (20%): 37,5 cm beneden maaiveld naar 22,5 cm beneden
maaiveld

Om de CO2 besparing te kunnen inschatten, is het volgens de methode nodig om het gemiddelde
waterpeil van het gehele perceel te weten. In dit geval splitsen we op verzoek van SNK de percelen in
tweeën en nemen we – ivm de grote invloed van methaan- en lachgasemissies – de gemiddelden van
het droogste en het natste deel van het perceel. Daarbij wordt nu aangenomen dat het gemiddelde
van het slootwaterpeil en het grondwaterpeil in het midden van het perceel de gemiddelde
grondwaterstand is over het gehele perceel2. Dit wordt berekend aan de hand van de door
Hoogheemraadschap Noorderkwartier gehanteerde formules die gebruikt worden voor de relatie
drooglegging en grondwaterstand in pure veengronden:
De gehanteerde formule heeft HHNK afgeleid door de dataset van Wetterskip Fryslân te
bewerken en te kijken naar de gemodelleerde en gemeten punten binnen
eutroof/mesotroof veen zonder kleidek, met een drooglegging van max 1.2m. Zie
bijgevoegde brief van HHNK in bijlage 4.

Gemiddelde grondwaterstand = (GLG + GHG)/2
Waarbij;
GLG = 0.45*D+44

GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (in cm onder maaiveld)
D: Drooglegging (in centimeter)
En waarbij;
GHG = 0.38*D-3.5

GHG: Gemiddeld hoogste Grondwaterstand (in cm onder maaiveld)
D: Drooglegging (in centimeter).
2

In de methode Valuta voor Veen wordt voorgesteld om dit met behulp van een grondwatermodel te
berekenen. Na overleg met HHNK is gebleken dat zij de berekeningswijze zoals gehanteerd voor VvV
Projectplan voor Lytse Deelen de op dit moment meest geschikte wijze van berekenen vinden.

-

Perceel 3 en 4 natste deel: 50% tussen 0 en 15 centimeter; D= 7,5 cm
Perceel 3 en 4 droogste deel: 50% tussen 15 en 30 cm; D = 22,5 cm
Perceel 7 en 8: 80% tussen 15 en 30 centimeter; D = 22,5 cm.
Perceel 7 en 8: 20% tussen 30 en 45 centimeter; D = 37,5 cm

Huidige situatie
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van de percelen in de huidige situatie is:
-

Perceel 3 en 4 natste deel: (47,4-0,65)/2 = 23,4 cm
Perceel 3 en 4 droogste deel: (54,1+5,1)/2 = 29,6 cm
Perceel 7 en 8 natste deel: (54,1 + 5,1)/2 = 29,6 cm
Perceel 7 en 8 droogste deel: (60,9 + 10,8)/2 = 35,9 cm

Waarbij:
GLG = 0.45*D+44
GHG = 0.38*D-3.5

Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in de huidige situatie is:
- Perceel 3 en 4 natste 50%: 23,4 centimeter beneden maaiveld
- Perceel 3 en 4 droogste 50%: 29,6 centimeter beneden maaiveld
- Perceel 7 en 8 natste 80%: 29,6 centimeter beneden maaiveld
- Perceel 7 en 8 droogste 20%: : 35,9 centimeter beneden maaiveld
De waterstand aan de rand van de percelen is gelijk aan het slootwaterpeil welke in de huidige
situatie bedraagt:
- Perceel 3 en 4 natste 50%: 7,5 cm beneden maaiveld
- Perceel 3 en 4 droogste 50%: 22,5 cm beneden maaiveld
- Perceel 7 en 8 natste 80%: 22,5 cm beneden maaiveld
- Perceel 7 en 8 droogste 20%: 37,5 cm beneden maaiveld
Gemiddelde grondwaterstand over de hele percelen in de huidige situatie is
- Perceel 3 + 4 natste 50%: ((23,4+7,5 ) /2) = 15,45 centimeter.
- Perceel 3+4 droogste 50%: ((29,6+22,5)/2) = 26,05 cm
- Perceel 7 + 8 natste 80%: ((29,6+22,5)/2) = 26,05 cm
- Perceel 7 + 8 droogste 20%: (35,9+37,5/2) = 36,7 cm

Toekomstige situatie
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in toekomstige situatie is:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: (40,6 + (– 6,35))/2 = 17,1 cm
Perceel 3 en 4 droogste 50%: (47,4 + (-0,65))/2 = 23,4 cm
Perceel 7 en 8 natste 80%: (47,4+(-0,65))/2 = 23,4cm’
Perceel 7 en 8 droogste 20%: (54,1+5,1))/2 = 29,6 cm

Waarbij:
GLG = 0.45*D+44
GHG = 0.38*D-3.5

D:
-

Perceel
Perceel
Perceel
Perceel

3
3
7
7

en
en
en
en

4
4
8
8

natste 50%: 7,5 cm boven maaiveld
droogste 50%: 7,5 cm beneden maaiveld
natste 80%: 7,5 cm beneden maaiveld
droogste 20%: 22,5 beneden maaiveld

Gemiddelde grondwaterstand in het midden van de percelen in de toekomstige situatie is:
- Perceel 3 en 4 natste 50%: 17,1 cm
- Perceel 3 en 4 droogste 50%: 23,4 cm
- Perceel 7 en 8 natste 80%: 23,4cm
- Perceel 7 en 8 droogste 20%: 29,6 cm
De gemiddelde grondwaterstand over het hele perceel in de toekomstige situatie (uitgaande van
slootpeil van respectievelijk 7,5 cm boven / onder maaiveld (perceel 3 en 4) en 7,5 cm / 22,5 cm
beneden maaiveld (perceel 7 en 8):
- Perceel 3 en 4 natste 50%: (-7,5 + 17,1)/2) = 4,8 cm
- Perceel 3 en 4 droogste 50%: (7,5 + 23,4)/2) = 15,5 cm
- Perceel 7 en 8 natste 80%: (7,5 + 23,4)/2) = 15,5 cm
- Perceel 7 en 8 droogste 20%: (22,5 + 29,6)/2 = 26,1 cm
De gemiddelde grondwaterstand op de percelen stijgt hiermee van gemiddeld
- Perceel 3 en 4 natste 50%:
o 15,45 centimeter onder maaiveld in de huidige situatie
o naar 4,8 centimeter onder maaiveld in de toekomstige situatie.
o Dit is een gemiddelde stijging van het grondwater van 10,6 centimeter.
- Perceel 3 en 4 droogste 50%
o 26,05 centimeter onder maaiveld in de huidige situatie
o naar 15,5 centimeter onder maaiveld in de toekomstige situatie.
o Dit is een gemiddelde stijging van het grondwater van 10,6 centimeter.
-

-

Perceel 7 en 8 natste 80%
o 26,05 centimeter onder maaiveld in de huidige situatie
o naar 15,5 centimeter onder maaiveld in de toekomstige situatie.
o Dit is een gemiddelde stijging van het grondwater van 10,6 centimeter.
Perceel 7 en 8 droogste 20 %
o 36,7 centimeter onder maaiveld in de huidige situatie
o naar 26,1 centimeter onder maaiveld in de toekomstige situatie.
o Dit is een gemiddelde stijging van het grondwater van 10,6 centimeter.

Figuur 5a Overzicht van de huidige en toekomstige gemiddelde sloot- en grondwaterpeilen in perceel
3 en 4

Figuur 5b Overzicht van de huidige en toekomstige gemiddelde sloot- en grondwaterpeilen in perceel
7 en 8

8. Bepaling emissiereductie
De vermindering van de CO2-uitstoot is volgens de methode Valuta voor Veen:
Y = -0,45x + 0,088
Waarbij:
x = grondwaterpeil in centimeter beneden maaiveld
y = ton CO2/hectare/jaar
Daarnaast vindt correctie plaats van methaan en lachgas conform de methode Valuta voor Veen.
Uitstoot CO2-eq huidige situatie
Y = -0,45* xx + 0,088 = xxxx ton CO2/ha/jr
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: (-0,45 * 15,45) + 0,088 = 7,0
Perceel 3 en 4 droogste 50%: (-0,45 * 26,05) + 0,088 = 11,8
Perceel 7 en 8 natste 80% (-0,45* 26,05) + 0,088 = 11,8
Perceel 7 en 8 droogste 20% (-0,45* 36,7) + 0,088 = 16,6

Methaan- en lachgasemissies bij:
-

15 centimeter beneden maaiveld is: 2,4 ton CO2-eq/ha/jr (Juranski et al., 2009)
25 centimeter beneden maaiveld is: 2,2 ton CO2-eq/ha/jr
35 centimeter beneden maaiveld is: 3,8 ton CO2-eq/ha/jr

Totale emissie in de huidige situatie is per perceel:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: 7,0 + 2,4 = 9,4 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 3 en 4 droogste 50%: 11,8 + 2,2 = 14,0 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 natste 80%: 11,8 + 2,2 = 14,0 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 droogste 20% : 16,6 + 3,8 = 20,4 ton CO2-eq/ha/jr

Uitstoot CO2-eq toekomstige situatie per perceel:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: (-0,45 * 4,8) + 0,088 = 2,2
Perceel 3 en 4 droogste 50%: (-0,45 * 15,5) + 0,088 = 7,1
Perceel 7 en 8 natste 80% (-0,45* 15,5) + 0,088 = 7,1
Perceel 7 en 8 droogste 20% (-0,45* 26,1) + 0,088 = 11,8

Methaan- en lachgasemissies bij
-

5 centimeter beneden maaiveld is: 6,0 ton CO2-eq/ha/jr
15 centimeter beneden maaiveld is: 2,4 ton CO2-eq/ha/jr
25 centimeter beneden maaiveld is: 2,2 ton CO2-eq/ha/jr

Totale emissie in de toekomstige situatie is:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: 2,2+ 6,0 = 8,2 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 3 en 4 droogste 50%: 7,1 + 2,4 = 9,5 ton CO2-eq/ha/jr

-

Perceel 7 en 8 natste 80%: 7,1 + 2,4 = 9,5 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 droogste 20% : 11,8 + 2,2 = 14,0 ton CO2-eq/ha/jr

Het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie is:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: 9,4 – 8,2 = 1,2 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 3 en 4 droogste 50%: 14,0 – 9,5 = 4,5 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 natste 80% 14,0 – 9,5 = 4,5 ton CO2-eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 droogste 20% 20,4 – 14,0 = 6,4 ton CO2-eq/ha/jr

We rekenen met een ruim risico% in verband met mogelijk lekke compartimenten:
Minus 20% correctie i.v.m. risico’s (extra ivm risico lekkage) is de beoogde reductie is per perceel:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: 1,0 ton CO2-eq / hectare/jaar
Perceel 3 en 4 droogste 50%: 3,6 ton co2 eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 natste 80%: 4,5: 3,6 ton co2 eq/ha/jr
Perceel 7 en 8 droogste 20% : 5,1 ton CO2-eq / hectare/jaar

CO2-reductie gehele locatie
De oppervlakte van de percelen is:
-

Perceel 3 en 4 natste 50%: 0,5*(4,89 ha + 6,08 ha) = 5,49 ha
Perceel 3 en 4 droogste 50%: 0,5*(4,89 ha + 6,08 ha) = 5,49 ha
Perceel 7 en 8 natste 80%: 0,8*(5,97 ha + 3,94 ha ) = 7,93 ha
Perceel 7 en 8 droogste 20%: 0,2(5,97 ha + 3,94 ha) = 1,98 ha

Voor de gehele locatie is de reductie in CO2- equivalenten begroot op:
-

Perceel 3 en 4: 1,0 * 5,49 = 5,49
Perceel 3 en 4: 3,6 * 5,49 = 19,76
Perceel 7 en 8: 3,6 * 7,93 = 28,55
Perceel 7 en 8: 5,1 * 1,98 = 10,10

Totaal: 63,9 ton CO2-eq/jaar voor de gehele locatie

Ex ante uitgifte van certificaten
De projecteigenaar heeft aangegeven in aanmerking te willen komen van CO2 certificaten bij
aanvang van het project. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een contract tussen de
projectaanvrager en de Stichting SNK welke separaat wordt bijgevoegd. In overeenstemming met de
regels voor ex ante uitgifte welke in het rulebook van de Stichting GDNK zijn opgenomen, is 85
procent van de CO2 certificaten voor een periode van vijf jaar beschikbaar. Voor deze locatie zou het
dan gaan om:
0,85 * 63,9 * 5 = 271 CO2 certificaten
Het resterende deel van de beoogde CO2 certificaten wordt opgenomen in de buffer om tegenvallers
gedurende de vijf jaar te kunnen opvangen. In dit geval zou het gaan om:

0,15 *63,9 * 5 = 48 CO2 certificaten.

9. Monitoringsplan
In dit Valuta voor Veen-project in Westzijderveld worden percelen samengevoegd in
compartimenten waarbinnen het peil wordt verhoogd met 15 cm om de afbraak van veen tegen te
gaan. Het idee is dat hierdoor de grondwaterstanden hoger worden (en de waterkwaliteit meer
richting die van neerslagwater gaat) waardoor er minder veen oxideert en minder CO2 wordt
uitgestoten.
Het direct monitoren van CO2-uitstoot of veenoxidatie is ingewikkeld en daardoor duur. De relatie
tussen CO2-uitstoot en grondwaterstand is inmiddels voldoende aangetoond dat voor de Valuta voor
Veen methodiek het monitoren van de grondwaterstand voldoet.
Opdrachtgever
De Stichting Nationale Koolstofmarkt (hebben geen verplichting tot BRO) stelt de verplichting tot
monitoring. Staatsbosbeheer is hiermee geen ‘opdrachtgever’ in de zin van de wet BRO, maar
‘dataleverancier’.
Het monitoringplan is opgesteld in afstemming met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK). Zie bijlage 4.
Meetdoel
Het meetdoel is om de verwachte stijging van de grondwaterstanden in de compartimenten als
gevolg van de peilopzet te verifiëren.
Kaders voor de monitoring




Plaatsing meetnet en verzameling data door onafhankelijke partij (Bureau of HHNK).
Referentieperceel.
Compartimenten met peil opzet; 3, 4, 7 en 8.

Referentiegebied(en)
Om een goed beeld van een verandering te kunnen hebben, is het belangrijk om van een goede
referentie gebruik te maken. Bij een goed referentiegebied zijn de omstandigheden zo gelijk mogelijk
aan die van het proefgebied (op de te bestuderen verandering na). Omdat grondwaterstanden in een
veenweidegebied sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden wordt idealiter gebruik
gemaakt van een referentiegebied in de buurt en op hetzelfde tijdstip. Naast dat bodem
overeenkomt is het in dit geval ook belangrijk dat maaiveldhoogte zoveel mogelijk overeenkomt.
De maaiveldhoogte van compartiment 3 en 4 komen redelijk overeen. Het zelfde geldt voor
compartiment 7 en 8. Maar de maaiveldhoogte van compartiment 3 en 4 verschilt beduidend van 7
en 8. Voor beiden is daarom een referentiegebied gewenst.



Als referentie voor compartiment 7 en 8 is vak/afdeling 7P het meest geschikte
referentiepunt (zie figuur 6).
Als referentiegebied voor compartiment 3 en 4 is qua maaiveldhoogte en bodem
vak/afdeling 8V het meest geschikt (zie figuur 6).

Efficiënt gebruik van instrumenten

In de veenweidepercelen in Westzijderveld wordt de grondwaterstand voornamelijk beïnvloed door
het oppervlaktewaterpeil en door neerslag en verdamping. De grondwaterstand vlak bij het
oppervlaktewater is gelijk aan het oppervlaktewaterpeil. Naar het midden van de percelen neemt de
invloed van de oppervlaktewaterstand af (als gevolg van de weerstand van de grond) en neemt de
invloed van neerslag en verdamping toe. Hierdoor is in de zomer de grondwaterstand in het midden
van het perceel lager en in de winter hoger dan het oppervlaktewaterpeil (zie figuur hieronder).
Tussen de greppels speelt, als ze watervoeren in de winter, iets vergelijkbaars op een ander
schaalniveau af.

Als je het oppervlaktewaterniveau weet en je weet de grondwaterstand in het midden van het
perceel, dan zijn de overige grondwaterstanden in het compartiment relatief eenduidig af te leiden.
Aangezien compartiment 3 en 4 sterk overeenkomen is monitoren in één van deze compartimenten
voldoende. Dat geldt ook voor compartiment M (7) en Z (8).
In overeenstemming met Hoogheemraadschap Noorderkwartier werd het niet noodzakelijk
gevonden om per perceel peilbuizen te plaatsen aangezien de doelpercelen een goede afspiegeling
vormen van de overige percelen (zie ook bijlage 4).

Voorstel meetpuntlocaties

Figuur 6A: overzicht meetpunt locaties.
In figuur 6 staan vier meetpuntlocaties op de percelen om de grondwaterstand te meten. En er staan
vier meetpuntlocaties ingetekend om oppervlaktewater peilen te meten. Het is de bedoeling om één
van de twee oppervlaktewater meetpunten te hanteren omdat de peilen hier identiek zijn.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het ermee eens dat de zeven
meetpunten voldoende representatief voor het doel van dit project. Als er tijdens het
komende traject financiële ruimte ontstaat voor extra meetpunten, dan wordt overwogen
om deze toe te voegen in volgorde van prioriteit:
Een toevoeging van een raai geeft waardevolle informatie over de invloed zone van het
oppervlaktepeil.
Extra meetpunten in ander percelen kunnen iets zeggen over de heterogeniteit van het
veen en voor extra nauwkeurigheid zorgen.

Figuur 6B: Indicatieve meetpunt locaties in compartiment 4 en referentie in vak/afdeling 8v (ieder
grondwatermeetpunt en oppervlaktewatermeetpunt)

Figuur 6c: Indicatieve meetpuntlocaties in compartiment 7 en referentie in vak/afdeling 7p (ieder
grondwatermeetpunt en oppervlaktewatermeetpunt)

Meetinstrumentarium
Om in relatief korte tijd genoeg meetgegevens te verzamelen is het aan te raden gebruik te maken
van automatische drukopnemers (bijvoorbeeld Divers). Er worden geen divers gebruikt die op
afstand uitgelezen kunnen worden, omdat deze niet lang onder water kunnen staan terwijl dat hier
juist wel het geval zal zijn. Ook zal de onderkant van de peilbuizen op het zand/klei staan, zodat ze
goed gefundeerd zijn.
Een gespecialiseerd bedrijf plaatst de peilbuizen. Voor de plaatsing van de peilbuizen wordt er
gewerkt volgens de STOWA handleiding7. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau welke
volgens de STOWA handleiding werkt, geeft zekerheid omtrent het vakkundig plaatsen van de
peilbuizen, controle op de werking ervan, het aflezen en verwerken van de data.
Na plaatsing van de peilbuizen worden doorlopend automatisch metingen verricht die minimaal 2
maal per jaar worden uitgelezen en opgeslagen waarmee een meetreeks ontstaat. Het
gespecialiseerde bedrijf zorgt eveneens voor het beheer van de data. De (ruwe) meetdata zijn
voortdurend beschikbaar en kunnen op elk moment worden ingezien en geverifieerd door middel
van een controle.
De onafhankelijk van de monitoring is aldus geborgd door:
1. een gespecialiseerd bureau in te schakelen;
2. te werken volgens de STOWA handleiding die in de basis uitgaat van bestaande NEN-normen;
3. de mogelijkheid om voortdurend (ruwe) meetdata in te kunnen zien;
4. de mogelijkheid om voortdurend de meetlijn te verifiëren;
5. periodieke verificatie van het project.
Voor de grondwatermetingen zijn op vier locaties peilbuizen nodig. De peilbuizen moeten voorzien
zijn van een groot filter (van een halve meter) zodat ze goed reageren op de grondwaterstand.
Daartoe moet het filter niet te dicht bij maaiveld komen en zich tevens ruim onder de GLG bevinden.
Zo ruim dat er plaats is voor een automatische drukopnemer onder de GLG, zodat die niet droog valt.
De peilbuizen moeten boven maaiveld worden afgewerkt. Bij inundaties mag er geen water de
peilbuizen in kunnen lopen. Wellicht moeten de peilbuizen worden beschermd met een koker om
vandalisme en/of diefstal van de automatische drukopnemers tegen te gaan (ziet er dan uit als een
tegel met een opvallend gekleurde dop).
Bij het plaatsen van alle vier de peilbuizen dient een goede boorbeschrijving gemaakt te worden.
Zodat eventuele verschillen in bodemopbouw zo nodig onderkend kunnen worden. Om er voor te
zorgen dat het hiervoor genoemde filter op de goede hoogte wordt geplaatst, gebeurt dit aan de
hand van een boorbeschrijving.
Op de kaart staan vier locaties om de oppervlaktewaterstanden te meten. Eentje komt te vervallen
omdat de oppervlaktewaterstanden in de twee referentiepercelen identiek zijn. De
oppervlaktewaterstanden kunnen ook het best gevolgd worden met automatische drukopnemers.
Daartoe kan het handig zijn om een peilbuis te plaatsen in de watergang met een filter dat ruim
genoeg in het open water staat.
Voor de barometrische druk kan een 9e automatische drukopnemer worden geplaatst of kan worden
gebruik gemaakt van het dichtstbijzijnde KNMI-station.
De zeven meetpunten moeten (op de cm nauwkeurig) worden ingemeten. De meetpunten zijn
indicatief op de kaart gezet (zie figuur 6). Na plaatsing zal de definitieve locatie van de peilbuizen
ingemeten worden. Er moet voor gewaakt worden dat er geen peilbuis in of vlak naast een (niet

meer functionerende) oude greppel wordt geplaatst. Als de greppel nog in contact staat met
het oppervlaktewater dan is belangrijk dat de peilbuis op voldoende afstand (+4 meter
als dat kan) wordt geplaatst.

De automatische drukopnemers worden ingesteld op het nemen van uurwaarden. Ze moeten elk
halfjaar worden uitgelezen en van een handmeting worden voorzien. Deze handmetingen zijn
belangrijk om de reeks van de automatische drukopnemers te kunnen corrigeren (voor bijvoorbeeld
drift).
Aanbeveling(en) bij interpretatie monitoringsgegevens
-Niet alle percelen zijn even breed. Houdt daar rekening mee met het extrapoleren van de gemeten
grondwaterstanden.
-De percelen die aan de buitenkant van een compartiment liggen hebben aan één zijde nog steeds
een oppervlaktewaterpeil overeenkomstig het polderpeil. De grondwaterstanden in het midden van
dergelijke percelen worden dus deels door het polderpeil en deels door het compartimentspeil
bepaald.
Aanbeveling(en) bij inrichting compartimenten
-Het is van belang dat de sloten binnen een compartiment goed met elkaar in verbinding staan.
Anders bestaat het risico dat het naar binnen gepompte water niet het gehele compartiment
bedient. Dan worden er gemakkelijk verkeerde veronderstellingen gemaakt bij het interpreteren van
de monitoringsgegevens.
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Bijlage 4. Brief van HHNK
Van: Jong, Niel de <N.deJong@hhnk.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:01
Aan: Erna Krommendijk <e.krommendijk@mnh.nl>
CC: Luppers, Juriaan <J.Luppers@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: Monitoring grondwaterstanden projectplan Westzijderveld
Beste Erna,
De afgelopen maanden hebben we overleg gevoerd over de methode om de
grondwaterstanden voor het Valuta voor Veen project in het Westzijderveld af te leiden.
Daarbij is in samenwerking met HHNK een grondwatermonitoringsplan opgesteld, waarin
wordt voorgesteld om niet op elk perceel te meten maar op enkele representatieve locaties.
Op basis van die metingen kan het grondwaterregime (GHG en GLG) ook voor andere
droogleggingen in het gebied worden afgeleid.
Het gaat hier om een projectgebied van vier percelen die in twee groepen kunnen worden
opgesplitst, elk relatief homogeen met betrekking tot de maaiveldhoogte, streefpeil,
bodemsoort en beheer. De percelen 3 en 4 van gezamenlijk ca. 10 ha kennen een lager
maaiveld en dus kleinere drooglegging (0-30cm). De percelen 7 en 8 van gezamenlijk ca.
9 ha kennen een iets hoger maaiveld en dus grotere drooglegging (15-45cm). Om de
kosten van monitoring beperkt te houden is het in onze optiek plausibel om voor beide
groepen één representatief perceel te kiezen waar de grondwaterstanden worden
gemonitord, i.p.v. op elk perceel te meten.
Om bij het indienen van het plan de verwachte emissiereductie in te schatten, stellen wij
voor een methode te hanteren die grotendeels overeenkomt met de methode die eerder
in Friesland is ontwikkeld en wordt gebruikt in het Valuta voor Veen project de Lytse
Deelen. In deze methode wordt het verloop van het grondwaterregime (GHG en GLG)
bepaald op basis van een afgeleide relatie tussen drooglegging en grondwaterstand. En
dus niet op basis van een grondwatermodel, zoals voorgesteld in de Valuta voor Veen
methodiek.
De gebruikte relatie tussen drooglegging en grondwater, die in Friesland is opgebouwd, is
gebaseerd op (een groot aantal) vergelijkingen tussen enerzijds drooglegging met
anderzijds berekende grondwaterstanden van twee verschillende grondwatermodellen
MIPWA (v2.0) en FTM (Acacia Water 2018), zogenaamde veldschattingen van de GHG en
GLG uitgevoerd in het kader van de veendiktekartering (Alterra in 2013) en ten slotte
gemeten grondwaterstanden uit de eerdere proeven met hogere zomerpeilen. Deze
analyse is gedaan voor verschillende type veengebieden en uit al deze gegevens blijkt een
sterke relatie tussen drooglegging en de grondwaterkarakteristieken GHG en GLG.
Deze sterke relatie kan verder worden onderbouwd door te wijzen op de intensieve
ontwatering en drainage van het Friese veenweidegebied als polderlandschap. De
drooglegging kent daarbij vaak een sterke relatie met kwel of infiltratie. En het type
drainage kent een relatie met de drooglegging. Hoewel het veenweidegebied van LaagHolland andere karakteristieken kent, met doorgaans smallere percelen, andere veentypen
en kleinere droogleggingen, is ook dit polderlandschap altijd intensief beheerd. De
verwachting is daarom dat de afgeleide relatie tussen de drooglegging en de het
grondwaterregime ook voor Laag-Holland grotendeels opgaat. Om de afgeleide relatie
beter aan te laten sluiten op de karakteristieken van het veenweidegebied in Laag-Holland
is er wel voor gekozen om de meetpunten met een drooglegging van boven de 1.2 meter

uit de analyse te laten. Daarnaast is enkel gekeken naar de veentypen die ook in LaagHolland voorkomen.
Voor het gebied van Laag-Holland is slechts een regionaal model beschikbaar dat grofmazig
is en niet voldoende is gekalibreerd voor lokale toepassing (zoals het Westzijderveld). Als
extra argument om voor deze methode te kiezen, in plaats van het gebruik van een
grondwatermodel, komt dat berekeningen met een grondwatermodel specialistische
vaardigheden vragen, arbeidsintensief zijn en de resultaten niet per definitie beter zijn.
Sterker nog, deze hebben vaak een grotere onnauwkeurigheid door het gebruik van veel
meer input parameters (met elk een eigen foutenmarge).
Kortom, bovenstaand verhaal pleit er dus voor om een relatief simpele methodiek te
hanteren voor het bepalen van grondwaterstanden voorafgaand het project voor (het
doeleinde van) Valuta voor Veen.
Met vriendelijke groeten,

Niel de Jong
Adviseur Watersystemen
Afdeling Watersystemen, Cluster Kennis & Ontwikkeling

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t. 072 582 8256
e. n.dejong@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl
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