Projectplan Lytse Deelen
CO2-emissiereductie via verhoging grondwaterpeil in veengebieden
(‘Valuta voor Veen’)
Variant:

Valuta voor Veen met behoud van agrarische weidefunctie

Locatie:

S. en D. Miedema, Nije Mieden te Haskerdijken

Aanvrager:

S. en D. Miedema

Projectduur:

10 jaar

Status:

Definitief

Datum:

18 mei 2020

1

1. Inleiding
Projectlocatie
De projectlocatie de Lytse Deelen ligt naast een natuurterrein in eigendom van Staatsbosbeheer ten
westen van Akkrum en Aldeboarn in de provincie Fryslân (figuur 1). De locatie bestaat uit meerdere
percelen met een totaal oppervlak van 35,4 hectare (figuur 2). De percelen zijn in eigendom van de
biologische melkveehouderij de Nije Mieden. De eigenaren van de Nije Mieden zijn melkveehouders
S. en D. Miedema uit Haskerdijken.

Figuur 1.
Locatie Valuta voor Veen de Lytse Deelen

Figuur 2. De projectlocatie Valuta voor Veen ‘Lytse Deelen’ (oranje omlijnd) met referentieperceel (zwart omlijnd).
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Huidige situatie
De gehele locatie heeft een goed doorlatend veenpakket dikker dan 90 centimeter waarbij het
veenpakket in dikte varieert tussen 1,15 meter tot plaatselijk 1,7 meter. Het veenpakket bestaat
bovendien uit puur veen (zie o.a. www.boerenbunder.nl). In de projectlocatie liggen 16 percelen die
qua lengte en breedte variëren. De breedte van de percelen varieert van circa 70 tot 150 meter. Op
alle percelen zijn greppels aanwezig (zie figuur 3). Deze greppels dragen ertoe bij dat het
gemakkelijker is om de grondwaterstand in de percelen te verhogen.

Figuur 3 In de percelen zijn duidelijk de langgerekte greppels te zien (bron: Google maps).

De percelen zijn in 2013 omgezet naar bestemming voor natuur (EHS overige natuur). Het gebied valt
buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Zie de kaart in bijlage 1. De eigenaar komt echter niet
in aanmerking voor Subsidie Natuur- en Landschap (SNL) of voor een agrarisch natuurbeheerpakket
(ANLb). De reden daarvoor is dat het gebied buiten de begrenzing valt van het NNN en buiten het
gebied valt voor agrarisch natuurbeheer. De percelen worden op extensieve wijze beheerd. Zo
worden er minder weidesnedes1 toegepast en wordt er geen kunstmest2 gebruikt.
Daarnaast vindt er op deze locatie geen akkerbouw plaats of wordt de grasmat tussentijds gescheurd
(met als gevolg een verhoging van de CO2 uitstoot). De gehele locatie blijft gedurende de projectduur
grasland.
Bij de functiewijziging naar natuur is er indertijd ook een peilwijziging aangevraagd bij het
waterschap (Wetterskip Fryslan). Deze peilwijziging is in 2015 gehonoreerd in een nieuw peilbesluit
(zie bijlage 3). Dit peilbesluit is geldig tot en met 31 mei 2025. Ruim voor deze einddatum vraagt de
eigenaar een verlenging aan zodat het hogere peil voor de gehele projectduur gewaarborgd blijft.

1

Aantal keren dat er gemaaid en geoogst wordt. Bij een gangbaar bedrijf worden er wel vijf weidesnedes per
jaar van het land gehaald.
2
Het bedrijf is een SKAL gecertificeerd biologisch melkveebedrijf (zie bijlage 2).
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De gemiddelde maaiveldhoogte van de percelen varieert van 0,89 tot 1,03 meter beneden NAP (zie;
https://boerenbunder.nl/report/53.04851,5.94203). Hieruit volgt dat de gemiddelde hoogte van het
totale gebied 0,95 meter beneden NAP ligt. Om de NAP gegevens om te rekenen naar
maaiveldhoogte moet er 0,95 meter vanaf gehaald worden (- 1,5 m beneden NAP wordt dan 0,55 m
beneden maaiveld).
Ten oosten van de locatie ligt het natuurgebied De Lytse Deelen van Staatsbosbeheer. Het maaiveld
in dit gebied ligt circa 20 centimeter hoger dan het maaiveld in de projectlocatie. Ook het waterpeil
ligt hoger in het natuurgebied. Het vaste peil (VP) ligt 65 centimeter hoger dan in de projectlocatie
(zie ook figuur 4).

2. Beschrijving projecttype
De eigenaar van de percelen is voornemens om het waterpeil op 31,93 hectare gedurende het gehele
jaar te verhogen om de uitstoot van CO2 te reduceren en zodoende in aanmerking te komen voor CO2
certificaten. Daarvoor wordt het slootwaterpeil van -1,5 m NAP (0,55 m beneden maaiveld) verhoogd
naar -1,1 m NAP (0,15 m beneden maaiveld). Afspraken hierover zijn opgenomen in een contract
tussen de projectaanvrager - S. en D. Miedema – en de Stichting Nationale Koolstofmarkt (NK) welke
separaat wordt bijgevoegd.
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 de agrarische
weidefunctie behouden blijft in combinatie met een extensivering van het gebruik daarvan valt dit
project binnen de methode Valuta voor Veen onder de variant “met behoud van agrarische
weidefunctie”.
De projecteigenaar wil in aanmerking komen voor ex-ante uitgifte van CO2 certificaten. De methode
Valuta voor Veen bied – 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 bjigevoegd.

3. Bepaling additionaliteit
Binnen het peilbesluit heeft het peil in de projectlocatie een aangepast flexibel peil. Dat wil zeggen
dat binnen dit flexibele peil wordt gewerkt met een onderpeil en een bovenpeil. Het onderpeil ligt op
-1.50 m NAP/0,55 m beneden maaiveld en het bovenpeil -1,00 m NAP/0,05 m beneden maaiveld (zie
tabel 1). De eigenaar is verplicht om minimaal het onderpeil van -1,50 m NAP te hanteren. Tussen het
onder- en bovenpeil is er een streefpeil4. Dit is het wenselijke peil. Er is echter geen enkele
verplichting om dit peil te moeten bereiken. Zodoende is elke verhoging boven het verplichte
onderpeil van -1,50 m NAP een extra inspanningen van de eigenaar. Bovendien gaat het peil ook
gedurende het gehele jaar structureel omhoog gezet worden. Om het peil op deze locatie omhoog
te kunnen zetten, kan de ruimte benut worden binnen het thans geldende peilbesluit. Er hoeft geen
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Het totale oppervlak van het projectgebied bedraagt 35,4 hectare. Hiervan is 3,5 hectare als referentieperceel
opgenomen. In dit referentieperceel wordt het peil niet omhoog gezet. De totale oppervlakte van het gebied
waar het peil omhoog wordt gezet bedraagt dan ook (35,4 – 3,5) 31,9 hectare.
4
Streefpeil = het niveau waarnaar wordt gestreefd in normale weersomstandigheden, bij een normaal
functionerend watersysteem.

4

nieuw peilbesluit te worden aangevraagd om het peil te kunnen verhogen aangezien de flexibele
ruimte binnen het huidige peilbesluit gebruikt kan worden.

Figuur 4 Huidig waterpeil in meter t.o.v. NAP (VP = vast peil)

4. Projectgrens
De grenzen van het project staan beschreven in onderdeel 1. Binnen de grens van dit gebied ligt een
referentieperceel (zie figuur 2). Dit perceel valt binnen een en hetzelfde peilvak en buiten het gebied
waar het peil opgezet gaat worden. Het referentieperceel is zo gekozen dat het afgesloten kan
worden van de peilverhoging in de rest van het peilvak/projectgebied. In alle overige percelen binnen
de projectgebied wordt het peil opgezet en vindt CO2 reductie plaats.

5. Baseline
In dit project wordt als baseline het onderpeil genomen zoals dat is vastgelegd in het peilbesluit5. Dit
peil staat op 0,55 meter beneden maaiveld (zie ook onderdeel 3). Daarnaast wordt het waterpeil in
het referentieperceel gemeten (zie onderdeel 8) waarbij inzicht wordt gegeven in het peil wanneer er
geen peilverhoging plaatsvindt. Mocht het gemiddelde waterpeil in het referentieperceel hoger
liggen dan het onderpeil dan wordt dit peil als baseline gehanteerd.

5

Het Wetterskip controleert het peil op basis van het peilbesluit waarbij het peil niet lager mag liggen dan het
onderpeil zoals opgenomen in het peilbesluit.
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6. Bepaling projectemissies
Ten opzichte van het maaiveld wordt het slootpeil opgezet met 40 centimeter van gemiddeld 0,55
meter (-1,50 – (- 0,95)) beneden maaiveld naar 0,15 meter (-1,10 – (-0,95)) beneden maaiveld.
Om de CO2 besparing te kunnen inschatten, is het nodig om het gemiddelde waterpeil van het gehele
perceel te weten. 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
perceel6. Dit wordt berekend aan de hand van de door Wetterskip Fryslân gehanteerde formules die
gebruikt worden voor de relatie drooglegging en grondwaterstand in pure veengronden:
Gemiddelde grondwaterstand = (GLG + GHG)/2
Waarbij;
GLG = 0.4 * D + 50
GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (in cm onder maaiveld)
D: Drooglegging (in centimeter)
En waarbij;
GHG = 0,35*D - 2
GHG: Gemiddeld hoogste Grondwaterstand (in cm onder maaiveld)
D: Drooglegging (in centimeter)

Huidige situatie
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in de huidige situatie is:
Gemiddelde grondwaterstand: (72 + 17,2)/2 = 44,63
Waarbij:
GLG: 0,4 * 55 + 50 = 72
GHG: 0,35 * 55 -2 = 17,2
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in de huidige situatie is 44,6 centimeter
beneden maaiveld. De waterstand aan de rand van de percelen is gelijk aan het slootwaterpeil welke
in de huidige situatie 55 centimeter bedraagt.
Gemiddelde grondwaterstand over het hele perceel in de huidige situatie is ((44,6 + 55) /2) 50
centimeter.
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In de methode Valuta voor Veen wordt voorgesteld om dit met behulp van een grondwatermodel te
berekenen. Na overleg met Wetterskip Fryslan is gebleken dat de berekeningswijze zoals in deze
projectbeschrijving gehanteerd een vergelijkbare uitkomst geeft als dat deze berekend zou zijn met een
grondwatermodel. In die zin is de afwijking van de VvV methode gering met eenzelfde uitkomst (zie ook bijlage
4).
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Toekomstige situatie
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in toekomstige situatie is:
GLG: 0,4 * 15 + 50 = 56
GHG: 0,35 * 15 -2 = 3,25 cm
Gemiddelde grondwaterstand in het midden van het perceel in de toekomstige situatie is ((3,25 +
56)/2) 29,6 centimeter beneden maaiveld.
De gemiddelde grondwaterstand over het hele perceel in de toekomstige situatie is (29,6 + 15/ 2) 22
centimeter.
De gemiddelde grondwaterstand op de percelen stijgt hiermee van gemiddeld 50 centimeter onder
maaiveld in de huidige situatie naar 22 centimeter onder maaiveld in de toekomstige situatie. Dit is
een gemiddelde stijging van het grondwater van 28 centimeter.

Figuur 5 Overzicht van de huidige en toekomstige sloot- en grondwaterpeil in het projectgebied.

7. 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 lachgas conform de methode Valuta voor Veen.

Uitstoot CO2-eq huidige situatie
Y = -0,45* 50 + 0,088 = 22,6 ton CO2/ha/jr
Lachgasemissies bij 50 centimeter beneden maaiveld is: 4,5 ton CO2-eq/ha/jr (Juranski et al., 2009)
Totale emissie in de huidige situatie is: 27,1 ton CO2-eq/ha/jr
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Uitstoot CO2-eq toekomstige situatie
Y = - 0,45*22 + 0,088 = 10 ton CO2/ha/jr
Lachgasemissies bij 20 centimeter beneden maaiveld is: 1,9 ton CO2-eq/ha/jr
Totale emissie in de toekomstige situatie is: 11,9 ton CO2-eq/ha/jr

Het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie is:
27,1 – 11,9 = 15,2 ton CO2-eq/ha/jr
Minus 10% correctie i.v.m. risico: 1,5 ton/hectare/jaar  13,7 ton CO2-eq/hectare/jaar
Op deze locatie zal geen vaste aftrek van 0,4 ton/hectare/jaar voor het extra gebruik van kunstmest
worden gehanteerd. De reden daarvoor is dat op de Nije Mieden geen kunstmest wordt gebruikt
aangezien het hier gaat om een (SKAL gecertificeerd) biologische melkveehouderij (zie ook bijlage 2
voor de SKAL certificering).
Aangezien de productie van veevoeder op het bedrijf voldoende is om het eigen vee te kunnen
voeren, wordt er door de peilverhoging geen veevoeder van elders aangevoerd noch wordt de
productie hiervan op het eigen bedrijf verhoogd.
De beoogde reductie is 13,7 ton CO2-eq/hectare/jaar

CO2-reductie gehele locatie
De oppervlakte van de gehele locatie is 31,9 hectare. Voor de gehele locatie is de reductie in CO2equivalenten begroot op:
31,9 * 13,7 = 437 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 NK welke separaat wordt bijgevoegd. In overeenstemming met de regels voor ex ante
uitgifte welke in het rulebook van de Stichting NK 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 * 437 * 5 = 1.857 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 * 437* 5 = 328 CO2 certificaten
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8.

Monitoringsplan

Om de werkelijke CO2 reductie te kunnen berekenen, is het noodzakelijk om de werkelijke
grondwaterstanden te meten. Dit gebeurt met behulp van peilbuizen waarin een datalogger is
opgenomen. Middels deze datalogger worden de grondwaterstanden continue gemeten. Een aantal
keren per jaar worden deze peilbuizen uitgelezen. Van deze data wordt jaarlijks een rapportage
gemaakt. Op basis van de jaarlijks gemiddelde van deze waterstanden wordt de werkelijke CO2
reductie berekend op basis van de methode Valuta voor Veen. Het monitoringsplan is opgesteld in
afstemming met Wetterskip Fryslân (zie ook bijlage 4).
Naast het meten op de projectlocatie zelf – doelperceel - is het van belang om ook op een
referentieperceel te meten. Het verschil tussen de metingen op het doelperceel en het
referentieperceel geven het verschil in werkelijke grondwaterstanden weer op basis waarvan de CO2
reductie wordt berekend. Binnen het projectgebied ligt een referentieperceel (zie figuur 5). In dit
referentieperceel vindt geen peilverhoging plaats.
Door de omvang van het gebied (35,4 ha) en het verschil in breedte van de percelen worden er op 2
of 3 doelpercelen peilbuizen geplaatst. De doelpercelen worden zo uitgekozen dat deze qua breedte
representatief zijn voor de overige percelen. Ook op het referentieperceel worden peilbuizen
geplaatst. Op elk doel- en referentieperceel worden 2 peilbuizen geplaatst. De peilbuizen zijn
indicatief op de kaart gezet (zie figuur 5). Na plaatsing is de definitieve locatie bekend van de
peilbuizen.

Figuur 5 De plaats van de peilbuizen zijn indicatief weergegeven (rode stip) in het projectgebied en in het referentieperceel.

Bij het plaatsen van de peilbuizen wordt in ieder geval een van de peilbuizen ruim van de slootrand
geplaatst en de tweede peilbuis wordt in het midden van het perceel geplaatst (zie ook figuur 5). Ook
wordt het slootpeil gemeten. Aangezien het slootpeil in de projectlocatie dezelfde hoogte heeft, is
ervoor gekozen om 1 peilbuis in de sloot te plaatsen. Ook in het referentieperceel wordt 1 peilbuis in
de sloot geplaatst. Aan de hand van de waterpeilen zoals die in de sloot, ruim uit de rand van de
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sloot en in het midden van het perceel gemeten worden, wordt de gemiddelde grondwaterstand
berekend. Aan de hand van dit gemiddelde grondwaterperceel over het jaar over alle percelen wordt
de CO2 besparing berekend zoals beschreven in onderdeel 7 (Berekening van de beoogde CO2
reductie).
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.

In overeenstemming met Wetterskip Fryslan 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).
Daarnaast vindt er op deze locatie geen akkerbouw plaats of wordt de grasmat tussentijds gescheurd
(met als gevolg een verhoging van de CO2 uitstoot). De gehele locatie blijft gedurende de projectduur
grasland. Afspraken hierover worden vastgelegd in een contract tussen de projectaanvrager en de
Stichting NK welke separaat wordt bijgevoegd. Controle hiervan wordt gedaan door jaarlijks google
maps kaarten van de projectlocatie te bekijken en beschikbaar te stellen voor de verificatie.

7

Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen, STOWA (2012)
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Bijlagen
Bijlage 1

Bestemming locatie Lytse Deelen
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Bijlage 2

Bio (SKAL) certificaat Miedema Natuurlijk
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Bijlage 3

Peilbesluit ‘Lytse Deelen’
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Bijlage 4

Reactie Wetterskip Fryslan

Van: Theunis Osinga <tosinga@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: 6 februari 2020 08:35
Aan: Arnoud de Vries <a.de.vries@fmf.frl>
Onderwerp: Monitoring grondwaterstanden projectplan Lytse Deelen

Beste Arnoud,
Voor Valuta voor Veen hebben we afgelopen jaar overleg gevoerd over de methode om de
grondwaterstanden te bepalen. Daarbij is door onze hydroloog een methode voorgesteld om niet
op elk perceel te meten maar op enkele representatieve locaties. Op basis van die metingen kan op
basis van een afgeleide relatie tussen drooglegging en grondwaterstand het verloop van het
grondwaterregime (GHG en GLG) worden bepaald.
De gebruikte relatie tussen drooglegging en grondwater 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 is ons inziens goed verklaarbaar, aangezien het Friese veenweidegebied een
polderlandschap betreft wat intensief wordt ontwaterd en gedraineerd. De huidige drooglegging
(ingesteld in de ruilverkavelingen) kent daarbij vaak een directe relatie met het voorkomen van kwel
of infiltratie. Gebieden met sterke kwel werden vaak dieper ontwaterd, in gebieden met infiltratie
volstond een kleinere drooglegging. Ook het voorkomen van het type drainage valt grotendeels
terug te herleiden naar de drooglegging. Gebieden met grote drooglegging worden hoofdzakelijk
gedraineerd m.b.v. drainagebuizen en gebieden met een kleine drooglegging worden vaak intensief
ontwaterd m.b.v. begreppeling. Daar waar het veen beter doorlatend is zijn in de loop der jaren
lengtesloten gedempt en daar waar het veen slecht doorlatend ligt dat minder voor de hand. In de
loop der tijd heeft zich op deze manier, ondanks de van oorsprong grote fysische verschillen per
type veengebied, een redelijk stabiele relatie tussen ontwateringsdiepte en grondwaterstanden
ontwikkeld. Met behulp van de gevonden relatie zijn (per perceel) de GHG en GLG berekend en
getoetst aan gebiedskennis van hydrologen, rayonbeheerders, boeren, natuurbeheerders, etc. Deze
resultaten worden vaak goed herkend.
Daarbij komt ook nog 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). De genoemde grondwatermodellen zijn bovendien regionale modellen en ook
als zodanig gekalibreerd. Hiermee zijn ze vooral geschikt voor beleidsstudies en regionale
vraagstukken. Het gebruik van modelresultaten van een regionaal model voor lokale toepassing
(zoals de Lytse Deelen) is per definitie riskant en vereist eigenlijk een extra validatie (vaak gevolgd
door benodigde modelaanpassingen, kalibratie, etc.). Kortom, bovenstaand verhaal pleit er dus voor
om een relatief simpele methodiek te hanteren voor het bepalen van grondwaterstanden voor (het
doeleinde van) Valuta voor Veen.
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Wat betreft de peilbuizen, het gaat hier om een aaneengesloten gebied van ca. 30 ha wat relatief
homegeen is wat betreft maaiveldhoogte, streefpeil, bodemsoort en beheer. Om de kosten van
monitoring beperkt te houden is het in onze optiek plausibel om 2 a 3 representatieve percelen te
kiezen waar de grondwaterstanden worden gemonitord, i.p.v. op elk perceel te meten.
Mei freonlike groetnis/
Met vriendelijke groet,

Theunis Osinga
Programmamanager/projectleider
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