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1. Inleiding 
 

Projectlocatie 
De projectlocatie is gelegen in de polder Middelblok in de Krimpenerwaard. Het peilgebied 

Middelblok ligt aan de noordzijde van de Krimpenerwaard langs de Hollandsche IJssel en bestaat 

voornamelijk uit grasland. Het gemiddeld waterpeil is -2,51 m NAP. Zie tabel 1. De kern Gouderak en 

het natuurgebied Middelblokboezem behoren ook tot dit peilgebied. De Middelblokboezem is een 

vochtig schraalgras-land en elzenbroekbos waar moerasviooltjes en blauwe zegge voorkomen. 

De bodem van het peilgebied bestaat voornamelijk uit veen. Het bestaande natuurgebied 

(Middelblokboezem) is waterstaatkundig geïsoleerd van het agrarisch gebied in de vorm van een 

afwijkend peil. De Cranberry Company is gelegen op 18 ha ten zuiden van de lange Tiendweg. De 

gehele locatie heeft een goed doorlatend veenpakket dikker dan 90 centimeter. Het veenpakket 

bestaat bovendien uit puur veen (zie o.a. www.boerenbunder.nl). De maaiveldhoogte is gemiddeld -

2,10 m NAP. (Zie tabel 1).
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Afbeelding: 1: Projectlocatie de Cranberry Company, rode kader 

 

Uitgangssituatie  
De locatie is sinds 2016 in gebruik als proeftuin om de optimale condities voor de teelt van 
Cranberries te onderzoeken in combinatie met natuurontwikkeling. Hierover is in verschillende 
nieuwsberichten aandacht gegeven. De enige eigenaar van de percelen is de Cranberry Company. In 
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de periode 2017-2020 is onder andere geëxperimenteerd met waterpeilregimes voor de 
verschillende Cranberrysoorten op de percelen die vallen onder de SNL-subsidie Vochtig Hooiland. 
Dit is 14,5 ha. De percelen die vallen onder de SNL-subsidies Moeras en Flora en Faunarijk grasland 
vallen hier buiten.  
 

Toekomstige situatie 
De Cranberry Company heeft van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) een 
flexibel (sloot)waterpeil vergund gekregen van -2,43 m NAP tot -2,24 m NAP voor de winterperiode 
van 1 November t/m 31 Maart. Buiten deze periode (zomer) is een flexibel (sloot)waterpeil vergund 
van -2,43 m NAP tot -2,33 m NAP. De gehele locatie blijft gedurende de projectduur van 10 jaar in 
gebruik voor Cranberryteelt.  
 

 Waterpeil m NAP  Drooglegging cm 

Middelblok (peilbesluit) referentieperceel -2,51 41 

Baselinescenario -2,43 33 

Cranberry Company 1 April t/m 31 October -2,33 23 

Cranberry Company 1 November t/m 31 Maart -2,24  14 

Cranberry Company gemiddeld -2,29 19 

 

Maaiveldhoogte -2,10 m NAP 

 

Tabel 1: Peilen en (vergunde) droogleggingen huidige en toekomstige situatie   

 

2. Beschrijving projecttype 
 

De eigenaar van de percelen is voornemens om het waterpeil te verhogen om de uitstoot van CO2 te 

reduceren en zodoende in aanmerking te komen voor CO2-certificaten. Daarvoor wordt het 

slootwaterpeil in de winterperiode van 1 November t/m 31 Maart van -2,43 m NAP  verhoogd naar -

2,24 m NAP (0,14 m beneden maaiveld). In de zomerperiode van 1  April t/m 31 Oktober wordt het 

slootwaterpeil verhoogd van -2,43 m NAP naar -2,33 m NAP (0,23 m beneden maaiveld).  

Om de beoogde CO2 reductie te kunnen kwantificeren is de methode Valuta voor Veen gebruikt. 

Deze methode is door de SNK vastgesteld en is bedoeld om de CO2 uitstoot te verminderen door 

middel van het verhogen van het grondwaterpeil in veengebieden. Dit project valt binnen de 

methode Valuta voor Veen onder de variant “natte teelten”.  

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 SNK onder de regel ‘Ex ante versus ex post uitgifte van certificaten’ en wordt 

vastgelegd in bovengenoemd contract welke separaat wordt bijgevoegd. 
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3. Bepaling additionaliteit 
 

Buiten het peilbesluit van -2,51m NAP heeft het peil in de projectlocatie een vergund flexibel peil. 

Dat wil zeggen dat binnen dit flexibele peil wordt gewerkt met een onderpeil en een bovenpeil. Het 

flexibele peil ligt in de winterperiode (1 November t/m 31 Maart) op -2,43 m NAP / -2,24 m NAP. Het 

flexibele peil ligt in de zomerperiode (1 April t/m 31 Oktober) op -2,43 m NAP / -2,33 m NAP. Zie 

tabel 1. De eigenaar is dus vergund om een bovenpeil van -2,24 m NAP te hanteren in de 

winterperiode en -2.33 m NAP in de zomerperiode.  

De Cranberry Company krijgt van PZH sinds 2018 een SNL subsidie voor natuurdoeltypen ‘vochtig 

hooiland’, ‘kruiden- en faunarijk grasland’ en ‘moeras’. Bij SNL subsidie geldt dat er pas sprake is van 

additionaliteit als er meer wordt gedaan dan vanuit de beheerssubsidie verplicht is. Het waterpeil dat 

vanuit de beheerssubsidie wordt voorgeschreven is dan de baseline. De subsidie kent echter geen 

verplicht waterpeil, maar wel een resultaatsverplichting: De beheerder dient het beheertype in stand 

te houden. De wijze waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf. Er 

zijn e-mails van de provinciaal ecoloog overlegd aan de SNK, waaruit blijkt dat reeds in de 

baselinesituatie wordt voldaan aan resultaatsverplichting voor vochtig hooiland (De SNL-subsidies 

voor ‘kruiden- en faunarijk grasland’ en ‘moeras’ zijn enkel van toepassing op percelen die niet 

gebruikt worden voor Valuta voor Veen). 

Echter, er is sprake van een bestaand project, waarbij reeds gestart is met peilverhoging. Tijdens het 

validatieproces is bepaald dat alleen de peilverhoging sinds september 2018 als additioneel mag 

worden beschouwd.  De baseline dient dan gebaseerd te worden op het gemiddelde grondwaterpeil 

in het jaar voorafgaand aan september 2018. 

De gehele locatie blijft gedurende de projectduur in gebruik voor natte teelten (Cranberries). 

Afspraken hierover worden vastgelegd in een contract tussen de projectaanvrager en de SNK 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. Meetdata en de 

berekeningen zijn beschikbaar voor verificatie. 

 

4. Projectgrens 
 

De grenzen van het project staan beschreven in onderdeel 1. Aansluitend aan het projectgebied 

gelegen in peilgebied Middelblok -2,51m NAP ligt een referentieperceel, waar het peil niet opgezet 

gaat worden en waar de situatie gelijk is aan de situatie in het projectgebied voordat in 2017 

peilverhoging plaats vindt. Op 14,5 ha van de 18 ha van de Cranberry Company wordt het peil 

opgezet en vindt CO2 reductie plaats.   
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Afbeelding: 2 Projectgebied  in rood en referentieperceel ten noordwesten van het projectgebied 

 

5. Baseline 
 

Er is sprake van een bestaand project, waarbij reeds gestart is met peilverhoging. Tijdens het 
validatieproces is bepaald dat alleen de peilverhoging sinds september 2018 als additioneel mag 
worden beschouwd. De baseline dient dan gebaseerd te worden op het gemiddelde grondwaterpeil 
in het jaar voorafgaand aan september 2018. In een slootpeilreconstructie is het peilverloop als 
volgt: sept 2017: -2,51m; okt 2017-feb 2018: -2,51m vollopen tot -2,38m: gemiddeld -2,445m; mrt 
2018: -2,25m; april-juni afzakken tot -2,51m: gemiddeld -2,38m; juli 2018-aug 2018: 2,51m. Dit geeft 
een gemiddelde slootpeil van - 
(1*2,51+5*2,445+1*2,25+3*2,38+2*2,51)/12= -2,43m NAP voor de baseline.  
 

6. Bepaling projectemissies 
 

Ten opzichte van het maaiveld wordt het slootpeil in de winterperiode (5 maanden) opgezet met 19 

cm (-2,43 – (-2,24)). In de zomerperiode (7 maanden) wordt het slootpeil opgezet met 10 cm (-2,43-(-

2,33)). Zie tabel 1. 

Om de CO2- besparing te kunnen inschatten, is het nodig om het gemiddelde grondwaterpeil te weten 

voor zowel de uitgangssituatie, als voor de nieuwe situatie.  
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Om het gemiddelde grondwaterpeil te bepalen wordt gebruik gemaakt van de door 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier gehanteerde formules die gebruikt worden voor de relatie 
drooglegging en grondwaterstand in pure veengronden (zie bijlage 3 voor goedkeuring waterschap):  
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) 

Voor de Baselinesituatie en de zomer –en winterperiode in de nieuwe situatie geldt: 

Baselinesituatie: 

Gemiddelde grondwaterstand in een perceel in de baselinesituatie bij een slootwaterpeil van 33 cm 
onder maaiveld (-2,43 m NAP waterpeil en -2,10 m NAP maaiveldhoogte) is:  
(58,8+ 9,0) / 2 = 33,9 cm -mv 
Waarbij:  
GLG: 0,45 * 33 + 44 = 58,9 -mv 
GHG: 0,38 * 33 – 3,5 = 9,0 -mv 
 
Toekomstige situatie: 

In de nieuwe situatie wordt het slootpeil gedurende 5 maanden gehouden op 14 cm onder maaiveld 

en gedurende 7 maanden  op 23 cm onder maaiveld. Gemiddeld is het slootpeil in de nieuwe situatie 

dus 19 cm onder maaiveld over het hele jaar. 

Gemiddelde grondwaterstand in een perceel in de nieuwe situatie bij een slootwaterpeil van 19 cm 
onder maaiveld is:  
(52,6+ 3,7) / 2 = 28,2 cm -mv 
Waarbij:  
GLG: 0,45 * 19 + 44 = 52,6 -mv 
GHG: 0,38 * 19 – 3,5 = 3,7 -mv 
 

 cm onder maaiveld m NAP 

Maaiveldhoogte 0 -2,10 

Slootwaterpeil:   

Referentieperceel 41 -2,51 

Uitgangssituatie, baseline 33 -2,43 

Winter bovenpeil nieuw (5 mnd) 14 -2,24 

Zomer bovenpeil nieuw (7 mnd) 23 -2,33 

Gemiddeld nieuw 19 -2,29 

Grondwaterpeil:   

Uitgangssituatie, baseline 33,9 -2,44 

Toekomstige situatie 28,2 -2,38 
Tabel 2: Grondwaterstanden 
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7. Berekening 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.  

Voor de verschillende peilregimes, te weten de uitgangssituatie en de nieuwe winter –en 
zomersituatie vindt de volgende CO2-emissie plaats: 
 
Uitstoot CO2-eq uitgangssituatie  
Y = -0,45* -33,9 + 0,088 = 15,34 ton CO2/ha/jr  
Lachgasemissies bij 33,9 centimeter beneden maaiveld is: 3,3 ton CO2-eq/ha/jr (Juranski et al., 2009)  

Totale emissie in de huidige situatie is: 18,6 ton CO2-eq/ha/jr.  

 
Uitstoot CO2-eq nieuwe situatie  

Y = -0,45* -28,2 + 0,088 = 12,78 ton CO2/ha/jr  

Lachgasemissies bij 28,2 centimeter beneden maaiveld is: 2,5 ton CO2-eq/ha/jr (Juranski et al., 2009)  

Totale emissie in de huidige situatie is: 15,3 ton CO2-eq/ha/jr.  

 

Het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie is:  
 
18,6 – 15,3 = 3,3 ton CO2-eq/ha/jr 
Minus 10% correctie i.v.m. risico: 0,33 ton/ha/jr → 3,0 ton CO2-eq/ha/jr 
Op deze locatie geleden geen verdere aftrekken van CO2. Afvoer van de veenachtige toplaag heeft 

weliswaar plaats gevonden in het projectgebied, om de locatie geschikt te maken voor 

Cranberryteelt. Echter, dit heeft plaatsgevonden bij de inrichting van het gebied in 2016 en de 

daarmee gepaard gaande CO2-emissie is derhalve niet toe te rekenen aan de additionele 

peilverhoging sinds 2018.   

De beoogde reductie is 3,0 ton CO2-eq/hectare/jaar  

 

CO2-reductie gehele locatie  
De oppervlakte van de gehele locatie is 18 hectare. Het gebied waar het waterpeil wordt verhoogd is 

14,5 ha aangezien het referentieperceel net buiten de projectlocatie ligt. Voor de projectlocatie is de 

reductie in CO2-equivalenten begroot op:  

14,5 * 3,0 = 43,5 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 

SNK welke separaat wordt bijgevoegd. In overeenstemming met de regels voor ex ante uitgifte welke 



10 
 

in het Rulebook van de SNK zijn opgenomen, is 85 procent van de CO2 certificaten voor een periode 

van 10 jaar beschikbaar. Voor deze locatie zou het dan gaan om:  

0,85 * 43,5 * 10 = 370 CO2 certificaten  

Het resterende deel van de beoogde CO2 certificaten wordt opgenomen in de buffer om tegenvallers 

gedurende de tien jaar te kunnen opvangen. In dit geval zou het gaan om:  

0,15 * 43,5* 10 = 65 CO2 certificaten 

In totaal worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar: 

43,5 * 10 = 435 CO2 certificaten. 

Bij wijziging van het peilbesluit zal een herberekening plaats vinden. Na de periode van 10 jaar zal 

opnieuw de additionaliteit en baseline worden vastgesteld. 

 

8. Monitoringsplan  
 
Het monitoringplan wordt afgestemd met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
(HHSK). Zie bijlage 4. 
 
Om de werkelijke CO2 reductie te kunnen berekenen is het noodzakelijk om is om gedurende de 
looptijd van het project de grondwaterstand te meten in het midden van een perceel op de 
projectlocatie. Het is ook nodig om de grondwaterstand in de uitgangssituatie, de baseline, te 
bepalen. Tijdens het validatieproces is bepaald dat alleen de peilverhoging sinds september 2018 als 
additioneel mag worden beschouwd. Er is echter geen locatie binnen of buiten de Cranberry 
Company aanwezig met een waterpeil op -2,43m NAP, het niveau van september 2018.  
 
Het grondwaterpeil zal worden gemeten in: 

• Het projectgebied, waar het waterpeil wordt verhoogd 

• Een referentiegebied in het peilgebied Middelblok, direct ten noordwesten van de 
projectlocatie. Het waterpeil wordt hier op -2,51m NAP wordt gehandhaafd, wat het 
waterpeil is op de percelen van de Cranberry Company voordat in 2017 peilverhoging plaats 
vindt. Zie hoofdstuk 4. 

 
Daarnaast wordt het slootwaterpeil in de projectlocatie en referentielocatie gemeten. Door de 
beperkte omvang van het gebied (14,5 ha) en de grote uniformiteit in drooglegging kan worden 
volstaan met slechts een peilbuis om de grondwaterstand te meten voor de projectlocatie, voor het 
referentieperceel en voor het slootwaterpeil op de projectlocatie en het referentieslootpeil, zie brief 
waterschap, bijlage 3. Uit deze gegevens zal de grondwaterstand van de baseline, welke bepaald is 
als het grondwaterpeil bij een slootpeil van -2,43m NAP uit september 2018, berekend worden 
volgens bijlage 6.    
 
De waterstanden worden gemeten 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.  
 
In Tabel 3  worden de locaties van de peilbuizen weergegeven. In blauw is aangegeven de locatie 
voor slootpeilmeting in de projectlocatie, en in groen de grondwaterpeilmeting op het midden van 
een perceel in de projectlocatie. In wit is aangegeven de locatie voor slootpeilmeting in de 
referentiesituatie en in bruin de grondwaterpeilmeting op midden van het referentieperceel. 
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 Meetlocatie 

Blauw Slootpeilmeting projectlocatie 

Groen Grondwaterpeilmeting projectlocatie 

Wit Slootpeilmeting referentie 

Bruin Grondwaterpeilmeting referentieperceel 
Tabel 3: Betekenis kleuren peillocaties 

Aan de hand van de waterpeilen in de sloot en in het midden van het perceel, wordt de gemiddelde 
grondwaterstand berekend. Aan de hand hiervan wordt de CO2 besparing berekend zoals beschreven 
in onderdeel 7 (Berekening van de beoogde CO2 reductie). Een gespecialiseerd bedrijf plaatst de 
peilbuizen. Dit bedrijf zorgt ook voor het databeheer. 
 

 
Afbeelding 3: Locatie peilbuizen in projectlocatie en referentieperceel 

 

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 handleiding 7. 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 
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voortdurend beschikbaar en kunnen op elk moment worden ingezien en geverifieerd door middel 
van een controle. 
 
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. 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. De meetpunten zijn indicatief op 
de kaart gezet (zie afbeelding 5). 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). 
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Bijlage 1 Peilbesluit 
 

Middelblok peilbesluit GPG-14 peil -2,51 NAP (donkergroen, linksboven op kaart) 
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Bijlage 2 Watervergunning en aanpassing watervergunning voor 

winterperiode 
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Bijlage 3 Brief Hoogheemraadschap 
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Bijlage 4 Brief Bart Crouwers Directeur Cranberry Company 
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Bijlage 5 Skal-certificaat 
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Bijlage 6 Bepaling baseline 
 

Er is bij de Cranberry Company sprake van een project ‘Valuta voor Veen’ met additionele 

peilverhoging ten opzichte van eerdere peilverhoging. Als baseline wordt het grondwaterpeil 

genomen zoals dat in september 2018 was, omdat dit het moment was waarop de Cranberry 

Company voor het eerst interesse toonde voor Valuta voor Veen. De huidige mogelijkheid tot 

vooraanmelding bestond toen nog niet.  

Het slootpeil uit september 2018 was -2,43m NAP. Er is echter geen referentieperceel aanwezig met 

dit waterpeil. Wel is een referentieperceel aanwezig met het originele waterpeil van -2,51m NAP uit 

2016. Op het referentieperceel en de projectlocatie vindt monitoring plaats van zowel de 

grondwaterstand als het slootpeil. Deze monitoringsgegevens zullen gebruikt worden om de 

grondwaterstand bij een slootpeil van -2,43m NAP te berekenen door middel van lineaire interpolatie 

als volgt:      

1. Het verschil tussen gemiddelde slootpeil bij het referentieperceel en de projectlocatie, 

bijvoorbeeld -2,51 m NAP + -2,29 m NAP = 0,22 m 

2. Het verschil tussen gemiddelde slootpeil bij het referentieperceel en baselineslootpeil, 

bijvoorbeeld -2,51 m NAP + -2,43 m NAP = 0,08 m 

3. De verhouding tussen de uitkomsten van 2. En 1., bijvoorbeeld 8/22 = 0,36 

4. Het verschil tussen gemiddelde grondwaterpeil bij het referentieperceel en de projectlocatie, 

bijvoorbeeld -2,50 m NAP - -2,38 m NAP = 0,12 m 

5. Vermenigvuldig 3. en 4. en tel dit op bij het grondwaterpeil in de referentieperceel, 

bijvoorbeeld  (0,36 * 0,12)+ -2,50 m NAP = -2,46 m NAP 

  

 cm onder maaiveld m NAP 

Maaiveldhoogte 0 -2,10 

Slootwaterpeil: 

Referentieperceel 41 (peilbesluit) -2,51 

Te monitoren 

Uitgangssituatie, baseline 33 (peil september 2018) -2,43 

Gemiddeld nieuwe situatie 19 (volgens projectplan) -2,29 

Te monitoren 

Grondwaterpeil: 

Uitgangssituatie, baseline 33,9 *  -2,44 * 

Berekenen dmv Interpolatie 

Referentieperceel Te monitoren idem 

Toekomstige situatie 28,4 * -2,38 * 

Te monitoren 

* Bepaald met formules Noord Holland  

 


