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Projectplan Hooiweg Earnewâld 

CO2-emissiereductie via verhoging grondwaterpeil in 

veengebieden 

(‘Valuta voor Veen’) 
 

 

Variant:  Valuta voor Veen met behoud van agrarische functie 

Locatie:  Hooiweg Earnewald, coördinaten 53.140449, 5.915606 

Aanvrager: A. Bijlsma 

Projectduur: 10 jaar 

Status:  definitief  

Datum:  6 september 2022  (laatste versie 23-1-2023) 
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1. Locatiebeschrijving 
 

Projectlocatie 
Deze locatie ligt – gescheiden van het Prinses Margrietkanaal – naast het nationaal park de Alde 
Feanen in Noordoost-Friesland (zie figuur 1). De locatie bestaat uit drie percelen van in totaal 9 
hectare waarvan 7,2 hectare tot het projectgebied behoort. Aan de west- en noordzijde van de 
percelen ligt een ringsloot.  
 
De betreffende percelen zijn in eigendom van A. Bijlsma en worden verpacht aan Dhr. J.E. Roorda, 
het pachtcontract loopt nog tot en met 2021. Dhr. Roorda is op de hoogte van de ontwikkelingen 
omtrent Valuta voor Veen en is akkoord met de eventuele werkzaamheden en gevolgen van dit 
project. 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 locatie Hooiweg Earnewâld 
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Figuur 2: Exacte omkadering percelen 

In figuur 2 staat de exacte omkadering van de percelen weergegeven. Tussen de omkaderde percelen 

is een sloot aanwezig waar het slootpeil omhoog gezet gaat worden. De ringsloot die ten westen en 

ten noorden van de omkaderde percelen ligt, zal niet verhoogd worden. Dit geldt ook voor de sloot 

die ten oosten van het omkaderde gebied tussen de agrarische percelen aanwezig is.   

De locatie bestaat uit veengronden met een veendikte tussen de 2 meter en dikker (zie figuur 3). Aan 
de noordkant van de percelen zijn de veenpakketten bedekt met een kleilaag van circa 10 
centimeter. De totale oppervlakte van dit klei op veen gedeelte wordt ingeschat op 2 hectare.  
 

 
Figuur 3 Kaart met veendikten per perceel 
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Huidige situatie 
Volgens het huidige peilbesluit ligt het zomerpeil 1,40 meter beneden NAP en het winterpeil 1,60 
meter beneden NAP. Het gemiddelde peil gedurende het jaar komt dan op 1,50 meter beneden NAP. 
De peilen in het peilbesluit zijn te vinden in figuur 4.  
 

 

Figuur 4  Zomer- en winterpeilen volgens het geldende peilbesluit (actuele kaart via: https://www.wetterskipfryslan.nl/over-
ons/voldoende/uitleg-over-peilbeheer-en-peilbesluiten).  

In de figuren 5 en 6 zijn de maaiveldhoogten weergegeven (in meters beneden NAP) van twee van de 

drie percelen van het projectgebied. Op deze figuren is te zien dat de gemiddelde maaiveldhoogten 

rond de 0,81 en 0,83 meter beneden NAP liggen en dat de laagste delen op 0,97 meter beneden NAP 

gelegen zijn. Gemiddeld is de maaiveldhoogte 0,82 meter beneden NAP. In figuur 5 en 6 is te zien dat 

de noordzijde van de percelen hoger gelegen is dan de zuidzijde. Tevens zijn er hoogteverschillen te 

zien die op de aanwezigheid van greppels duiden. Deze informatie is gebruikt om te komen tot een 

gewenst peil. De kaarten zijn actuele hoogtekaarten afkomstig van de betaalde variant van 

Boerenbunder.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Hoogtekaart westelijk perceel 
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Figuur 5: Hoogtekaart oostelijk perceel 

Uit deze gegevens kan opgemaakt worden dat het gemiddelde waterpeil in de sloot (de 

drooglegging) gedurende het jaar in de huidige situatie op 68 centimeter beneden maaiveld is 

gelegen (150 – 82).  

De grond is in eigendom van Bijlsma. De grond wordt verpacht. De grondeigenaar en pachter zijn  
geenszins van plan om het waterpeil op andere delen van hun grond/bedrijf – voor zover deze 
gelegen zijn op veen - te verlagen. Verder is nergens in Fryslan sprake dat waterpeilen verlaagd 
worden, lager dan wat nu vanuit het peilbesluit wordt voorgeschreven.   
 
In figuur 6 staat het zuidelijke perceel weergegeven. Het zuidelijke perceel grenst alleen aan de 
noordzijde aan het te verhogen gebied. Het is erg lastig in te schatten in hoeverre de 
grondwaterpeilen in dit perceel beïnvloed worden door de peilverhoging. Dit komt omdat er rondom 
het perceel lagere peilen gehandhaafd worden. Er word in inschatting gedaan dat de peilverhoging 
voor ongeveer 20% invloed zal hebben op de grondwaterstanden van het perceel. 
 

 
Figuur 6: Hoogtekaart zuidelijk perceel 
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2. Beschrijving projecttype  
De eigenaar van de percelen is voornemens om het waterpeil op 7,21 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 -1,50 m NAP (gemiddeld ca. 0,68 m. beneden 
maaiveld) verhoogd naar een streefpeil van 1,05 meter beneden NAP (gemiddeld ca. 0,23 m. 
beneden maaiveld). Dit is een verhoging van 45 centimeter. Afspraken hierover zijn opgenomen in 
een contract tussen de projectaanvrager – A. Bijlsma – en de Stichting Nationale Koolstofmarkt (NK) 
welke separaat wordt bijgevoegd.  
 
Er zal een stuw- of damwand worden geplaatst om het water op het juiste peil te houden. In figuur 4 
is deze met locatie 2 aangegeven als rode lijn in de kaart. De stuw zal zo dicht mogelijk bij de 
ringvaart worden geplaats om het effect van de peilverhoging maximaal terug te zien in de 
grondwaterstanden van de betreffende percelen.  
 
Om deze peilverhoging mogelijk te maken is een watervergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in 
behandeling en zal later bij dit plan worden toegevoegd 
 
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 
functie 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 functie”.  
 
De projecteigenaar wil in aanmerking komen voor de verkoop van gevalideerde 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 “Proces van projectplan tot uitgifte van 
certificaten  (vastgestelde versie 6)”  en wordt vastgelegd in bovengenoemd contract welke separaat 
wordt bijgevoegd.  
 

 

3. Bepaling additionaliteit 
Binnen het peilbesluit heeft het peil in de projectlocatie een winter- en zomerpeil van respectievelijk 
1,60 en 1,40 meter beneden NAP (gemiddeld gedurende het jaar 1,50 meter beneden NAP). De 
grondeigenaar moet minimaal voldoen aan dit peil. Elke verhoging boven dit peil is een extra 
inspanning van de eigenaar en in die zin additioneel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Het totale oppervlak van het projectgebied bedraagt 7,2 hectare.  

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/04/SNK-Proces-uitgifte-certificaten-van-plan-tot-certificaat-maart-21.pdf
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4. Projectgrens 
De grenzen van het project staan beschreven in locatie 1 van figuur 7. Buiten de grens van dit gebied 

ligt een referentieperceel, dit is locatie 2. Dit perceel is gekozen omdat het vergelijkbare hoogtes 

heeft als het projectgebied. Qua peilvakken is er een klein verschil, maar in de directe omgeving is dit 

echter het enige perceel wat in de nabije toekomst niet met een peilverhoging te maken krijgt. Een 

groot deel van de percelen tussen locatie 1 en 2 is namelijk in beheer van Stichting Weideleven. 

Pachters van deze percelen infiltreren in het weidevogelseizoen water via plas dras pompen op 

percelen. Om die reden zijn percelen niet als referentieperceel geschikt. Daarnaast zijn er nog enkele 

percelen in het peilvak rondom locatie 1 aanwezig die in bezit zijn van de Provincie. Het is nog niet 

bekend wat de bestemming wordt van deze percelen, om die reden is er geen toestemming om hier 

peilbuizen te plaatsen. Provincie staat wel open voor peilverhoging in dit gebied via de Valuta voor 

Veen methode wat maakt dat percelen in dit peilvak dan ook in de toekomst met een peilverhoging 

te maken zouden kunnen krijgen. Om die reden zien we locatie 2 als beste keuze als 

referentieperceel. Het peilbesluit betreft hier ZP -1,50 en WP -1,70 m NAP. Dit is gemiddeld 10 

centimeter lager dan het projectgebied wat een peilbesluit heeft van ZP -1,40 en WP -1,60. Hier kan 

een correctie voor aangehouden worden waarbij het gemiddelde verschil tussen waterpeil en 

grondwaterstand bij het referentieperceel per jaar word verrekend met de besparing die gedaan 

word in het projectgebied.  

 

Figuur 7 Ligging van het projectgebied (1) en het referentieperceel (2).  
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5. Baseline 
In dit project wordt als baseline het gemiddelde peil genomen zoals dat is vastgelegd in het 

peilbesluit2. Dit peil staat op 1,5 meter beneden NAP. 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.  

 

  

 
2 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 
Om de projectemissies te kunnen berekenen moet het slootpeil worden omgerekend naar 
grondwaterstanden. Dit wordt gedaan volgens: 
 
Gemiddelde grondwaterstand (GWS) = (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  
De huidige situatie is in bijlage 4 berekend waarbij rekening is gehouden met de verschillen in  
maaiveldhoogten. Aangezien er geen sprake is van greppelinfiltratie in de huidige situatie wordt de 
gemiddelde grondwaterstand berekend volgens: 
 
Gemiddelde grondwaterstand hele perceel = (GHG + GLG)/2 
 
Met een drooglegging van gemiddeld 0,68 m. beneden maaiveld wordt de grondwaterstand: 
 
GLG  = 0,4*68 + 50 
 = 77,2 cm. beneden maaiveld 
 
GHG = 0,35*68 - 2 
 = 21,8 
 
GWS  = (77,2 + 21,8)/2 
 = 49,5 cm. beneden maaiveld 
 
De gemiddelde grondwaterstand in de huidige situatie is 49,5 cm. beneden maaiveld. Een meer 
precieze berekening is te vinden in bijlage 4.  
 
 

Toekomstige situatie 
Omdat de sloot tussen de percelen in gelegen is, heeft het slootpeil van deze sloot geen betrekking 
op het volledige perceel. De verwachting is dat het grondwaterpeil aan de rand van het 
projectgebied lager is dan in het geval ook het slootwaterpeil in de randsloot verhoogd zou worden. 
Daarentegen is er wel sprake van greppelinfiltratie in de nieuwe situatie. Hierdoor is de verwachting 
dat de grondwaterstand goed verhoogd kan worden. Om deze reden is in deze situatie ervoor 
gekozen om de grondwaterstand te berekenen zonder greppelinfiltratie. Hierdoor neemt de 
berekende grondwaterstand minder toe dan in de situatie waarin hier wel rekening mee zou zijn 
gehouden. Met deze rekenwijze verwachten we de eventueel lagere grondwaterstand in de randen 
goed te hebben ingeschat (zie ook bijlage 2).  
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De gemiddelde grondwaterstand in de nieuwe situatie wordt dan: 
 
Gemiddelde grondwaterstand hele perceel = (GHG + GLG)/2 
 
Met een drooglegging van gemiddeld 0,23 m. beneden maaiveld wordt de grondwaterstand: 
 
GLG  = 0,4*23 + 50 
 =  59,2 cm. beneden maaiveld 
 
GHG = 0,35*23 - 2 
 = 7,1 cm. beneden maaiveld 
 
GWS  = (7,1 + 59,2)/2 
 =  33,1 cm. beneden maaiveld 
 
De gemiddelde grondwaterstand in de huidige situatie is 33 cm. beneden maaiveld. Een meer 
precieze berekening is te vinden in bijlage 4.  
Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie stijgt de grondwaterstand van gemiddeld 49,5 naar 
gemiddeld 33,1 cm. Een stijging van de grondwaterstand van ruim 16 cm.  
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7. Bepaling emissiereductie 
Aangezien het gebied bestaat uit een deel met puur veen (5,2 ha.) en een deel met klei op veen (2 

ha.) wordt in de berekening een correctie aangebracht voor dit klei op veen oppervlak.   

Berekening reductie uitstoot CO2-eq puur veen 
De vermindering van de CO2 uitstoot is volgens de methode Valuta voor Veen: 
 
Y = -0,45x + 0,088 
 
Waarbij: 
x = cm beneden maaiveld 
y = ton CO2/hectare/jaar 
 
Daarnaast vindt correctie plaats van lachgas conform methode Valuta voor Veen.  
 

Uitstoot CO2-eq huidige situatie 
 
Y = -0,45x + 0,088  
 
De Lachgasemissies zijn niet volgens een formule uit te drukken. Om deze reden is in bijlage 4 een 
interpolatie gedaan van de exacte cijfers omtrent deze emissies gedaan. De waarden zijn afkomstig 
uit de Valuta voor Veen methode. De uitstoot in de huidige situatie is berekend per maaiveldhoogte 
(zie bijlage 4).  
 
De totale emissie in de huidige situatie wordt dan:  
 
191,84 ton CO2-eq per jaar voor de gehele locatie. Dit komt neer op gemiddelde van 26,6 ton CO2-
eq/ha/jr voor dit hele gebied.  
 

Uitstoot CO2-eq toekomstige situatie  
 
Voor de berekeningen zie bijlage 4. Hieruit volgt dat de uitstoot in de toekomstige situatie 127,9 ton 
CO2-eq per jaar bedraagt. Dit komt neer op een gemiddelde van 17,73 ton CO2-eq/ha/jr voor dit hele 
gebied.  
 
De emissiereductie voor het gedeelte bestaande uit puur veen bedraagt (26,6 – 17,7) 8,9 ton 
CO2eq/ha/jr.  
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Berekening reductie uitstoot CO2-eq klei op veen  
Omdat er een deel (2 hectare) klei op veen aanwezig is in het gebied (10 cm kleilaag) , berekenen we 
voor dit gedeelte een correctie. De berekening verloopt op dezelfde wijze als eerder, alleen vindt er 
een correctie plaats voor het percentage aan klei. Voor deze berekening rekenen we met de 
gemiddelde grondwaterstanden van de totale omvang van het te verhogen gebied. 
 
CO2-uitstoot [ton/ha/jaar]= 0,45 * (-GMG [cm – mv] * fractie veen tot GMG [-]) + 0,088 
 
GMG   : Gemiddeld Grondwaterpeil (cm. beneden maaiveld) 
Fractie veen tot GMG : fractie veen tot diepte van GMG.  

Dit is dus: (gronddikte tot GMG [cm]-kleidek[cm]-dikte andere grondsoorten 
dan veen onder veenlaag[cm]) / dikte grond tot GMG[cm] 

 

Uitstoot CO2-eq huidige situatie 
In de huidige situatie bedraagt de fractie veen: 
 
(gronddikte tot GMG [cm]-kleidek[cm]-dikte andere grondsoorten dan veen onder veenlaag[cm]) / 
dikte grond tot GMG[cm] = (49,5 – 10)/49,5 = 0,8 
 
De huidige uitstoot op puur veen is 26,6 ton CO2-eq/ha/jr. Met de correctie voor klei wordt dat (26,5 
* 0,8) = 21,28 ton CO2-eq/ha/jr.  
 

Uitstoot CO2-eq toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie bedraagt de fractie veen: 
 
(gronddikte tot GMG [cm]-kleidek[cm]-dikte andere grondsoorten dan veen onder veenlaag[cm]) / 
dikte grond tot GMG[cm] = (33,1 – 10)/33,1 = 0,7 
 
De toekomstige uitstoot op puur veen is 17,7 ton CO2-eq/ha/jr. Met de correctie voor klei wordt dat ( 
17,7 * 0,7) =  12,39 ton CO2-eq/ha/jr.  
 
De reductie voor het klei op veen gedeelte wordt daarmee (21,28 – 12,39) 8,98 ton CO2-eq/ha/jr. 
 
 

CO2 reductie gehele locatie 
Voor de gehele locatie is de CO2 reductie 63,9 ton CO2-eq/jr. Dit is 8,86 ton CO2eq/ha. 
 
Minus vaste aftrek i.v.m. kunstmestgebruik: 0,4 ton/ha/jr  (8,86-0,4) 8,46 ton CO2-eq/jr resulteert 
in een reductie van (63,9 – 8,64) 55,26 ton CO2-eq/jr. 
Minus 10% correctie i.v.m. risico:  7,61 ton/jr resulteert in een reductie van (55,26 – 7,61) 54,9 ton 
CO2-eq/jr. 
 
De beoogde reductie na aftrek is 54,9 ton CO2-eq/jr voor de gehele locatie. Voor de totale 
projectduur wordt een besparing ingeschat van 549 ton CO2-eq. In bijlage 4 is de berekening 
uitgevoerd zonder afrondingen.  
 
De projecteigenaar heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor 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 de uitgifte van gevalideerde certificaten welke in het rulebook van de Stichting NK zijn 
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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 * 54,9 * 5 =  233 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 * 54,9 * 5 =  41 CO2 certificaten 

 

8. Monitoringsplan 
 

Voor het monitoringsplan is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het 

methodedocument, Datum: 7 juli 2022 Kenmerk: SNK-Groen-Veenweide-006. 

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 gemeten en enkele keren per 

jaar 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. 

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. Op onderstaande figuur 8 is met cijfer 1 het te verhogen gebied 

weergegeven, met cijfer 2 is een reeks percelen aangegeven die in eigendom zijn van Mts. F. en B.  

Andringa-v.d. Wal. Deze maatschap heeft akkoord gegeven voor het plaatsen van referentie 

peilbuizen op een van deze percelen. Deze verklaring is terug te vinden in bijlage 3. De peilbuis die in 

het referentieperceel zal worden geplaatst, komt op een plek te staan in een ander – nagenoeg 

identiek - peilvak. Het referentieperceel zal in gebied 2 geplaatst worden en dit gebied ligt buiten het 

te verhogen gebied maar is qua ligging en peilbesluit goed vergelijkbaar met het de huidige situatie 

van het te verhogen gebied.  

Door de geringe omvang van het gebied (7,2 ha) worden er 4 peilbuizen geplaatst in het te verhogen 

perceel en drie in het referentiegebied. Er wordt een peilbuis met logger in de sloot geplaatst om het 

waterpeil te monitoren. In het veld worden 3 peilbuizen geplaatst om de grondwaterpeilen te 

monitoren. De peilbuizen worden in een lijn geplaatst op gemiddelde maaiveldhoogte: 

• een peilbuis halverwege het perceel op 50%  

• een peilbuis op 17% aan de zijde van de verhoogde sloot  

• en een peilbuis 87% aan de zijde van de niet verhoogde sloot.   

Het gewogen gemiddelde van de grondwaterstand wordt berekend als volgt berekend: 1/3 x 

middelste peilbuis + 1/3 x linker peilbuis + 1/3 x rechter peilbuis. 

Zo kunnen de grondwaterpeilen op de projectlocatie en in het referentieperceel met elkaar worden 

vergeleken. De peilbuizen zijn indicatief op de kaart gezet (zie figuur 9 en 10). Na plaatsing is de 

definitieve locatie bekend van de peilbuizen.  
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Figuur 8: Projectgebied (rood omkaderd) in projectgebied en referentieperceel 

 

 

 

Figuur 9: locatie peilbuizen in te verhogen gebied 
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Figuur 10: Locatie peilbuizen referentiegebied 

Bij het plaatsen van de peilbuizen wordt in ieder geval een van de peilbuizen in de sloot geplaatst en 

de andere peilbuizen worden in het perceel geplaatst. Dit gebeurt op eenzelfde afstand vanaf de 

slootkant als bij het te verhogen perceel. De andere peilbuizen worden in het midden van het perceel 

geplaatst.  

Aan de hand van dit gemiddelde grondwaterperceel over het jaar over alle percelen wordt de CO2 

besparing berekend zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

Een gespecialiseerd bedrijf plaatst de peilbuizen. Voor de plaatsing van de peilbuizen wordt er 
gewerkt volgens de STOWA handleiding3. 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 metingen verricht en die tweejaarlijks 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. 

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.   
 
 

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

Watervergunning (deze volgt nog) 
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Bijlage 2 
Van: Wiebe Terwisscha van Scheltinga <wterwisscha@wetterskipfryslan.nl>  

Verzonden: 7 januari 2021 10:14 

Aan: Jelle Pilat | Noardlike Fryske Wâlden <jpilat@noardlikefryskewalden.nl> 

CC: Arnoud de Vries <a.de.vries@fmf.frl> 

Onderwerp: RE: Valuta voor Veen te Hooiweg Earnelwâld AdVversie16122020.docx 

 

Hoi Jelle, 

Ik heb het verhaal even doorgenomen en snap jullie twijfels over de toekomstige grondwaterstand. 

Ik constateer dat je bij het berekenen van de grondwaterstand (gws) er vanuit gaat dat mijn formules 

(voor GHG en GLG) gelden voor de gws op het midden van het perceel, maar mijn formule is bedoelt 

als gemiddelde over het hele perceel. In het midden dus wat hoger (door opbolling) en aan de 

randen wat lager (door invloed drainerende werking van slootpeil). 

Arnoud heeft wel gelijk dat hij aangeeft dat het effect van de peilverhoging minder is doordat aan de 

randen van de percelen het peil gelijk blijft. Je kan hier inderdaad mee om gaan door beide situaties 

(hoog en laag peil) te middelen voor de toekomstige situatie.  

Ik zie echter ook dat beide percelen begreppeld zijn. Dit geeft een mooie kans om de peilverhoging 

veel effectiever te maken, wanneer je het voor elkaar krijgt om het hoge peil ook in de greppels te 

krijgen (= greppelinfiltratie). In dat kan je gewoon mijn formules aanhouden om een gemiddelde gws 

over het perceel te berekenen wat mij betreft en hoef je dus niet te corrigeren voor het lagere peil 

aan de randen. Wellicht is dit in de praktijk zelfs wel effectiever dan mijn formule berekend. 

Kan je hier verder mee? Ik ben evt. tussen 14 en 15u wel bereikbaar 

Groetnis Wiebe  

  

mailto:wterwisscha@wetterskipfryslan.nl
mailto:jpilat@noardlikefryskewalden.nl
mailto:a.de.vries@fmf.frl
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Bijlage 3 

Akkoord plaatsing peilbuizen in referentieperceel Mts. Andringa 

Van: melkveehouderij andringa <melkveehouderijandringa@knid.nl>  

Verzonden: donderdag 30 september 2021 13:00 

Aan: Jelle Pilat | Noardlike Fryske Wâlden <jpilat@noardlikefryskewalden.nl> 

Onderwerp: Re: Bericht Referentie Peilbuizen VvV Andringa 

Goedemiddag Jelle, 

Als wij geen last ondervinden van de geplaatste peilbuizen( zoals je aangaf), hebben we er geen 
moeite mee dat er twee peilbuizen worden geplaatst. 

Zou je op kantoor ook willen doorgeven dat ons mailadres wordt gewijzigd 
naar  "melkveehouderijandringa@knid.nl "? 

Mvg, Floris 

Op 30-9-2021 om 12:15 schreef Jelle Pilat | Noardlike Fryske Wâlden: 

Goedemiddag Floris, 

Zou je via een reactie op dit bericht aan willen geven dat het plaatsen van twee peilbuizen in de 

aangegeven percelen voor jullie geen probleem is? Je hebt hier mondeling akkoord voor gegeven, 

maar een mailtje kunnen wij even bijvoegen bij het plan. Het gaat om één peilbuis op 

maaiveldhoogte in het veld en één in een tussensloot. Ik heb het even in onderstaand kaartje 

weergegeven. 

  

 

Alvast bedankt! 

Groet, 

  

Jelle 

mailto:melkveehouderijandringa@knid.nl
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Van: Jelle Pilat | Noardlike Fryske Wâlden  

Verzonden: maandag 20 september 2021 11:47 

Aan: floandringa@hetnet.nl 

Onderwerp: concept bericht VvV Andringa 

  

Goedemorgen Floris en Bonnie, 

  

Ik had een vraag over enkele percelen die in jullie gebruik zijn aan de Earnewarre te Earnewâld. In 

bijgaand kaartje heb ik even met een paar rode lijnen aangegeven welke percelen ik bedoel. In 

gebied 1 zijn we in gesprek met perceeleigenaar Ate Bijlsma uit Garyp, hij zou graag het waterpeil bij 

zijn percelen omhoog zetten om voor CO2 credits in aanmerking te komen. Het idee hierachter is dat 

er minder veen oxideert bij hogere waterpeilen. We proberen dit in meerdere gebieden in Friesland 

te doen om hier ervaringen mee op te doen. Het idee is om voor 10 jaren een hoger waterpeil te 

realiseren op het gebied waar deze afspraak van toepassing is (gebied 1). Toch zijn we ook informatie 

nodig van een ongewijzigde situatie, met ongeveer dezelfde peilbesluiten en maaiveldhoogten. Om 

zo een goede referentie te hebben. De percelen die in jullie gebruik zijn in gebied 2 zouden hiervoor 

geschikt kunnen zijn. Ik weet overigens niet of jullie ook eigenaar zijn van deze percelen, maar mijn 

vraag is of wij vanuit het project een peilbuis met logger in het perceel (op maaiveldhoogte) en in 

een naastgelegen sloot zouden mogen plaatsen. Deze peilbuizen meten de grond- en waterstanden 

en deze verzamelen wij door twee keer per jaar de data in het veld uit te lezen. Qua 

veldbewerkingen zal er dus geen hinder zijn (tenzij je het wilt omploegen) en er zal dus twee keer per 

jaar een persoon het veld in gaan om de data te verzamelen. Vanzelfsprekend kunnen we deze data 

ook met jullie delen als jullie daar interesse in hebben. Graag horen wij of jullie hier open voor 

staan.      

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jelle Pilat 

Themacoördinator Landbouw, Milieu, Water en Economie 

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

  

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden | @verenigingNFW 

  

mailto:floandringa@hetnet.nl
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Bijlage 4 

Excel document berekeningen emissiereductie Hooiweg Earnewâld 

 


