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1 Inleiding

Provincies, gemeenten, waterschappen en de agrarische sector willen de bodemdaling in het

veenweidegebied beperken, minder uitstoot van broeikasgassen en een betere waterkwaliteit

realiseren. In het veenweidegebied oxideert (verbrandt) organische stof wanneer zuurstof de

bodem indringt, met als gevolg bodemdaling en CO2-uitstoot. Dit speelt vooral in de zomer,

wanneer de grondwaterstand daalt door een verdampingsoverschot (neerslagtekort) bij een geringe

infiltratie van water uit de kavelsloten. De grondwaterstand wordt dan lager dan het waterpeil in de

kavelsloten.

In dit Valuta voor Veen project is drukdrainage (pomp-gestuurde water infiltratie) toegepast  in

combinatie met het verhogen van het slootpeil om de bodemdaling te remmen. Drukdrainage heeft

als doel deze daling van de grondwaterstand te verminderen door infiltratie van slootwater via

drainagebuizen, die permanent onder water staan. De grondwaterstand wordt dan met name in de

zomer hoger vergeleken met een situatie zonder drainagebuizen en de veenbodem blijft dan natter.

Hierdoor vindt minder oxidatie van organische stof plaats en kan de bodemdaling en de

CO2-uitstoot worden beperkt.

Afbeelding 1: Aanleg nieuwe dam en pomp op 2 maart 2021 (foto M. Zevenbergen)

De locatie maakt onderdeel uit van het project Drukdrainage in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden –

Toepassing tegen maaivelddaling en voor duurzame melkveehouderij. Ten behoeve van dit project zijn

er drie locaties met drukdrainage in deze regio aangelegd. De twee andere locaties liggen in de

Alblasserwaard (provincie Zuid-Holland).

De initiatiefnemers van het project richten zich op:

● Kennis genereren over de werking en effecten van drukdrainage in klei-op-veengrond;



● Reductie van de maaivelddaling van klei-op-veenbodems realiseren;

● Biodiversiteit in en om het perceel en de kavelsloot vergroten;

● Communiceren van resultaten project, bij positief resultaat mede richten op opschaling.

Met de uitvoering van de drie veldproeven worden de volgende doelen nagestreefd:

● Drukdrainage en verhoogde slootpeilen toepassen bij klei-op-veengronden;

● Technisch-inhoudelijk grip krijgen op de werking van het systeem krijgen door drie veldproeven

uit te voeren;

● Het beheer van het systeem sturen op: bodemdaling, biodiversiteit, weidevogels en

waterkwaliteit. De veldproeven worden daarom uitgevoerd  in combinatie met hogere

slootwaterpeilen, zodat er doelen te behalen in het watersysteem op het vlak van biodiversiteit,

weidevogels en de KRW.

● Bij succes: informatie en kennis aanleveren voor de uitrol van drukdrainage in de regio, steeds

afgestemd met andere initiatieven in de streek.

Monitoring maakt een belangrijk onderdeel uit van het project in de Alblasserwaard –

Vijfheerenlanden. De grondwaterstanden, bodemtemperatuur, waterkwaliteit, biodiversiteit,

grasgroei, etc. worden gedurende de looptijd van het project regelmatig gemeten.

Het plan van aanpak voor dit project is in 2019 opgesteld door G. Van de Eertwegh van KnowH2O,

namens het Veenweide Innovatie Centrum. Bij het opstellen van het projectplan voor Valuta voor

Veen is gebruik gemaakt van informatie uit het plan van aanpak van Van de Eertwegh en dit wordt

aangeduid als VIC 2019.

De looptijd van het pilotproject Drukdrainage in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden is van 2019 –

2023. Na deze looptijd wil Mts. Heikoop in aanmerking komen voor Valuta voor Veen.



Projectlocatie

Het perceel waarop de drukdrainage wordt toegepast is 3,7 hectare groot en ligt in het dorp

Nieuwland (gemeente Vijfheerenlanden, provincie Utrecht). Het referentieperceel ligt er vlakbij en is

2,7 hectare groot. Tussen het referentieperceel en het perceel van de drukdrainage ligt nog een ander

perceel.

Afbeelding 2: Ligging Boerderij De Groene Geer, drainageperceel en referentieperceel (www.boerenbunder.nl)

Huidige situatie

Het perceel is wordt gebruikt als weiland. De bodem bestaat uit een teeltlaag met gras en

kruiden, gevolgd door een venige kleilaag op veengrond, met een wisselende dikte van de venige

kleilaag (30 - 35 cm). Het perceel ligt hol tot vlak en heeft  3 greppels.

Het perceel wordt sinds 1995 op biologische wijze beheerd. Melkveehouderij “De groene Geer” is

SKAL gecertificeerd (aansluitnummer 6362).



Afbeelding 3: Printscreen van Skal website met Skal gegevens De Groene Geer (www.skal.nl)

Drukdrainage

Op het perceel is een systeem voor drukdrainage aangelegd. De benodigde buizen zijn in 2020 in

de grond geplaatst, de rest van het systeem is begin 2021 aangelegd. In maart 2021 is het

systeem voor pompgestuurde waterinfiltratie volledig ingericht en operationeel.

In het kader van het project is de waterhuishouding losgekoppeld van de kavelsloten. Dat gaf

ruimte om het slootpeil te verhogen ten opzichte van de situatie van vóór aanleg. Op dit perceel

is drukdrainage toegepast in samenhang met verhoogde slootpeilen. Door toepassing van

drukdrainage kan het perceel  - onafhankelijk van het slootpeil – van water worden voorzien. Er

wordt gewerkt met  afgedamde sloten, waarbij het peil kan worden verhoogd ten opzichte van

het peilvak. Aldus kan worden geëxperimenteerd met de drukdrainage in relatie tot andere

slootpeilen. Hiervoor zijn sloten afgedamd en aan- en afvoer van en naar de sloten rondom het

perceel georganiseerd.

Afbeelding 4: Pomp met zonnepaneel voor energievoorziening (foto M. Zevenbergen)



Sloten en oevers worden natuurvriendelijk ingericht en beheerd door de boer  (incl. het baggeren

van de watergangen) vanwege de ecologische doelen die met dit project worden nagestreefd

(w.o. vergroten van de biodiversiteit in sloten en oevers)

Het regionale project en het monitoringsprogramma hebben een looptijd van 3 jaar. Voor de

toepassing van Valuta voor Veen zal het project verlengd worden tot een periode van minimaal

10 jaar. Voor de monitoring van de grondwaterstanden kan daarbij gebruik gemaakt worden van

het monitoringssysteem dat in het kader van het project dat al is opgezet.

Maaiveld hoogte

De maaiveldhoogte varieert van 0,78 m onder NAP tot 0,33 m onder NAP. Gemiddeld ligt het

maaiveld 0,55 m onder NAP (B&B, gegevens 2015)

Afbeelding 5: Maaiveldhoogte van perceel (www.boerenbunder.nl)

Waterpeil

De percelen liggen in peilgebied Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak van het Peilbesluit

Vijfheerenlanden (code peilgebied VHL 018).  Dit peilbesluit van Waterschap Rivierenland is in

2013 in werking getreden. Dit peilgebied kent de volgende zomer- en winterpeilen (ZP, WP):

- ZP -0,91 NAP

- WP -1,06 NAP

De gemiddelde drooglegging is (ZP + WP) / 2 is -0,0985 NAP. Uitgaande van een gemiddelde

maaiveldhoogte van -0,55 NAP bedraagt de gemiddelde drooglegging 43,5 cm onder maaiveld.

2. Beschrijving projecttype
Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven: deze locatie voor Valuta voor Veen  maakt onderdeel

uit van het project voor VIC2019. Het is de intentie om het hogere grondwaterpeil voor een

langere tijd te handhaven, tenminste voor een periode van 10 jaar en zo mogelijk langer. Deze

periode na afloop van het regionale pilotproject, dat is 1 januari 2024.

De reductie van CO2 uitstoot die in deze 10 jaar wordt bereikt ten opzichte van de uitgangsituatie

wordt aangemeld voor Valuta voor Veen.



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

De methode Valuta voor Veen is sinds  11 februari 2021 vanuit de SNK uitgebreid met de techniek

drukdrainage / pompgestuurde waterinfiltratie die hier is toegepast.

3. Bepaling additionaliteit

In de huidige situatie zijn de percelen gelegen in peilvakken, die onderdeel zijn van een

afwateringseenheid. Deze peilvakken kennen momenteel een zomerpeil (ZP)  en een winterpeil

(WP).

Het project met de pompgestuurde infiltratie is een maatregel op eigen initiatief, als onderdeel

van een regionaal project met twee andere boeren. De werking en het doel van dit regionale

project zijn beschreven in de inleiding van Valuta voor Veen projectplan. Als gevolg van het

project komt het nieuwe slootpeil tenminste 20 cm boven ZP en 35 cm boven WP te staan.

(mondelinge info Peter Heikoop dd 2 mrt 2021).

4. Projectgrens

Het project omvat een perceel van 3,7 ha  en een referentieperceel van 2,7 ha. De exacte

aanduiding is hiervoor aangegeven.

Op het perceel van 3,7 ha  wordt de pompgestuurde waterinfiltratie toegepast, in combinatie met

het opzetten van de slootpeilen.  Het referentieperceel  valt binnen hetzelfde peilvak en buiten

het gebied waar het peil opgezet gaat worden.

5. Baseline

In dit project wordt als baseline het gemiddelde slootwaterpeil gebruikt (zie H3) om vervolgens

het gemiddelde grondwaterpeil te berekenen. Dit gemiddelde slootwaterpeil bedraagt 42,5 cm

onder maaiveld. Aan de hand van een formule is berekend wat het gemiddelde grondwaterpeil is.

Bij deze berekening hebben we de formule toegepast die ook is gebruikt voor Valuta voor Veen

projecten in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) en Westerzijderveld (Noord-Holland). Deze

formule is afkomstig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bij het berekenen van de baseline hebben we het grondwaterpeil ook berekend aan de hand van

een formule van Wetterskip Fryslan en aan de hand van een grondwaterhoogte kaart van de

Lopikerwaard (Utrecht) die we van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden toegestuurd

hebben gekregen. De uitkomsten van de drie berekeningen lagen heel dicht bij elkaar en de

formule uit Noord-Holland leidde tot een uitkomst die tussen de twee andere berekeningen in

lag.

Daarnaast wordt het grondwaterpeil in het referentieperceel gemeten (zie onderdeel 8) waarbij

inzicht wordt gegeven in het peil wanneer er geen pompgestuurde infiltratie plaatsvindt. Mocht

het gemiddelde grondwaterpeil in het referentieperceel hoger liggen dan het berekende

grondwaterpeil, dan wordt dit peil als baseline gehanteerd.



6. Bepaling projectemissies

Huidige sloot en grondwaterpeilen

De huidige drooglegging (HD = het gemiddelde slootpeil) is 43,5.

Om de CO2 besparing te kunnen bereken, is het nodig om het gemiddelde grondwaterpeil van

het gehele perceel te weten. Hierbij worden de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en de

gemiddeld hoogste grondewaterstand (GHG) met een vaste formule afgeleid van het gemiddelde

slootpeil (HD):

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) = 0,45 * HD + 44 = 0,45 * 43,5 + 44 = 63,575

De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) = 0,38 * HD – 3,5 = 0,38 * 43,5 – 3,5 = 13,03

Het huidig grondwaterpeil in het midden van het perceel (HGMP) is het gemiddelde van GLG en

GHG = (GLG + GHG)/2 = (63,575 + 13,03)/2 = 38,30.

Dus HGMP = 37,30

Het huidige grondwaterpeil gemiddeld over het hele perceel (HGGP) is gelijk aan het gemiddelde

van het peil in de sloot en het peil in het midden van het perceel: (HD + HGMP)/2 = (43,5  +

38,30)/2 = 40,90.

Sloot- en grondwaterpeil in de nieuwe situatie

Het pomp gestuurde waterinfiltratie systeem houdt in de toekomst het grondwaterpeil in het

perceel op een vaste hoogte van 30 cm onder het maaiveld. Dit is in deze pilot een vast gegeven,

de peilen in het midden van het perceel of gemiddeld over het hele perceel worden dus niet

langer berekend, maar “ingesteld” op 30 cm onder maaiveld.

Aangezien zoals eerder vermeld de kleilaag op het veen op dit perceel 30 a 35 cm dik is, komt het

veenpakket dus geheel onder water te staan: het grondwaterpeil staat in de nieuwe situatie

tegen de kleilaag aan. Voor de kleilaag over het hele perceel wordt een gemiddelde dikte van

32,5 cm aangehouden.

7. Bepaling emissiereductie

De huidige CO2 emissie

De jaarlijkse  CO2 uitstoot per hectare in de huidige situatie is volgens de Valuta voor Veen

methode:

0,45 * (HGGP * FVH) + 0,088.

FVH in deze formule is de Fractie tot Veen in de Huidige situatie. Deze FVH wordt berekend door

de dikte van de kleilaag af te trekken van het huidige grondwaterpeil (HGGP). Dit verschil wordt

gedeeld door het HGGP: FVH = (HGGP – 32,5)/HGGP = (40,90 – 32,5)/40,19 = 0,21

De CO2 uitstoot in de huidige situatie wordt dan 0,45 * (40,90 * 0,21) + 0,088 = 3,87 ton per

hectare.

Deze uitstoot wordt vermeerderd met de CO2 equivalenten van de uitstoot van N2O en CH4.

Deze worden afgelezen uit de daarvoor geldende Valuta voor Veen tabel en bedragen 4,4.



De totale jaarlijkse C02 emissie per hectare in de huidige situatie komt daarmee op 3,87 + 4,40

= 8,27 ton.

De nieuwe CO2 emissie

In de nieuwe situatie gelden dezelfde formules en wordt de nieuwe gemiddelde

grondwaterstand van 30 cm onder maaiveld gehanteerd.

De jaarlijkse uitstoot is:

0,45 * (NGGP * FVN) + 0,088.

De Fractie tot Veen in de Nieuwe situatie (FVN) wordt berekend door de dikte van de kleilaag af

te trekken van het NGGP, dit verschil wordt gedeeld door NGGP: FVN = (NGGP – 32,5)/NGGP =

(30-32,5)/30 = - 0,08. De Fractie tot Veen wordt dus een negatief getal, omdat het

grondwaterpeil deels tot in de kleilaag komt te staan.

De CO2 uitstoot in de nieuwe situatie wordt dan 0,45 * (30 * - 0,08) + 0,088 = - 1,04.

De Valuta voor Veen formule geeft aan dat het perceel nu C02 opneemt, maar dit

ogenschijnlijke voordeel verdwijnt omdat deze negatieve CO2 uitstoot wordt vermeerderd met

de CO2 equivalenten van de N2O en de CH4 uitstoot. Volgens de tabel bedraagt die 2,6.

De jaarlijkse CO2 emissie per hectare in de nieuwe situatie komt daarmee op -1,04 + 2,6 = 1,56

ton.

Het verschil in CO2 uitstoot tussen huidige en nieuwe situatie

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 biologische melkveehouderij

van Heikoop geen kunstmest wordt gebruikt aangezien het hier gaat om een (SKAL

gecertificeerd) biologische melkveehouderij. De productie van veevoeder op het bedrijf is

voldoende om het eigen vee te kunnen voeren, er wordt er door de peilverhoging geen

veevoeder van elders aangevoerd noch wordt de productie hiervan op het eigen bedrijf

verhoogd.

Het bruto verschil in CO2 uitstoot tussen oude en nieuwe situatie is 8,27 – 1,56 = 6,71. Om het

aantal ton per hectare te bepalen, waarvoor certificaten kunnen worden afgegeven hanteert

Valuta voor Veen een 10% correctie (onzekerheidsmarge). Daarmee komt het aantal ton per

hectare waarvoor in deze pilot certificaten kunnen worden aangevraagd op 6,71 * 0,9 = 6,04 ton

per jaar per hectare.

Het perceel is 3,7 hectare groot. Per jaar wordt met Valuta voor Veen project 3,7 * 6,04 = 22,33

CO2 certificaten voor een periode van vijf jaar beschikbaar. Voor deze locatie zou het dan gaan

om:

0,85 * 22,33 * 5 = 94,9 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 * 22,33* 5 = 16,74 CO2 certificaten

op basis van bovenstaande berekeningen. Over een periode van 10 jaar gaat het dus om 223,30

ton CO2.

8. Ex ante uitgifte certificaten
De projecteigenaar heeft aangegeven in aanmerking te willen komen van CO2 certificaten vanaf 1

januari 2024. Afspraken hierover worden vastgelegd in een contract tussen de projectaanvrager

en de Stichting Nationale Koolstofbank dat separaat wordt bijgevoegd. In overeenstemming met

de regels voor ex ante uitgifte die in het rulebook van SNK 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 * 22,33 * 5 = 94,9 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 * 22,33* 5 = 16,74 CO2 certificaten

9. Monitoringsplan

Bij de uitvoering van het regionale project Drukdrainage in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden –

Toepassing tegen maaivelddaling en voor duurzame melkveehouderij vindt er een uitgebreide

monitoring plaats. Op de projectpercelen en in de omringende sloten worden er metingen

verricht ten aanzien van hydrologie (grondwaterstanden, slootpeilen), de chemische

samenstelling van het oppervlaktewater, de aquatische ecologie (water en oevers) en de

biodiversiteit en de aanwezigheid van weidevogels. De monitoring vindt plaats in de eerste drie

jaar na aanleg van de waterinfiltratiesystemen (2021 – 2023) en wordt uitgevoerd door

verschillende partijen, waaronder de boeren zelf. De monitoring van de hydrologie in de bodem

wordt uitgevoerd door het adviesbureau KnowH2O.

Deze monitoring vindt dus ook plaats op het

Valuta voor Veen perceel van De Groene Geer.

Voor het monitoren van de grondwaterstanden

zijn peilbuizen met sensoren in zowel het perceel

met pompgestuurde waterinfiltratie als het

referentieperceel aangebracht. Voor de periode

2024 tot 2034 zullen aanvullende afspraken met

KnowH2O of een andere partij worden gemaakt,

zodat gedurende de looptijd van Valuta voor Veen

de monitoring van de grondwaterstanden wordt

voortgezet.

Afbeelding 6: Peilbuis met sensor voor grondwaterstand (foto M. Zevenbergen)



10. Noodplan

Om zorg te dragen voor de continuïteit van het waterinfiltratieproces wordt een noodplan

ontwikkeld. Over dit noodplan moeten nog aanvullende afspraken worden gemaakt. Dit noodplan

zal ingaan op de volgende onderdelen:

Onvoldoende watertoevoer door waterpomp bij pompgestuurde waterinfiltratie

De watertoevoerpomp zal worden voorzien van een vlottersysteem zodat de watertoevoer

automatisch zal verlopen. Dit wordt met een continue signaleringssysteem gemonitord.

Indien de watertoevoerpomp door gebrek aan zonne -of windenergie, of door technische

oorzaken niet voldoende water in de regelput kan pompen zal d.m.v. het signaleringssysteem

real-time een alarmmelding worden afgegeven aan de instelling die zal zorg dragen voor de

onafhankelijk verificatie.

Om onnodige alarmmeldingen te voorkomen zal de elektriciteitsvoorziening van de

watertoevoerpomp worden ondersteund met accu’s. Ook moet de waterput groot genoeg

worden uitgevoerd om voldoende bufferend vermogen te hebben. Een additionele

(verplaatsbare) watertank is hierbij ook een alternatief. Wat betreft de dimensionering van deze

voorzieningen om de continuïteit van het watertoevoersysteem op een redelijke manier te

waarborgen zal schriftelijke goedkeuring van de onafhankelijke verificateur onderdeel uitmaken

van het verificatieproces.

In het geval van een alarmmelding zal het systeem binnen 24 uur weer in bedrijf gebracht

worden. Hiervoor zullen reserveonderdelen op voorraad worden gehouden (pomp, accu, etc.).

Dit zal naar redelijkheid worden afgestemd met de  onafhankelijke verificateur welke hiervoor

schriftelijke goedkeuring geeft als onderdeel van het verificatieproces.

Defecte of niet goed functionerende drains

Drains die beschadigd raken of door verstopping of andere reden niet goed functioneren kunnen

een risico vormen voor de te behalen CO2 reductie. Regelmatige controle en spoelen  (*)van de

drains is hier van belang en dit zal door de instelling die voor verificatie verantwoordelijk is

worden afgestemd en worden goedgekeurd als onderdeel van het verificatieproces.

* Omdat er alleen geïnfiltreerd (via filters) en niet gedraineerd wordt komt er alleen schoon

water in en raken ze niet verstopt. De drainage buizen liggen ook permanent in het water.



Bijlagen

Peilbesluit van het waterschap


