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Vernatting van veenpakketten leidt tot minder oxidatie van het veen en minder
bodemdaling. Het verhogen van het waterpeil verlaagt wel de landbouwkundige
productie Het idee achter Valuta voor Veen (VvV) is eenvoudig: Zet het waterpeil
in agrarische gebieden omhoog en voorkom daarmee de uitstoot van CO2. Deze
vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2 credits
aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot
willen voorkomen. Hiermee kan VvV een nieuw model worden waarmee de
inkomstenderving van agrariërs wordt gecompenseerd. Belangrijk uitgangspunt bij
VvV is dat deze verhoging van het waterpeil plaatsvindt op vrijwillige basis en dat
het gebied zijn agrarische functie behoudt. In de periode 2016-2017 heeft een
verkenning plaatsgevonden (fase 1), om de haalbaarheid te bepalen. Valuta voor
Veen fase 2 heeft als focus de realisatie van dit verdienmodel in de praktijk.
Hoe brengen we agrariërs uit het gebied die CO2 willen en kunnen besparen door
het waterpeil omhoog te zeten samen met bedrijven/organisaties die hiervoor
willen betalen?
Met Valuta voor Veen willen we een CO2-reductie bereiken in het Friese
veenweidegebied met behoud van de agrarische functie van het gebied door
hiervoor een compensatiemodel te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Hier
kunnen andere agrariërs in het veenweidegebied weer gebruik van maken.
Aan het einde van het Valuta voor Veen fase 2 (met tussen haakjes het
betreffende eindproduct):
- Is het compensatiemodel toegepast op een concrete locatie die iedereen kan
bezoeken (locatie in het veenweidegebied met bord);
- Ligt er een overeenkomst tussen agrariër(-s) en betalende partij(-en) om CO2
credits af te nemen (overeenkomst) en is minimaal 1 CO2 credit ook daadwerkelijk
verkocht;
- Is de methode VvV beschreven en goedgekeurd door een certificerende instantie
(publicatie met een beschrijving van de methode met de officiële goedkeuring);
- Ligt er een monitoringsplan en wordt de betreffende locatie gemonitord volgens
dat plan (monitoringsplan en monitoringsgegevens van de betreffende locatie);
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- Heeft het project minimaal 1 gecertificeerde CO2 credit opgeleverd (CO2
certificaat/certificaten);
- Is de prijs van een CO2 credit bepaald en onderbouwd door een gerenommeerde
kennisinstelling (onderzoeksrapport);
- Is het aantal gereduceerde tonnen CO2 berekend en onderbouwd (publicatie met
berekening);
- Ligt er een plan om VvV op te kunnen schalen;
- Zijn de leerervaringen beschreven en samen met alle bovenstaande producten
tot 1 rapport gevoegd (rapport).

Uit fase 1 is gebleken dat VvV een bijdrage kan leveren aan:
- het verminderen van de Nederlandse CO2 uitstoot;
- de transitie naar andere vormen van landbouw waarbij niet gras, melk en vlees
het te verkopen product is maar andere gewassen als veenmos, cranberry’s of
Tussentijdse resultaten producten als mozzarella van waterbuffels;
- een toename van de biodiversiteit;
- schade als gevolg van bodemdaling voorkomen (funderingsschade, breuken aan
buizen, etc.);
- vermindering van de kosten voor het waterbeheer.
Doelgroep

Betrokkenen: landeigenaren/landgebruikers (veehouders en terrein beherende
organisaties), gebiedscollectieven, Wetterskip Fryslan, LTO Noord, Friese
Milieufederatie.
Financiers: Provincie Fryslan

Deelnemers

Betrokkenen: Friese Milieufederatie, Noardlike Fryske Walden, Projecten LTO
Noord, It Lege Midden, Werkgroep Groen GDNK, Klankbordgroep Natte
Teelten/Nieuwe verdienmodellen
Kennisinstituten: WUR
Financiers: Provincie Fryslân
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contactgegevens

Truus Steenbruggen (Provincie Fryslân) - g.j.m.steenbruggen@fryslan.nl

Samenhang andere
projecten

Valuta voor Veen 1: Afgerond (2017)
Valuta voor Veen 2: Lopend (2018-2020)
Eindrapportage VvV 1: www.friesemilieufederatie.nl/nieuws/valuta-veen-kansveenweidegebied/
Animatie VvV: https://www.youtube.com/watch?v=QUbGxZ5EEz0
Maart 2016 - 2020
Over het hele Friese veenweidegebied; ook voor andere veenweidegebieden
toepasbaar
In navolging van dit project zijn vergelijkbare projecten gestart in de provincies
Utrecht en Zuid-Holland
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