
Als gevolg van het verlagen van het waterpeil in veengebieden oxideert het veen en 
daarbij komt grote hoeveelheden CO² vrij. Met Valuta voor Veen (VvV) willen we dit 
tegengaan. Door het verhogen van het waterpeil in veengebieden wordt de uitstoot 
van CO² verminderd. Deze vermindering van de CO²-uitstoot kan door middel van CO²-
certificaten worden verkocht aan bedrijven, overheden en burgers die hun CO²-uitstoot 
willen compenseren. Deze vorm van CO² compensatie vindt plaats op vrijwillige basis. In 
het agrarische gebied kunt u als agrariër gederfde inkomsten vergoed krijgen middels 
VvV. Daarnaast kan VvV worden toegepast bij het herstel en uitbreiding van de natuur in 
veengebieden en bij het telen van gewassen die goed gedijen bij een waterpeil rond of 
boven het maaiveld. 

Wat is Valuta voor Veen?

Elke dag dat veen in contact is met de lucht komt 
er koolstof in de vorm van CO² in de atmosfeer 
terecht. Alleen al in Fryslân is het veenweidegebied 
verantwoordelijk voor 30 procent van de totale CO²-uitstoot. Los van de broeikasgassen zijn er nog andere 
negatieve gevolgen van het verdwijnen van het veen. 
Bijvoorbeeld het verzakken van wegen en huizen.

Waarom?

Valuta voor Veen biedt hiervoor een oplossing. Het idee hierachter is simpel: zet het 
waterpeil in agrarische gebieden omhoog en verminder daarmee de uitstoot van CO². 
Deze vermindering van CO²-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO²-certificaten 
aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO²-uitstoot willen 
compenseren. Een hoger waterpeil (waardoor er minder of geen veenoxidatie optreedt) 
heeft echter wel gevolgen voor de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering als 
agrariër in het veenweidegebied. Onder andere t.a.v. graskeuze, -productie, -opbrengst 
en dragend vermogen van de grond. De inspanning van u om het peil hoger te zetten 
wordt door VvV financieel vergoed. Vergoeding vindt plaats in de vorm van  de verkoop 
van CO²-certificaten. Op deze manier biedt VvV een aantrekkelijk wijze waarop CO²-uitstoot kan worden voorkomen terwijl u zeker bent van inkomsten. 

Hoe?

Valuta voor Veen is een project van de Friese Milieu 
Federatie, Collectief It Lege Midden, Collectief de 
Noardlike Fryske Wâlden en Projecten LTO Noord. Op 
dit moment wordt er gewerkt aan het realiseren van een 
praktijkgebied waar VvV wordt getest. Op termijn is het 
de bedoeling om VvV op grotere schaal toe te passen in 
het gehele veenweidegebied.  

Door wie?



• Met VvV wordt een win-win situatie gecreëerd: U 
behoudt uw inkomsten terwijl de CO²-uitstoot in het 
veenweidegebied wordt verminderd.

• Het veenweidegebied, een waardevol cultuurhistorisch 
gebied, blijft behouden.

• Uw deelname aan de praktijkproef zorgt voor de 
ontwikkeling van VvV zodat dit in de toekomst op 
grotere schaal kan worden toegepast in het gehele 
veenweidegebied.

• Deelname wordt financieel beloond door de verkoop 
van de CO²-certificaten. Daarnaast draagt uw 
deelname bij aan de eerste CO²-certificaten uit 
Nederlandse veenweidegebieden ooit.

• Kopers van de CO²-certificaten hebben voor het eerst 
de kans om de eigen CO²-uitstoot op een lokale wijze te 
compenseren. Valuta voor Veen is een investering in een 
duurzaam en CO²-neutraal Fryslân. 

• In combinatie met agrarisch natuurbeheer kan VvV 
mogelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Wat levert deelname aan Valuta voor Veen 
nu eigenlijk allemaal op?

In het project Valuta voor Veen werken de volgende partijen samen:

Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân

Bent u als agrariër geïnteresseerd in Valuta voor Veen? Neemt u dan gerust contact met ons op via:
Geïnteresseerd? Of wilt u meer informatie?

Arnoud de Vries 
Friese Milieu Federatie
06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Bianca Domhof
Projecten LTO Noord
06-13914649
bdomhof@projectenltonoord.nl

Minne Holtrop 
It Lege Midden
06-53260735
minneholtrop@gmail.com

Jelle Pilat 
Noardlike Fryske Wâlden 
06-40383350 
jpilat@noardlikefryskewalden.nl

Óf kijk op www.koolstofbank.nl voor meer informatie en veel gestelde vragen. 




