
Klimaatopgave 
Reductie van de broeikasgassenuitstoot uit de Nederlandse 
veenweiden is een van de maatregelen van de Nederlandse 
klimaatopgave. Veenweiden veroorzaken jaarlijks circa 4 
procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Reductie is 
mogelijk door grondwaterpeilverhoging. Hiervoor is een 
methodiek vastgesteld: Valuta voor Veen. Toepassing leidt tot 
uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten op de vrijwillige  
nationale koolstofmarkt. Naast inkomsten voor de grond- 
eigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er 
baten als het tegengaan van bodemdaling, bijdrage aan 
herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch 
veenweidegebied. 

Lokale CO2-compensatie
Steeds meer bedrijven, overheden en 
burgers investeren vrijwillig, via aankoop 
van certificaten, in projecten waarmee CO2-
uitstoot wordt verminderd.  De vrijwillige 
koolstofmarkt is een wereldmarkt waarin 
compensatie plaatsvindt in internationale 
projecten bijvoorbeeld op het gebied van 

bosaanplant. Valuta voor Veen maakt regionale compensatie 
mogelijk. Financiële en maatschappelijke baten vloeien 
hierdoor terug naar de regio in plaats van naar het buitenland. 

Veenoxidatie
Eeuwenlang had het Nederlandse veenweidegebied een 
hoog waterpeil. Tegenwoordig is in veel veenweiden sprake 
van een diepere drooglegging. Veen oxideert wanneer het 
door ontwatering wordt blootgesteld aan zuurstof. Hierdoor 
laat het veen grote hoeveelheden CO2 los. Ook bodem- 
daling en het verdwijnen van veen zijn schadelijke gevolgen. 

Koolstofbank
De landelijke Koolstofbank is hét platform voor CO2-
certificaten. Via haar regionale koolstofbanken worden 
certificaten beschikbaar gemaakt voor burgers, bedrijven en 
organisaties die hun CO2-uitstoot willen compenseren. 
Het initiatief om regionale koolstofbanken op te zetten is 
afkomstig van de Natuur en Milieufederaties.

CO2-certificaten
Valuta voor Veen CO2-certificaten zijn bewijzen dat er een 
hoeveelheid CO2-uitstoot is voorkomen doordat het waterpeil 
is verhoogd. Deze certificaten hebben een geldwaarde.

Regionale 
koolstofbanken voor 
het veenweidegebied

CO2-certificaten via Valuta voor Veen

Verdienmodel voor extra inspanningen

Investeren in veen is investeren in 
landbouw, klimaat en natuur

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

Contact
Bent u een grondeigenaar? Wilt u certificaten 
aanschaffen? Heeft u vragen? Wij spreken u graag.

Friesland
Arnoud de Vries
06 8686 8846
a.de.vries@fmf.frl

Utrecht
Max Zevenbergen 
06 4152 5451
m.zevenbergen@nmu.nl

Noord-Holland
Erna Krommendijken
06 3019 1288 
e.krommendijk@mnh.nl

Zuid-Holland 
Alex Ouwehand
06 4219 4046
a.ouwehand@milieufederatie.nl

Overijssel
Willem Seine
06 5319 1928 
seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Peilverhoging
CO2-uitstoot vanuit de veenweiden wordt verminderd 
door het waterpeil in veengebieden omhoog te brengen. 
Deze peilverhogingsmethode is vastgesteld door de Green 

Deal Nationale Koolstofmarkt en van 
toepassing op veenweidegebieden met een 
voldoende dik veenpakket (‘puur veen’).  
De peilverhogingsprojecten hebben een  
duur van 10 jaar. Op de afgesproken 
resultaten vindt monitoring plaats.



Effectieve CO2-reductie!
• Onafhankelijke methodevaststelling, 

certificaatuitgifte en controle
• Resultaat van een jarenlange ontwikkeling
• Wetenschappelijk onderbouwd
• Transparant, meetbaar en dicht bij huis,  

dus zichtbaar

Investeren in veen loont!
• Inkomsten door verhandelbare CO2-certificaten
• Bijdrage aan klimaatdoelen
• Maatschappelijke baten

Koolstofbank!
• Hét platform voor veenweide CO2-certifcaten
• Vrijwillige koolstofmarkt
• Brengt vraag en aanbod bijeen
• 1 certificaat = 1 ton CO2-reductie

Valuta voor Veen!
• Eerste vastgestelde veenweide CO2-reductiemethodiek
• Door de Green Deal Nationale Koolstofmarkt 
• Voor puur veen
• Principe: peil omhoog
• Drie varianten:

Met behoud van agrarische weidefunctie 
Natuurontwikkeling 
Natte teelten




