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Waterpas: landbouwschade bij peilverhoging

Bram de Vos en Idse Hoving

Verhoging van het oppervlaktewaterpeil kan grote negatieve gevolgen hebben voor de
toekomst van de melkveehouderij in het veenweidegebied. De bepaling van
landbouwschade vindt nog steeds plaats op basis van de verouderde HELP-tabellen,
waarmee een gemiddelde gewasschade voor grasland wordt berekend, maar waarin
allerlei aspecten rond de bedrijfsvoering niet worden meegenomen. Het Waterpasmodel is een alternatief waarin de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten integraal
worden berekend. Voor het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen in het
waterbeheer dienen de effecten van toekomstige scenario's voor melkveebedrijven
met het integrale en transparante Waterpas-model te worden onderbouwd door de
waterschappen.

flexibele vormen van peilbeheer, waarbij wordt ingespeeld op de korte termijn
weersverwachting.

Waterpeil en landbouw
Melkveehouders in het veenweidegebied zijn erg afhankelijk van het waterbeheer in
hun gebied. Het oppervlaktewaterpeilbeheer heeft een grote invloed op de
waterhuishouding van de veengronden. De waterhuishouding en met name de
vochthuishouding van de bovengrond bepaalt de draagkracht van veengrond en
daarmee de mogelijkheden om de grond landbouwkundig te gebruiken. Bij te natte
toestanden is de draagkracht te gering en kunnen koeien en machines niet op het land
om het gras te benutten. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en werkt
negatief door in het bedrijfseconomische resultaat.

Berekeningen
Het Waterpas-model is ontwikkeld om op bedrijfsniveau de effecten van veranderend
waterbeheer door te rekenen. Modellen op het gebied van waterbeheer, grasgroei,
bedrijfsvoering en bedrijfseconomie (het Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee
BBPR) zijn in Waterpas gekoppeld. Hiermee zijn wij in staat om op dagbasis een
melkveebedrijf na te bootsen.
In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is op deze wijze
onderzocht wat de effecten zijn van een verhoging van het oppervlaktewaterpeil van
60 naar 40 centimeter onder het maaiveld in de polder van Zegveld - Oud Kamerik.
Om gemiddelde resultaten te krijgen over meerdere jaren is het Waterpas-model
gebruikt voor de periode 1992-2001. Het gesimuleerde graslandgebruik in deze
periode blijkt goed overeen te stemmen met de praktijkervaringen op het
praktijkcentrum Zegveld. Dit geeft vertrouwen dat de berekeningen met het Waterpasmodel realistisch zijn. De beschikbaarheid van gras voor het vee en de

De huidige trend in het waterbeheer is om bij nieuwe peilbesluiten hogere
oppervlaktewaterpeilen te gaan handhaven, om bodemdaling te vertragen, de
natuurwaarden te verhogen en verzakking van de oude bebouwing tegen te gaan.
Naast de huidige vaste zomer- en winterpeilen wordt er ook nagedacht over meer
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De gevolgen voor de melkveehouders worden nog steeds ingeschat met de
zogenaamde HELP-tabellen die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn
ontwikkeld. De HELP-tabellen werken op basis van grondwatertrappen, houden geen
rekening met extreme (natte) toestanden, en geven als resultaat de gemiddelde
opbrengstreductie van een gewas. Boeren zijn echter geïnteresseerd in effecten van
waterbeheer op de gehele bedrijfsvoering en het bedrijfseconomische resultaat. De
vraag is of een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst mogelijk is?
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graslandgebruiksmogelijkheden blijken volgens de Waterpas-simulaties in sterke mate
bepaald te worden door de draagkracht van de bovengrond voor vee en machines.
De peilverhoging van 60 naar 40 centimeter onder het maaiveld resulteert in een
daling van de gemiddelde grasopbrengst van 12,1 naar 11,3 ton droge stof per
hectare, waarbij ook de graskwaliteit afneemt. De hoeveelheid gras die door de
koeien wordt opgenomen (vers en geconserveerd), neemt af bij peilverhoging,
waardoor er meer voer moet worden aangekocht.
De bedrijfsberekeningen laten een gemiddelde jaarlijkse vermindering zien van het
netto bedrijfsresultaat van 222 euro per hectare bij een peilverhoging van 60 naar 40
centimeter onder het maaiveld. De BBPR-resultaten tonen een grotere variatie in
bedrijfsresultaten tussen de verschillende jaren bij een verhoogd peil van 40
centimeter onder het maaiveld ten opzichte van een peil van 60 centimeter. Het
bedrijfsrisico is dus groter bij het verhoogde peil.
Als referentie hebben we met het BBPR ook de optimale situatie (geen nat- of
droogteschade; 100% gras) voor een vergelijkbaar bedrijf op kleigrond berekend. Een
melkveebedrijf in het veenweidegebied met een slootpeil van 60 centimeter onder het
maaiveld heeft dan een netto jaarlijks bedrijfsresultaat dat 388 euro per hectare lager
ligt ten opzichte van dit optimale bedrijf. Dit lagere bedrijfsresultaat kan als 'natuurlijke
handicap' worden aangemerkt.
Een vergelijking van de Waterpas-resultaten met de berekening via de HELP-tabel
(versie Brouwer-Huinink) geeft, levert grote verschillen. Met de HELP-tabel komen we
op een schade van 186 euro per hectare bij peilverhoging van 60 naar 40 centimeter
onder het maaiveld. Deze financiële schade komt dicht in de buurt van de met het
Waterpas-model berekende jaarlijkse vermindering in het netto bedrijfsresultaat van
222 euro per hectare. De HELP-tabel geeft echter slechts een schade van 170 euro
per hectare voor het veenweidegebied (bij een peil van 60 centimeter onder het
maaiveld) ten opzichte van een optimaal bedrijf. Het Waterpas-model resulteert in een
jaarlijkse reductie in het netto bedrijfsresultaat van 388 euro per hectare.

Toepassing
De invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water zal striktere waterkwaliteitsnormen
gaan stellen en dus eisen gaan stellen aan de landbouw. De nutriëntendynamiek en
nutriëntenverliezen (met name van stikstof en fosfaat), zowel naar grond- en
oppervlaktewater als naar de atmosfeer (ammoniak- en broeikasgasemissie), zullen
integraal in de volgende versie van het Waterpas-model worden opgenomen.
Het Waterpas-model kan boeren helpen om alternatieve bedrijfsvoeringen met een
lager risico te vinden. Waterbeheerders kunnen inschatten wat de effecten van
peilaanpassingen zijn en kunnen het waterbeheer met behulp van de Waterpas-model
optimaliseren. Het opschalen van de Waterpas-resultaten van bedrijfsniveau naar
grotere gebieden (polder, provincie) kan door het uitvoeren van Waterpasberekeningen voor karakteristieke voorbeeldbedrijven en toepassen van deze
resultaten voor een heel gebied.
Conclusies
De transparantie en onderbouwing van de Waterpas-resultaten op bedrijfsschaal zijn
belangrijk bij de communicatie met en het verkrijgen van draagvlak bij verschillende
actoren, met name boeren, bij de ontwikkeling van watergebiedsplannen en
peilbesluiten, en kan veel discussies en bezwaren voorkomen of in goede banen
leiden. Waterschappen dienen gebruik te maken van het Waterpas-model om de
landbouwkundige, milieukundige en financiële gevolgen van peilverhoging in het
veenweidegebied te kwantificeren.
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