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INLEIDING

Het landbouwbedrijf op de zandgronden vanNederland wordt beïnvloed door
dewaterhuishoudkundige enbodemkundige toestand indewortelzone.Het traditionele bedrijf indeze gebieden is vanouds het gemengdebedrijf dat gesplitst kanworden in akkerbouw enveehouderij envoor andere niet grondgebonden activiteiten« zoalskippen houden envarkens fokkerij.
Daar deze laatste beide genoemde activiteiten noch door dekwaliteit van de
grond,noch door dewaterhuishoudkundige toestand van het gebied worden beïnvloed,worden ze inhet hiernavolgende onbesproken gelaten.
Inhet gemengde bedrijf staat de akkerbouw voor eenbelangrijk deel in
dienst van deveehouderij.Akkerbouw produktenworden viametmelkvee omgezet inmelk envlees envormen een noodzakelijke aanvulling op het door het
grasland geproduceerde voedsel.Daarnaast levert de akkerbouwsector marktbare gewassen en draagt op dezewijze bij inhet totaal van debedrijfsresultaten.

BODEMEN WATERHUISHOUDING

Deplantenproduktie vindt plaats ineenmillieudat gevormd wordt door:
klimaat enbodem als voornaamste factoren.Het klimaat bepaalt de regenval,
de verdamping, de temperatuur, de straling. De functie van debodem isdrieledig:standplaats, leverancier vanonontbeerlijke voedingsstoffen enhet
stratumvan de vaste,vloeibare en gasvormige fasewaarin het wortelstelsel
van deplant groeit en functioneert. Voorts isernog de relatie tussen de
standplaats vande plant en de omgeving, de vormvan die omgevingwelke tot
uitdrukking komt inde topografie en configuratie vanhet gebied.
Dit geheel van klimaat,bodem en gebied bepaalt de waterhuishoudkundige
toestand, zoals diebeschrevenwordt door dewaterbalans:
Neerslag =Afvoer +Verdamping +Berging + Waterwinning
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Dezebalanskanmen opstellen voor grote gebieden» stroomgebieden,van tientallen tot honderdtallen hectaren,maar ook voor kleine tot zeerkleine oppervlakten.
Voor het gewas ishet aspect vande

v o c h t v o o r z i e n i n g

van groot belang. Zolang deplant onbelemmerd kanverdampen kanhij viade
wortelsvoedingszouten enwater opnemen,het water viahet plantelichaam
naar debladeren transporteren en door de geopende huidmondjes verdampen.
Via dehuidmondjes neemt deplant koolzuur open zet dit doormiddel vanhet
assimilatie proces om in koolhydraten.
Voor deplanteproduktie heeft de b o d e m

tweebelangrijke eigenschap-

pen. Indeeerste plaats het vermogen omwater vast tehouden en inde tweede
plaats omwater tegeleiden.Debodem ishetmedium waarin zichdewaterbeweging afspeelt onder invloed vande zwaartekracht envan de capillaire krachten.Verschillen inenergie toestand veroorzaken een stroming vanwater inde
grond vanplaatsen met eenhogere potentiaal naar plaatsen met een lagere.
Zowel hetwaterhoudend vermogen alshet geleidend vermogen van degrond zijn
eigenschappen diebepaald worden door deporiengrootteverdeling van de grond.
Dit vermogen vande grond omeen zekere hoeveelheid vocht inde onverzadigde zoneboven het grondwatervlakop te slaan enonder invloed van spanningsverschillen weer af testaan vormt eenvoor deplantegroei belangrijke
hydrologische eigenschap. Deneerslagverdeling isonregelmatig, zodat periodenmet eenneerslagoverschot, waarin dewatervoorraad inde grondwordt aangevuld,worden gevolgd door perioden zonderneerslag,waarin deplant teert
opde vochtvoorraad die inde grond aanwezig is.Hoe groter dievoorraad is,
hoe langerneerslagloze perioden kunnen zijn voordat vochtgebrek deplant tot
het beperken of zelfs het staken vande groei dwingt.
Nubestaat ereen samenhang waardoor tengevolge vandevariatie in regenval een geringwaterhoudendvermogenvande grond tot op zekerehoogte gecompenseerd kanworden door de dieptewaarop zichde grondwaterspiegel bevindt.
Het water inde grond dat zichboven het grondwatervlak gevindt verkeert onder eennegatieve spanning als gevolg van de capillaire krachten welke de
waterdeeltjes ende gronddeeltjes op elkaar uitoefenen. Ineen grond die na
volkomen bevochtiging op zijnondergrond isuitgedropen isde waterspanningg
opbijvoorbeeld 50 cmhoogteboven het grondwatervlak gelijk aan- 50cm
waterkolom. Indie evenwichtssituatie,waarin dus geenwaterbeweging plaats
vindt bestaat ereenvast verband tussenwatergehalte en vochtspanning,dat
wordt weergegeven door devochtspanningscurve.Wordt nu ergens inde inevenwicht verkerende capillaire zonewater onttrokken, danwordt dit evenwicht
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wordt de vochtspanning sterker negatief dan
overeenkomt met deevenwichtsspanning die
overeenkomt met dehoogte boven het grondwatervlak.Er ontstaat een drukverschil of spanningsgradient.Hierdoor gaatwater vanuit deomgevingnaar het onttrëkkingspunt toestromen; er
zet zich een capillaire grondwaterstroom in
beweging, die evenredig ismet de drukgradient
en dedoorlatendheid.Deze doorlatendheid is
geen constante,maar een functie vanhet water-
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wel zodanig dat naafmate de vochtspanning
stijgt de capillaire doorlatendheid afneemt.
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uit en zal erdoor de opgewekte spanningsgradient vocht vanuit diepere lagen toestromen.
Bevindt zich het grondwatervlakop een gunstige
diepte onder dewortelzone dan zalbij een
constante onttrekkingsintensiteit tenslotte
een constante,verticaalnaar bovengerichte
vochtstroom uit het grondwater opstijgen; er
isweer eenevenwichtssituatie ontstaan,die
voortduurt zolang de vochtonttrekking constant
blijft en de diepte van het grondwatervlak
niet verandert.Om echter eenvochtstroom in
het leven te roepen moet eerst een deel van

Het verband z en 4*volgn
De cijfert naast de curven geven de
stroomsnelheid incm/etm.

het inde capillaire zone geborgenwater onttrokken worden.

Zo zal het geenverschilmaken ofeen plant ineen regenloze periode groeit
op een grond met eenwatervoorraad indewortelzone van 80mm ofop eenprofiel dat slechts 40mm vocht kan vasthouden,maarwaarin dedieptewaarop
het grondwatervlak zichbevindt zodanig is dat nog eens 40mm vocht vanuit
het grondwater capillairkan opstijgen.
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DE BEDRIJFSBEGROTING

Inhet gemengdebedrijf komen debedrijfsresultaten tot stand langs twee
produktie wegen. Enerzijds iser de akkerbouw diemarktbare Produkten levert
enwaarvan de inbreng per gewas is:
debeteelde oppervlakte x gewasopbrengst xprijs- directe kosten.
De sommatie hiervanper gewas,dus voor het gehele bouwplan, levert het akkerbouw aandeel. Inde tweede plaats iser de veehouderij.Gras en voedergewassen uit de akkerbouwsector worden door het vee omgezet inmelk en
vlees,die tegen degelden prijzenworden verkocht; demelk aan demelkfabriek ende aanwas vanhet veewordt op demarkt tegelde gemaakt.Van de
somvan de saldo's van de akkerbouw-enveeteeltsector worden devaste lasten vanhet bedrijf, zoals rente en afschrijving op gebouwen en inventaris
afgetrokken waarmee het arbeidsinkomen wordt verkregen.
Deveehouderijsector inhet gemengdebedrijf stemt op eenmet zorg opgestelde voederbalans,dieuitgaat van de voederbehoefte van een grootveeeenheid ineenheden ruw verteerbaar eiwit en zetmeelwaarde-equivalenten.
Het streven daarbij isom in zogrootmogelijke mate zelf inde voederbehoefte tevoorzien en de aankopen van ruw-enkrachtvoer zokleinmogelijk te
houden.
Er isveel onderzoek indezematerie verricht waarvan het resultaat is
geweest een stelsel vannormen dat bij debegrotingstechniek algemeen toepassing heeft gevonden enwaarmee eenbestaand bedrijf kanworden doorgelicht envanvoorstel tot reorganisatie kanworden opgesteld.

DEHYDROLOGISCHE KWALITEITEN VAN DE GROND

Het landbouwbedrijfheeft met dekwaliteiten van de grond altijd rekening gehouden. Deverschillende gewassen die verbouwd worden stellen verschillende eisen aan devochtvoorziening. Sommige kunnenmetminder water
toe dan andere.Zo zietmen een gewas als rogge steeds op dewat drogere tot
droge grondenvoorkomen en suikerbieten en grasland op grondenmet de beste
vochtvoorziening.Het isechter niet zo dat rogge op de gronden met wat
betere hydrologische kwaliteiten het niet goed zoudoen.Deervaring van de
boer heeft hem echter geleerd dat rogge opdedroge gronden die zijn bedrijf
inderegel ook omvat hetnu eenmaal beter doet dan andere gewassen en binnen het raamvanhet bouwplan zodebestebedrijfsuitkomsten geeft.
Opde zandgronden van oost en zuid Nederland heeft zichhet gemengde
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bedrijf ontwikkeld waarin de veehouderij de ruggegraat is.We zien dan dat
de grondenmet debeste vochtvoorziening als grasland ingebruik zijn,terwijl dedrogere gronden voor akkerbouwworden bestemd. Een deel van de akkerbouwproduktie wordt via deveehouderij tegelde gemaakt en een deelwordt
alsmarktbaar produkt direct verkocht. Voorts vinden op demarkt nog aankopen plaats van krachtvoer voorhet vee omdat het bedrijf daarin zelf niet in
kan voorzien.
VISSER en SNIJDERS hebben onderzocht opwelkewijze depraktische bron
deverschillen inhydrologische kwaliteit van zijnpercelen grond hanteert
om tot debestmogelijke bedrijfsresultaten tekomen.Dit onderzoek hadbetrekking op:
het bouwplan
de bemestingspraktijk
debedrijfsuitkomsten
Dehydrologische kwaliteit van de grond kan opverschillende wijzen
worden aangeduid:
droogtegevoeligheidsklassificatie
grondwaterstanden in zomer-en winterseizoen
grondwatertrappen
'•

Welke indiceringmen ook gebruikt, steeds komt deze neer opeen poging

om de effecten van klimaat (regenhoeveelheid, regenverdeling en verdamping),
dehydrologie van het perceel grond (afvoer,vochthoudendheid, capillaire
opstijging, grondwaterstand en seizoensfluctuatie daarvan)door éénof twee
kengetallen te karakteriseren.
Tijdens het COLN-onderzoek werd dit gedaan door een indeling in 'verdrogingsklassen'.Onderscheiden werden:regelmatig verdrogende endroogtegevoeligegronden, goed vochthoudende gronden en gronden met regelmatig wateroverlast,welke indeling nogwerd aangevuld met deklassewisselvochtige gronden,
die dus inhet najaar tenat en inde zomer tedroog zijn.Door SNIJDERS is
bij het bouwplan onderzoek aan deze indeling tussen deklassen 'voldoende
vochthoudend' en 'wateroverlast'nog ingevoegd eenklasse 'nattekant'. In
een later stadium van het onderzoek werd gebruik gemaakt van dedoor de
Stichting voor Boderokarteringontworpen indeling in 'grondwatertrappen'.
Deze grondwatertrappen geven eenkarakterisering van dewinter-en zomergrondwaterstand en de fluctuatie vanhet grondwater tijdens de seizoenen vanhet
jaar.
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OPBRENGSTENGRONDWATERSTAND

Deschakeltussendewaterhuishoudingvande
A YIELD CURVES U S E D
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grondendegewasopbrengstwordtgevormddoor
de o p b r e n g s t-o n t w a t e r i n g s d i e p t e c u r v e . Dezegeeft aanhoehet
gewasreageertopverschillenindevocht-en
luchtvoorziening.DoorhetCOLN-onderzoekwer-
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denvooreenzeventalbodemgroepenvoorgraslandafzonderlijkopbrengst-ontwateringsdieptecurvengegeven.Dezewerdenvoortsnógverder
grassland,prof«« group 3

gedifferentieerdnaargemiddeldezomeren

. moan winter l e v » l
200 r
cm-»oH surface

wintergrondwaterstandentotisocarpendiagrammem.Hierinkandusvoorelkebodemgroep,voor
elkecombinatievanwinter-enzomergrondwaterstanddeopbrengstdepressiewordenafgelezen.
Totvoorkortvormdendezeopbrengstcurvenen
isocarpfigurenvooralsnoghetenigemateriaal
voorhetkarakteriserenvanhetproduktievermogenvan
degrond.Menisechtervoorhet
waterwinningsonderzoek hardbezigomandere
methodenuittewerken,dietrachtendegroei
vanhetgewasendevochtbewegingindegrond
m^sumnwTXwi.cm!".»» J£L

meer indetail teformuleren enviagroeimodel-

lentevertaleningewasopbrengsten (VISSER,
Sallandgroep).Ook
eenanderemethodegebruikt
dewerkelijkegewasverdamping gedurendehetgroeiseizoenalsmaatstafvoorde
beschikbaarheidvanvochtvoordevochtlevèrentieaanhetgewasuitdevochtvoorraadindegrondenviacapillaireopstijginguithetgrondwater
(RIJTEMA).DeCOLN-opbrengstcurvenendeisocarpendiagrammenzijngrovebenaderingsmethodenvandeopbrengst,diegemiddeldgedurendeeenlangjarigeperiodejaarlijksverkregenkanworden.Daarbijwordt slechtsonderscheidgemaakt
tussengraslandenbouwland.Voorbouwlandgeldendefigurenbovendienvoor
eengeheelbouwplan,datwilzeggenvooreensamenstelvanverschillende
gewassen.Hetzalduidelijkzijndateengrovebenaderingsmethode,zoalsde
COLN-curvenzijn,weiniggeschiktisvoormeergedetailleerdonderzoeknaar
degevolgenvoordegewasgroeivan
deweersomstandighedenineenbepaaldjaar
envan
dewateronttrekkingvolgensverschillendestrategieën.Erwordtgeen
rekeninggehoudenmetdeleeftijdvan
hetgewas,metdeverdamping,deregen-
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hoeveelhe d en - v e r d e l i n g en d e r g e l i j k e . Deze mogelijkheden heeft de methode
van het groeimodel w e l , waarin met al deze omstandigheden wel rekening kan
worden gehouden.

BOUWPLAN ENWATERHUISHOUDING
De boer houdt met het bouwplan voor z i j n b e d r i j f rekening met de vochthuishouding van de grond. Hoe h i j d i t p l e e g t t e doen wordt onderzocht door
middel van het b o u w p l a n o n d e r z o e k .

Dit vindt p l a a t s door

voor een zo groot mogelijk aantal b e d r i j v e n , per p e r c e e l een aantal gegevens
op t e tekenen, z o a l s : verbouwd gewas, grondwaterstand, v e r d r o g i n g s k l a s s e ,

c.q. grondwatertrap, mestgift, e t c .

Hg. 1X2. Pn^ocede « u «oortomea * u bakvraobttObijvtnrcWItewkgrondwatvrirapperiopBondsraad, M M N böge •nJuxrdgrtmdtft. « = aardappel«»; b = «wtertwlcn. (Beteken« der tckemall"
% 13.1)
Fmmmcy ofgromfrngtmbenmscrop*under varietuthahum condition» m ntmtfvetf level smäj soils.
« = ptmtnnr 9 = loader beett.(Abbreviations, »re fig.13.1)
Fig. 13.1. Frequentie van voorkoene* van H*I* Wj«r-

r«w

Prg. 13.3. PnqacWât vaa voorkomt* «an vmetptata (links) « gnujaptt (recto) WjvorwhiHemfe
grondwaatrtfaapeovp zandgrond,fcraafv«hog*cokeerdstottden. (Betrfceni* der Wem ah fig. 13.1)
'Fttfmnrj ofgrowimf«Mrmd bmttf.arpmnttlf orms mixed-crop(left),andfrrquetry vfoccurrence
at padtmt frfcftfj •»*>• W * w «V*AwtecomHHau on rWtfM* level sanitysoils. {Abbreviations,
mft*.,S.t,

Fig. (3.4. Boaa^anparitbn^von»ndgr,MKtN-lkilvchefte
crtfccertltTiMHfcn. MnwnpMrkl lift tig :ii>omlcrlîjkc prwasfttqucntie cumn vow «mwileriitfmncMai«! Wenfar:>r>,
van de atncfaKte tier M>r\pronkv1qkc ftfiirva hioot invetticttleriflhei verschil fn betekenis »tin«Iepc*/;***» bijJe
rxntojuiic «ut der« «ronden en in rn>ri/mKa<c /in dun
vi*irt«iir voor« n hefuwWerombmuiie V;m aniw;iicrin£v
diepte in /*i»w t-n »infer
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Alle percelenworden dan gegroepeerd volgens te gebruiken klassen,
waarnaperklasse een frequentieverdeling voor ieder gewaswordt uitgerekend.
Voor ieder gewasworden de frequenties van voorkomen langs een schaalmet
logarithmische verdeling uitgezet tegen deverdrogingsklasse (c.q. andere
groep). Dan kunnen door de stippenlijnen getrokkenworden. Verwacht mag
worden dat deze lijnenbij eenvoldoend groot aantal gegevens stukken van
eennormale verdeling vormen. Bij gebruikvan een logarithmische schaal voor
het uitzetten van de frequenties van voorkomenneemt de frequentiecurve de
vorm aanvan eenparabool die eenvoudiger te analyseren valt.De lijnstukken ,
voor alle gewassenkunnen nu door verschuiving langs deverticale enhorizontale assenworden samengevoegd tot één frequentie parabool.Hierbij geeft
dehorizontale verschuiving een indruk van de eisen diehet betreffende gewas stelt aanhetmilieu; de verticale verschuiving geeft dan aanwelke
voorkeur de teelt vanhet gewas krijgt uit hoofde van zijn economische betekenis voor het beorijf.Het samenbrengen van alle frequentie gegevens in
een figuur biedt voorts degelegenheid deze tevereffenen viadekromme voor
een normale kansverdeling. Voor ieder gewas kan voor iedere onderscheiden
klassehet vereffende frequentie percentage worden afgelezen,waaruit dan
het bouwplan volgt dat gemiddeld voor iedere
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klasse gevondenwordt.Wanneer dannog voor
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iedere klasse-indeling het verband met de

40
30

grondwaterstand kanworden vastgesteld,kan
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bovendien het bouwplan voorbepaalde grondwa-
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terdieptenwordenbepaald.Eendergelijke be80 110 140 170 200 230
groundwater level cm-soil surface

werking alsjuist geschets,isook mogelijk
voor denagewassen, zoals stoppenknollen,klaver, en dergelijke.

BEMESTING EN WATERHUISHOUDING
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groundwater level cm-soilsurface

Over dit onderwerp vanhet waterhuishoudkundig\
onderzoek zal slechts volstaanworden met enkele
korte opmerkingen. De invloed vandewaterhuishoudkundige toestand van de grond loopt in
hoofdzaakviahet bouwplan.Er iseen tendentie
drogere gronden zwaarder tebemesten danmeer
vochthoudende,doch deeffecten hiervan op de
totalemestbehoefte van het bedrijf worden
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overschaduwd door demestbehoefteper gewas.
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Vooral omdat debelangrijkste gewassengras-
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land en rogge,die inmestbehoefte niet zoveel
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uiteenlopen,elkaar van droognaar nat gaan
vervangen.Er isechter eenduidelijke samen-

50

hang tussen de zuurgraad endeverdrogings-
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g r o u n d w a t e r level
e m - s o i l surface

klassen te constateren,waarmee debehoefte aan
bekalking samenhangt.
De stalmest positie hangt tennauwste samenmet
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deveebezetting,herleid tot grootvee-eenheden,
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enhet graslandareaal.Dit laatste hangtweer
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afvan deverdrogingsklassevan degrond,dus
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vanhetbouwplan daarvan.Deveebezetting per
hectare grasland hangt voortsooknog afvan
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deproductiviteit van het grasland. Inhet geF0
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sod humidity «lasses

mengde bedrijf geeft echter het graslandareaal
dedoorslagbijdeveebezetting endusbij de

/

beschikbaarheid van stalmest.Hoewel despreiding groot isbestaat er toch een duidelijk
verband tussen oppervlakte grasland en deveebezetting. Uit het beschikbare materiaal kunnen
lijnen afgeleid worden van gelijke veebezetting
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bij verschillende verhoudingen tussen de opper-

A

vlakten aanvoedergewassen en grasland.
grosstand

HET BEDRIJFSRESULTAAT
ha

grasslond

Het bedrijfsresultaat vaneen landbouwbedrijf

M

fcx

wordt niet alleen bepaald door de opbrengst
van de gewassen,maar ook door de kosten die
gemaaktmoetenworden voorbijvoorbeeld zaaizaad,pootgoed,veevoeder aankopen,kunstmest,
grondbewerking, loonwerk, rente en afschrijving
op bedrijfsgebouwen en inventaris.Sommige van
ho fodder crops

dezekosten hangen viahet bouwplan samen met
dewaterhuishoudkundige verhoudingen binnen
het bedrijf; andere zijn daarvan onafhankelijk.
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Deopbrengstvandegewassen,dieweldoordevochthuishoudingvande
grondwordtbeheerst,kanberekendwordendooropgrondvanhetbouwplan
vooroptimalevochtvoorzieningdeopbrengstteberekenenendezedantereducerenmetbehulpvaneenreductiefactorgeldigvoordeverdrogingsklasse
inkwestie.Dezereductie-ofdepressiefactorkanwordenontleendaande
doorhetCOLN-onderzoekgegevengemiddelde
opbrengstdepressiesperbouwplanvoordever-'

axfftk
-4*00

drogingsklassen.Indiendegrondwaterstand,gemiddeld tijdensdegroeiperiodeofgedifferentieerdnaarwinter-enzomerstandgebruikt
wordt,kunnendedepressiepercentagesafgelezenwordenuitdeopbrengstcurvenofuitde
isocarpfiguren.
Doorperverdrogingsklasse,respectievelijk
pergrondwatertrap,degewasopbrengstvanhet
bouwplan,hetzijviamarktprijzen,hetzijdoor
omzettingviadeveestapeltotmelkenvlees,
ingeldbedragenomtezettenendekostenin
rekeningtebrengenwordthetarbeidsinkomen
gevonden.

GRONDWATERWINNING,OPBRENGSTENINKOMEN

Deinhetvoorgaandebesprokentechniekomviaeenbodemkundig-hydrologischeindelingvandegronden,eenbouwplananalyseendebedrijfsresultatenbegrotingdebedrijfsresultatenteberekenenkannuwordengebruiktomde
gevolgennategaanvanhetstichtingvaneengrondwaterwinningspompstation.
DitisdoorSNIJDERSgedaandoordeinvloedssfeervandeafzuigkegelvastte
stellenenvoorconcentrischeringenrondomhetonttrekkingspuntdebedrijfsresultatenteberekenen.Dezeberekeningwerduitgevoerdvooreengebiedmet
eenstraalvan2000mrondhetpompstationvoordedrinkwaterleidingbij
EibergenindeGelderseAchterhoek.Hiertoewerdhetbouwplanvastgesteldop
debodemkundig-hydrologischeeenhedeninhetaangrenzendenietbeïnvloede
gebiedenhiermededeuitgangssituatievastgelegd.Vervolgenswerdvooreen
rastermet800puntenperpuntenperonderscheidenringderelatieveverdelingvandebodemkundig-hydrologische eenhedenvastgesteld,zowelvoorde
onbeinvloedesituatiealsvoordiebijverlaagdegrondwaterstanden.
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Uit het onderzoek binnen het beinvloede gebied bleek dat de bouwplannen
opde onderscheiden bodemgroepenniet sterk afweken van die op de overeenkomstige groepen buitenhet gebied. Dit iseen gevolg van de voortzetting
vanhet traditionele gemengde bedrijf dat op de veehouderij is ingesteld. Zo
zietmen dat ondanks ongunstiger geworden hydrologische omstandigheden toch
veel gronden ingrasland liggendiedaarvoor eigenlijk niet geschikt zijn.
Ten dele hangt dit afvan de zuivelprijzen.
Dit verschijnsel werpt een aantal vragen op.Handelt deboer uit conservatisme ofneemt hij doorhandhaving van debestaande bedrijfsvoering toch
beter af te zijn,mede inverband met het subsidiebeleid dat ten aanzien van
de landbouw gevoerdwordt. In geval conservatisme devoornaamste drijfveer
vormt voor debeslissing veelmeer bij het oude te laten,moet men dit
standpunt danhonoreren door het toekennen van een schadevergoeding? het
antwoord op deze laatste vraag zalvermoedelijk wel bevestigend uitvallen.
Immers de stichting vaneenpompstation en dedaardoor veroorzaakte verlaging van de grondwaterstand iseen drastische ingreep ineenbestaande toestand,waaraan het bedrijf van deboer ongevraagd en ongewild onderworpen
wordt.Hoe zo'n schaderegeling eruitmoet zien,hoe de grootte van de schade
moet worden vastgestelt gedurende een lange periode wanneer vergelijkmet de
bestaande toestand steedsmoeilijker wordt, iseenprobleemwaarop het antwoord nog gevondenmoet worden.
Degemiddelde opbrengst in procenten
tenopzichte vande toestand zonder
waterwinning bleek in afhankelijkheid
van de afstand tot het onttrekkingspunt 0-13 % tebedragen.
Eenzelfde berekening voor het arbeidsinkomenvan deboer leverde eendepressievan het inkomen op van
V«rl«rtne «rondwtttirtlcpt* om
Ft«. 2 . B w e t i e «*» grMMsoiftniwfpi; {»] «r. l i * w w * » 09 v « r t * c l n g v«n de | r w i 4 M t » i « l * p t « door orittrsklilt.*,
Os <*I*«r«*ntJ•! o ; * « » » ! ; <j™«r *-xti-> k»»ter o . s , wejwr* Z.V. supfilcM".
BtJ s r w U r » dl'-ptea MI'H*, h*'. v.ratihll cod«t*;>t o « 6 t t v«rd«iv v ff i-l» B t:i(; »*i. h<l p»l» R»n ' w r n «b-pi-*.-«!!»
&4tl.
D* v*rfntl<- worrft vet-onrïMk' door oi^sHJWvtl« In d« bo<ltnk-**llg-h>-dra>o([t8<»i* n w r ^ x ' Unit <i«r
ep««nvolctnd« aomt«. f.oor M L a',r»K<» m*-v» jo^r «1« *Mm«»ilneen t « tr*U>*n w a m t des« a t « o l i ikhaU • i i t «•wMdi-Td.

69C 7 2 2 / 3 ,

0-20 %.Ten opzichte van de toestand
zonder grondwaterstandsverdeling.
Het verschil tussenbeide depressieberekeningen moet worden toegeschreaandenoodzaak tot veevoeder aankopen

enhet toch aanhouden van nagenoeghetzelfde bouwplan als toegepast wordt bij
beterehydrologische omstandigheden. Door de geringere produktiviteit van
het grasland op drogere grond kan geen sluitende voederbalans bereikt worden,
indien toch ca.76 %vanhet areaal in grasland en 24% inbouwland wordt
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aangehouden.Menzietindergelijkegevallenalszichvoordoenrondhet
pompstationEibergendatmentochnietoverschakelt opeenoverwegendakkerbouwbedrijf,zoalsuithetdrogerwordenvanhetgebiedzoumogenworden
verwacht.Menpastzichaanenneemthetminderevoor liefvoorhetonbekende
nieuwedatmisschienweleensbetereresultatenzoukunnenopleveren.

HETGROEIMODEL
Degeschetstemethodeomdebedrijfsinkomstenteberekenendoormiddel
vandebouwplananalyse isweiniggeschiktvoorgebruikbinnenhetkadervan
hetwaterwinningsonderzoek,doordebezwarenwelkeaandeopbrengstcurven
enisocarpenzijnverbondenendieeerdergenoemdwerden.Wilmensituaties
doorrekenenvoorverschillende locatiesvanonttrekkingmetverschillende
onttrekkingsintensiteiten omzodoendedemeestvoordeligeonttrekkingsstrategieteontwerpen,danishetduidelijkdatmenbetervangroeimodelgebruik
kanmaken,datallerleiomstandighedentijdensdegroeivanhetgewaskan
verantwoorden.Eengemechaniseerdeopzetvandeberekeningen ligtgeziende
gecompliceerdeberekeningenvoordehand.Hiervoorishetechternodigomal
detegebruikenbasisgegevensintevoerenineenmathematischmodel,dat
geschiktisomtewordendoorgerekendmetdecomputer.Ditgeldtzowelvoor
deeerstebewerkingvandiebasisgegevenstotwerkgrootheden,dieweeringevoerdzullenwordeninrekenschema'sdieineenvolgendefasezullenworden
gebruikt,alsookvoorhetberekenbaarmakenvandegewasgroeiviahetgroeimodelzelf.
Deplantengroeiwordtbeheerstdoordebeschikbaarheidvanvoldoende
waterenvanluchtindegrond.De 'natte'takvandeopbrengstcurvewordt
beheerstdoorhet luchtgehalte,de 'droge'takdoorhetwatergehaltevande
grond.Inhetoptimumtrajectvandegroeiontmoetendebeidetakkenelkaar.
Verderzijndeeisendieplantsteltindeverschillendestadiavanzijn
ontwikkelingongelijk.Dewaterbehoefte inhetjeugdstadiumisgering,neemt
toetothetgewasdegehelebodembedektheeftenvolwassenisgewordenom
daarnategenhetafrijpenweeraftenemenentotnultenaderen.
Bijditgroeiprocesspeelthetvermogenomwaterteverdampeneenoverwegenderol.Dedrogestofproduktievanhetgewasisnagenoegrechtevenredig
metdehoeveelheidwaterdieverdamptwordt.Dezeverdampingvandeplant
wordtenerzijdsgereguleerddoordemogelijkheid omwateruitdegrondopte
kunnennemenenanderzijdsdoorhetverdampendvermogenvandeatmosfeer.
Deeerstebegrenzingwordtweerenerzijdsbepaalddoordevochtspanninginde
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grond en het daarmee samenhangend capillair opstijgingsvermogen en anderzijds door deverdampingscapaciteit van de atmosfeer zelf.De invloed van
de grootte van deverdamping wordt bepaald door het groeistadium ende soort
vandeplant, zolang deverdamping nogniet optimaal is.
Dedroge stofproduktiewordt dus bepaald door twee assymptoten van de
groeilijn: één assymptoot dieweergeeft eenevenredige toename van de groei
met de toename van debeschikbaarheid van een groeifactor; eneen tweede
assymptoot afhankelijk van depotentiële verdamping die eenplafond aande
produktie stelt,waarboven deplant niet uit kan komen.
Inwezen ishet groeiproces natuurlijk ingewikkelder danhier geschetst.
Dit komt omdat niet deverdamping de aeratie en deouderdom van deplant gedrieënmaar een groot aantal groeifactoren degroei van een plant bepalen.
Deze stellen ieder op grond van hunmate van aanwezigheid hun eigen plafondwaarde aan de groei.Onder gegeven omstandigheden vormt de factormet het
laagsteproduktieplafond de bovenste begrenzing van die groei.Devoorstelling van het groeimodel isdus inwezen eenmultidimensionele ruimtelijke
figuur.
Het groeimodel dat door deWerkgroep Hydrologisch Onderzoek Overijssel
gebruikt zalworden ziet er aldus uit:
dq.n

T-T dq.

dq

dq

2.dq.
dq

x — -

x
I

x
II

x
III

x
IV

x
V

x
VI

X
VII

Hierin stellen deverschillende delen voor:
I het tijdgebonden groeistadium
IIdeoptimaalmogelijke bijgroei
IIIdebijgroei nulbij afrijping
IVde aeratie beperking
Vde verdampingsbeperking
VI een integratie constant die de aanpassing aan de assymptoten bepaalt
VIIeen termdie het tekenvande integratie constant bepaalt

IA-

Voorts is:
T resp.T de tijd als teraperatuursom,respectievelijk temperatuursomwaarbij nog geen groei plaats vindt
dq

debijgroei

L

het luchtgehalte vande grond als functie van de vochtspanning

dq

grootte van debijgroei diewordt bepaald doorn onbekende factorenmet het laagsteniet limiterende plafond

dq

eenparameter voor de tekenwisseling die omwiskundige redenen
ietshoger gesteldwordt dan dq.

Q

degesommeerde produktie aanhet eind van de groei

q

de gesommeerde bijgroei op het tijdstip T
Op enkele aspecten vanhet groeimodel zal inhet navolgende nogwat

nader ingegaan worden.
Het groeimodel,zoals doorde formule aangegeven gaat uit van de gedachte
dat de groei van het gewasbepaald wordt door een (groot) aantal factoren.
Deze invloed verloopt viaeenvoudige lineaire transportfuncties, zoals diffusie,massastroming endergelijke.Aan het lineaire verband tussen debijgroei eneen groeifactor wordt echter een grens gesteld doordat een andere
groeifactor inhetminimumkomt teverkeren,waardoor aan de groei een plafondwordt gesteld.Evenzokanmen zichvoorstellen dat de eerste groeifactor limiterend wordt voor dewerking van de tweede.Dit principe van de
limiterende groeifactoren is inde biologie
reeds langbekend endoor BLACKMANN beschreven.Het isechter nooit fysisch-mathematisch
gedefinieerd geworden. Inhetmodel stelt de
groeifactor Lhet luchtgehalte van de grond
growth toctor t — . ,~

dq -b .L (termIV)

en

enE de gewasverdamping voor volgens:
w
dq - f .E (term V)

Deze functies stellen de assymptoten voor die degrenzen van de groei bepalen;dezekan daar nooit bovenuit komen doch zal er daarentegen steeds onder
blijven.Het groeimodelwordt dan
(b .L -dq) (f .E - dq)- 0

of

o --*SL
S t x ' - i-JÜL
S - w >-°
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dataangeeftdatvooreenniveauvoorE de
groeiverloopt inevenredigheid totdebeschikbaarheidvandegroeifactorL,totdathet
niveaudq•f.E isbereiktwaarnaelkeverdere
beschikbaarheidvanLgeenhogerebijgroeidq
tengevolgekanhebben.
Opdezezeereenvoudigevoorstellingvande
groeivalthetvolgendeoptemerken.
1.DegroeiisongelimiteerdzolangL/Ew-f/b;isditniethetgevaldan
volgt,instrijdmetwatveelalwaargenomenwordt.
2.Degroeistrictdelijnendq«b .Lendq-f(Ew> respectievelijk
dq-fE dq«b(L).
(Hetteken('")duidtopdeconstantewaardenvandebetreffendegroeifactor).
3.Hetmodelisteeenvoudig;erzijnveelmeerdegroeibepalendefactoren
inhetspel.
4.Erisgeenrekeninggehoudenmetdeouderdomvandeplant.
Aanhet « e r s t e b e z w a a r wordt tegemoetgekomendooraande
groeieenabsoluutmaximumtestellen;namelijkdegroeiwaartoedeplant
quaerfelijkeaanlegmaximaalinstaatis:dq-dq (terraII).Hierdoorwordt
hetgroeimodel:

O-rV)
(i--rf-)0Ë»-o
b.L'
f.E
w

Aanhet t w e e d e b e z w a a r

dq
ligthetfeittengrondslagdat

tengevolgevaneenzekereflexibiliteit diedeplant tenopzichtevande
groeifactorenheeftnaarmatehetmaximumniveauvoordq«f(Ew)genaderd
wordt (E)degroeisteedsverderbenedendelijndq»b.Lblijftentenslottegeleidelijkovergaatindebovengrensdq»*(][„)•
Ditverschijnselwordtverantwoorddoordevergelijkingvoorhetgroeimodelnietgelijknul
dfl/ hodry mottor
40

testellendochgelijkaaneenzekereeindige

30

waardeF (termVI)diemenaanaanpassingscon-

30-

stantezoukunnennoemen.Zoumentotinde
perfectieallegroeifactorenopjuistemanier
vollediginhetgroeimodelverantwoordendan
"TOO

500

( N . N , ) kg/Ho

zalFeenzeerkleinewaardehebben.Hetgroeimodelzieterthansdusalsvolgtuit:
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11

b.I/ V'

f.E '

U

w

-T-'

dq

Het d e r d e b e z w a a r , dathetmodelteeenvoudigis»kanondervangenwordendoorvoormeerderegroeifactoren lineairebetrekkingen inte
voeren.Henzalzich»enerzijdsgedwongendoordeonvolledigheidvandekennisomtrenthetwezenvandegroeienanderzijdsomdebewerkelijkvanhet
modeltebeperken» bepalentotdiegroeifactorenvanwieeengroteinvloed
wordtverondersteld.Eenanderemogelijkheid isgelegeninhetfeitdeeffectenvannonbekendeennietverantwoordeniet-limiterendegroeifactorente
verantwoordenindemaximaalmogelijkegroeidqdoorinplaatsvan (1-^ y
dqn
tenemen (1-^ ) (termII).
dq
Het v i e r d e b e z w a a r wijsteropdatdegroeiafhankelijkis
vandetijdvanhetjaarenvandegroottevandeplant:termI.Eriseen
tijdstipt waaropdegroeibeginteneriseentemperatuur T waarbijde
groeitotstilstandkomt.Vorderinginhetgroeiseizoenbetekent:toenemende
straling» stijgendetemperatuur» toenemendverdampendvermogenvandeatmosfeer.Deplantheeftvocht»voedselenkoolzuurnodigvoorzijngroei.Hij
moetdaarvoorwaterendaarinopgelostenplantevoedingsstoffenuitdegrond
opnemen» dezelaatstegebruikenenhetwaterverdampendoordehuidmondjes.
Doordezeontvangtdeplantkoolzuurvoordeassimilatie.Zolangdeplant
kleinis» iservoldoendevocht indegrond»dochdeverdamping isgering;
hetverdampendvermogenvandeatmosfeerbepaaltvolledigdegewasverdamping.
Deplantneemtvoortdurend inomvang toe»gaatsteedsmeerwaterverdampen.
Zolangerdaarvanmaarvoldoendeindegrondbeschikbaariszaldegroei
blijventoenemen» totdezeomandereredenengelimiteerdwordt.Tenslotte
vindtvruchtzetting,rijpingenafstervingplaats.
Kerenwethansterugtothetgroeimodel.Degroeiduurenhet temperatuureffectwordtinhetgroeimodelverantwoorddoordetemperatuursom
n
\ (t.-£•_•)(t.-T)-T
i"o

meti-0voor31december (TermI)

waarint.-t.,delengtevaneentijdsintervalvoorsteltenT.-T degemiddeldetemperatuur x.overditintervalminusdeminimumtemperatuur T
waarbenedengeenplaatsvindt.Evenzoisereendatumt,,waarvoornoggeen
groeiheeftplaatsgevonden,meteentemperatuursom

dq

