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Nota'svanhetInstituutzijninprincipeinternecommunicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublikaties.
Huninhoudvarieertsterkenkanzowelbetrekkinghebbenopeen
eenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsopeenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten,Indemeestegevallenzullen
deconclusiesechtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nognietisafgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoorverspreidingbuitenhetInstituut
inaanmerking.
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Inleiding
Tenbehoevevandebegrotingvandebetekenisvancultuurtechnische
maatregelenvoordebedrijfsresultateniseenonderzoekingesteldnaarde
groottevandekantverliezenopbouw-engraslandpercelen.Naastdebewerkelijkheidsaspectenvormendezekantverliezeneenfactordiedebetekenisvan
dekavelgrootteenvormmedebepaalt.
HetonderzoekhadplaatsindeMeijerijvanDenBoschenwelspeciaal
indegemeentenNistelrode,HeeschenHeeschwijk.Ophetbouwlandwerden
opnamenverrichtindejaren 19&5totenmet 1967enophetgraslandin1966
en1967.
Naastbesprekingvandewerkwijzeenderesultatenvanhetonderzoek
wordtindezenotaaandachtbesteedaandewijzewaaropdezeresultatenin
eenbegrotingzijnverwerkt,
s

Methode

t
Dekantverliezendienenintweegedeeltentewordengeputstnamelijk
enerzijdshetoppervlakte-verliesdooreenonbebouwdgedeeltezoalssloten,
houtwallenendeonbebouwdeslootkantbijbouwlandenanderzijdsopbrengstverliezendoorlagereopbrengstenperoppervlakte-eenheidophetbebouwde
deelvanhetperceel.Debetekenisvandezetweedelenisverschillend.
Heteerstegedeeltekanalszuivergrondverlieswordengezienalthansals
hetonderhoudbuitenbeschouwingwordtgelaten.Hettweedegedeelteheeft

4 welproduktiekostendochdaarstaatgeenvolledigeopbrengsttegenover.
Speciaalophetgraslandwaarveelbegroeideslotenvoorkomen,doch
ookwelophetbouwlandmetveelonkruidlangsdekantenzeerslechtegewassenisdegrenstussenbebouwdenonbebouwdmoeilijkwaarneembaar.Als
regelisbijgraslanddeplaatsvandeafrasteringalsgrensgehanteerden
bijbouwlanddeeerstzichtbarerijvanafdesloot.Ongetwijfeldklevenaan
dezebegrenzingbezwaren.Zokanbijbeweidingeengedeeltevandebegroeiing
buitendeafrasteringnogwordenafgeweid,anderzijdsisherhaaldelijkwaargenomendatoppercelendieenkelgemaaidwerdeneenstrookvanhetgewas
binnendeomheiningnagenoeghetgeheleseizoenbleefstaan.Geziendevaak
zeermatigekwaliteitvanhetgrasindezestrooklangsdeslootishetbezwaarvaneenminderexactegrensbepalingechternietgroot.
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Ophet"bouwlandzijnbijdegewassenrogge,haverenbietendeopbrengstverschilientussendekantenenderestvanhetperceelinhetoogststadiumgeschat.Pergewaszijnelkjaar 16perceleninhetonderzoekopgenomen.
Ophetgraslandishetverschilinopbrengstbepaalddoormetingvan
delengteverschilienenschattingvandekwaliteitvandegrasmat,waarbij
wordtgeletopdestanddichtheidendegrassoorten.Daarhetgrasoverhet
geheleseizoengeoogstwordtzijnperjaarindeperiodemeitotenmet
augustusdrieseriesbepalingenverricht.
BijdemetingwerdgebruikgemaaktvanhetdoorVANDERSCHAAF(1957)
beschreven 'meetplankje'.Vooreenmeergedetailleerdebeschrijvingvande
methodeendebetrouwbaarheidvanhetresultaatkanverwezenwordennaar
VANHEMERTenRIGHOLT(1967).Perseriewerden30perceleninhetonderzoek
betrokkenwaarbijperperceelin6raaienvan8metertelkens8bepalingen
plaatsvonden.Deze30percelen,warenoverdriequainrichtingenbegroeiing
variërendegebiedenverdeeld.GebiedAiseenlaaggelegengraslandgebied
zonderhoutbegroeiingtussendeipercelen terwijlingebiedCnagenoegalle
percelengescheidenzijndooreenslootmethoutbegroeiing.GebiedBvormt
eentussenvormmethierendaarbegroeideperceelsgrenzen.
Naastdewaarnemingenaanhetgewaszijndeslotenindezegebiedengemetenomhettotaleoppervlakte-verliesbijdeverschillendelandschappen
telerenkennen.

Dekantverliezenbijbouwland
Dekantverliezenlopenvanjaartotjaarzowelalsvanperceeltotperceelnogaluiteen.Deverschillenvanjaartotjaarwordenvoornamelijkveroorzaaktdoorverschilinweersgesteldheid.Zozalbijeenslechteontwateringnaeennattewinterhetwintergraanlangsdeperceelskantenwelkedoorgaanslagerliggen,meerachterblijvenbijhethogereperceelsmiddendanna
eendrogewinter.Daardepercelenmeteengoedeontwateringnauwelijkslast
ondervindenvaneennattewinterzaldeweersgesteldheidookdeverschillen
vanperceeltotperceelbeïnvloeden.Belangrijkefactorenwelkedehoogte
vandekantverliezenbepalenzijnnaasthetweerdeonderhoudstoestandvan
desloten,deverzorgingvanhetgewas,hetvoorkomenvanhoutopstandenen
structuurbederfdoorberijdenenwenden.Incidenteleschadealswildschade
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langsbosgebiedenenvreetschadelangsbeweidepercelenzijninprincipe
buitendeschattinggehouden.
Tabel1geefteenoverzichtvanderesultatenvandeschattingenvan
dekantverliezenlangssloten.Vangewasscheidingenzonderslotenzijnte
weinigwaarnemingenomeenbetrouwbaargemiddeldetegeven.Welisdeindruk
gekregendatdeverliezendaarwaartweegewassenaanelkaargrenzenzonder
gescheidentezijndooreenslootinditgebiedzeerkleinzijn.Dedepres2
sieisuitgedruktm m opbrengstverliesperm'slootkantdoordebreedte
vandeafwijkendestrookuitgedruktinmeteratevermenigvuldigenmetde
depressieinprocenten.
Zobetekenteenstrookvan2meterlangsdekantmeteengemiddelde
depressievan15$eenopbrengstdepressievan0,30 m permeterkant.

Tabel1. Opbrengstverliezenlangsslotenineenzandgebied(Meijerij)bij
diverselandbouwgewassen
A=breedteonbegroeidestrookinmeters (afstandinsteeksloot
totgewas)
B=depressieinm opbrengstperm*kant
Rogge

Bieten

Haver

Gewas

A
lengtezijde

wendakker

B

A

B

B

A

o.Uo

0,68
0,76
0.70
0,71

0%kk
0,63
0,39
0,49

0,60
0,80
0,7^
0,71

0,80
0,70
0,22
0,57

0,31
0,94
1,07
0,77

0,56
0,73
0,77
0,69

0,96
0,96
0,73
0,88

0,70
1,06
0,64
0,80

2,00
1,08
0,45
1,18

1965
1966
1967
gem.

0,65
0,89
0,77
0,77

0,27
0,59
0,33

1965
1966
1967
gem.

0,62
0,90
0,89
0,80

Degemiddeldedepressiespergewasblijkenopdewendakkersgemiddeld
ongeveertweemaalzohoogalslangsdelengtezijdenvanhetperceel.Figuur
1geefteenindrukvandeverschillentussendepercelen.Hoewelbijeen
grootaantalpercelendedepressieminderdan0,50mp erm'bedraagt,komen
2
depressiesvoortot3m perm'cpdelengtezijdenentotmeerdan km perm'
(bijbieten)opdewendakkers.

102

2

- If -

Dekantverliezenbijgrasland
Evenalsbijhetbouwlandlopenookopgraslanddedepressifflnogaluiteen.Eenverschiltussendelengtezijdenendewendakkersishiernietaantoonbaar.
Inhetgebiedzonderheggenblijktdegemiddeldedepressie0,85m per
2
m'slootkanttebedragen,voorhetgebiedmetincidenteleheggen1,06m en
o
voorhetgebiedmetveelheggen 1,39m .Figuur2geefteenindrukvande
gemiddeldegrasopbrengstenvandeeersteachtmetervanafdeslootvoorde
driegebiedenwaarbijhetperceelsmiddenop100$isgesteld.Ookindeze
figuurkomtdeinvloedvandeheggenduidelijknaarvoren.Daarbijgrashst
oogststadiumafhankelijkisvandewijzevangebruikrespectievelijkbeweiden,maaienvoorkuilofvoorhooi,isnagegaanofenzojainhoeverrede
aanwezigegrasvoorraadinvloedheeftopdeopbrengstverliezenlangsdekanten.Figuur3geeftperperceeldegemiddeldehoeveelheidgrasopgenoemde
8meterlangsdeslootinrelatietotdegemiddeldehoeveelheidophetmiddenvanhetperceel.Dezehoeveelheidwelkevoornamelijkwordtbepaalddoor
delengtevanhetgrasblijktgeenaantoonbareinvloedophetgemiddeldverschiltehebben,welisdespreidingtenopzichtevandegemiddeldeafwijking
bijdelagereopbrengstengroter.Ditkanverklaardwordendooreenrelatief
groteremeetfoutbijeenkortgewas.Bij ^0%vanallewaarnemingenblijkt
deopbrengstlangsdekanthogerdanophetperceelsmidden,bij 26%ligtde
2
2
depressietussen0en1m perm',bij 39%tussen 1en2m perm',bij2k%
2
2
tussen2en3m perm1 enbij1$tussen3en km perm*.
Erblijkteenrelatietebestaantussendekwaliteitvanhetgrasland
respectievelijkgrassoortenzodedichtheidendeopbrengstdepressie,langsde
perceelsranden.Oppercelenmeteenmatiggrasbestandblijktdedepressie
langsdekantenduidelijkhogerteliggendanoppercelenmeteengoedgrasps
bestand (resp.gemiddeld1,33en0,91m perm'kant),
In1967isinhetgebiedmetveelheggenextraaandachtbesteedaande
verschillenindedepressieopdeverschillendezijdenvanhetperceel.
.Inditgebiedloopthetovergrotedeelvandepercelennoordzuid.Deliggingtenopzichtevandeheggenrespectievelijkoostofwestzijde
blijktgeenaantoonbareinvloedopdedepressietehebben.Dedepressieopde
wendakkervoorblijktgemiddeldlagerdandieopdewendakkerachter.Naast
eenbetereverzorginglangsdewegkanhierhetvoorkomenvanopgaandgeboomtelangsdewegeneenrolspelen.
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Ter illustratievandebetekenis vandekantverliezenisvoordedrie
graslandgebieden deoppervlakte aanslotenenwegen gemeten terwijl daarnaast
aan dehandvandegemiddeldpergebied gevonden depressie,hettotale oppervlakte-verlies door lagere opbrengsten langs deslootkantenpergebiedis
berekend. Deresultaten zijn samengevat intabel2 .

Tabel 2. Perceelsvorm engrootte indedrie proefgebieden met respectievelijk geen ( A ) ,weinig (B)enveel (C)houtbegroeiing langsde
slotenmetdedaarmee samenhangende oppervlakte-verliezenaan
wegen, sloten inclusief houtwallen endedepressie tengevolgevan
lagere opbrengsten langs dekanten
Perceelskenmerken

Oppervlakteaan

Geb'ied
gem.
wegsloot
perceelslengte
lengte
grootte
per ha(m)
(ha)
per ha(m)

wegen

sloten

depressie

Vinkei

(A)

207

J+5

1,27

Ko

2,1

3,U

Heesch

(B)

285

7.9

0.71

5.8

5.7

5.9

Nistelrode(C)

265

0.61

3.5

7.9

7.3

De grote weglengte perh aingebiedBwordt veroorzaakt doorhetveel
voorkomen vanwegenmeteeneenzijdige ontsluitingsfunctie.Hetverliesaan
opbrengst door geringere groei langs deperceelsranden blijkt intwee gebieden bij benadering overeentekomenmethetoppervlakte-verlies door sloten
inclusief houtbegroeiing, alleen ingebiedA waarde
gemiddelde slootbreedte slechts eenmeter bedraagt isdedepressie hoger.
Toepassing inbegroting
De besproken kantverliezen voor bouw-en grasland hebbenalsbasisg e diend voordebepaling vandeinvloedvandeperceelsgrootte opdeopbrengst
bijdeoriënterende begrotingvandeinvloed vandeverkavelingopdeb e drijfsresultatenvangemengde-zandbedrijven (REINDS, 1968),
Voorhetgrasland isindeze begroting voordeslootbreedte endedepressie uitgegaanvanhetgemiddelde vandedrie proefgebieden respectievelijk
o

' slotenvan2metereneendepressievan1,10m permeter slootkant.
Voorhetbouwland isdeslootbreedte mede gebaseerd opdehogere delenvan
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hetgebied,gesteldop1,50m,terwijlvoordeonbegroeidekantvooralle
bouwlandgewassen75cmisaangehouden.Voordedepressieslangsdekanten
ispergewashetgemiddeldevandedrieonderzoeksjarenaangehoudenwaarbij
vooraardappelendedepressiegelijkgesteldisaandievandebieten.
Bijgenoemdebegrotingenzijnbijeenbedrijfsgroottevan18haalternatieveperceelsgroottesgehanteerdvan6,3en \\ ha.
Tenopzichtevanrechthoekigetopografischepercelenvan6havan300
bij200meter,zijnvoorpercelenvan3haen \\ hadeextraopbrengstverliezenbijgras-enbouwlandberekendbijeenperceelslengtevan200meter.
Tweepercelenvan3hahebbenbijbovengenoemdevormtenopzichtevaneen
perceel,van6haeenslootvan200meterlengteextra.Bijeenslootbreedte
van2meterduseenoppervlakte-verliesvan^00m of0,67$.Vierpercelen
van1\hahebbentenopzichtevaneenperceelvan6ha3extraslotenvan
200meter,wateenopbrengstverliesvan 2%impliceert.Voorbouwlandworden
dezepercentagesvoorslootplusonbegroeidekantvoorpercelenvan3ha "\%
envoorpercelenvan 1>| ha 3%.
Opanalogewijzeishetproduktieverliesdoorlagereopbrengstenlanjs
dekantenbijdiversewijzenvangrondgebruikberekend.Deresultatenvan
dezeberekeningen zijnweergegevenintabel3.

Tabel3. Produktie-verliezeninprocenten ten opzichte vankavelsvan6havan300bij200meterdcor
verdelinginkavelsvanrespectievelijk 3,1,50en0,75ha
3 ha

Kavelgrootte
verliezen aan

1,50 ha

0,75 ha

oppervlakte

opbrengst

totaal

oppervlakte

opbrengst

totaal

oppervlakte

opbrengst

totaal

grasland

0,67

0,72

1,39

2,00

2,16

4,16

6,00

6,48

12,48

rogge

1,00

0,27

1,27

3,00

0,80

3,80

9,00

2,40

11,40

haver

1,00

0,33

1,33

3,00

1,00

4,00

9,00

3,00

12,00

hakvruchten

1,00

0,3B

1,38

3,00

1,14

4,14

9,00

3,42

12,42

Indebegrotingisbijdebepalingvanhetsaldobruto-opbrengstminus
toegerekendekosten)bijhetbouwlandvoordebruto-opbrengstdalinghet
percentageondertotaalgehanteerd,terwijlvoordedalingvandetoegerekendekostenbijvoorbeeldbesparingopzaaizaadenbemestinghetpercentage
oppervlakte-verliesmaatgevendis.
Voorgraslandisaangenomendatdelagereopbrengstenkunnenworden
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bijtoenamevandestikstofgiftisdezeextragifttercompensatiebehalve
vandekavelgrootteookafhankelijkvanhetoorspronkelijkstikstofniveau.
Bijeen'extensiefgraslandgebruikblijktdaartoemeteenbetrekkelijkgeringeextrabemestingtekunnenvolstaan,Bijeenzwaardereveebezetting
blijktditaanzienlijkmeertekostenterwijlinextremegevallendoorhet
geringestikstofeffectcompensatienietmeerverantwoordzalzijn.Voor
kleinerepercelenzalditresulterenineenlagereveebezettingperha.
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Samenvatting
IndeMeijerijvanDenBoschwerdeenonderzoekverrichtnaardegroottevandekantverliezenlangsslotenenhoutwallen.Bijdebouwlandgewassen
werdendeopbrengst-verschillentussenderandenenderestvanhetperceel
geschat.Bijhetgraslandwerdendelengte-verschillengemetenwaarnamet
behulpvaneenschattingvandeverschilleninstandenkwaliteitdeopbrengstverschillenwerdenberekend.
Bijhetbouwlandblijktzowelopdelengtealsbreedte-zijdeeenonbegroeidekantvangemiddeld75cmvoortekomen.Langsdelengte-zijdenkomt
daarnaasttengevolgevaneenslechtergewas•nogeenopbrengstverliesvoor
2
vangemiddeld0,^0tot0,60m perm'kant,terwijlopdewendakkersditverliesca.tweemaalzohoogis.Bijhetgraslandwaargeenonbegroeidestrook
voorkomtblijkendeverliezenafhankelijkvandehoutbegroeiingpergebied
2
2
tevariërenvan0,85n tot1,39m perm'kant.Verschiltussendelengtezijdenendewendakkersishiernietaantoonbaar.Zowelvoorbouw-alsgraslandisdespreidingvanperceeltotperceelvrijgroot (fig.1en3 ) .
Vooreendrietalgraslandgebiedenmetrespectievelijkveel,weinigen
geenhoutbegroeiinglangsdeslotenistezamenmetdekantverïezendeoppervlaktewelkeverlorengaataanwegenenslotenbepaald.Inhetgebiedmet
houtwallenzijndezeverliezenaanzienlijkhogerdaninhetgebiedzonder
houtwallen (fig.2entabel2 ) .
Tenbehoevevaneenbegrotingvandeinvloedvandeverkavelingopde
bedrijfsresultaten,istenslotteopbasisvandezekantverliezendeinvloed
vandeperceelsgrootteopdebruto-opbrengstperhaberekend (tabel3 ) .
Literatuur
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F i g . 1. F r e q u e n t i e v e r d e l i n g k a n t v e r l i e z e n bouwland (excl. onbegroeide kant)
% van aantal
w a a rrnej
nemingen
/À
rogge
'A
(gem. O,40)
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% van opbrengst midden
140

Fig.2

400 -

7

8 meter
aistand tot «loot

Vinkei (Berkstukken) geen heggen, gem. depressie 85 c m
Heesch (omg. Zomerbaan) weinig heggen, gem. depressie 406 cm

r*-

Nistelrode (de Wielen) veel heggen, gem. depressie 139 cm

Grasproduktie langs perceelskanten in procenten van perceelsmidden
in zandgebieden met veel, weinig en geen houtbegroeiing langs sloten

Opbrengst kant
(stand x lengte)

Fig. 3

15

10

Opbrengst
midden (stand
x lengte)
Grasprodùktie langs perceelskanten ten opzichte van perceelsmidden bij
variabele grasvoorraad (stand x lengte is bij benadering tonnen gras per
ha)

