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1.

Inleiding

In hetkadervan het mestbeleid datbijdeTweede Kamerligtwordt een modelinstrumentarium
ontwikkeld.Doelvandit instrumentarium isomex-ante uitsprakentekunnen doen overdegevolgen
vanhet beleid.Het instrumentarium bestaatuit eenkoppelingvandemodeüenAPPROXI,
Stofstromenmodel enANIMO.Nu demodellen zijn aangepast ennudekoppelingen gereed zijnishet
zaakom het instrumentariumtevalideren.Deresultaten vandevalidatietot nutoe zijnvoorhet
programmateam aanleiding geweest omhet projectteam tevragenmet eennotitietekomen. Tijdens
discussies inhet projectteam isechter gebleken dat erverschilvaninzicht bestaat overdeconclusiesdie
aandevoorlopigevalidatiekunnen wordenverbonden.Hoewelhierineersteinstantie naarwerd
gestreefd ishet niet gelukt omtot eengezamenlijke notitiete komen.
Hoewelde resultatenvandeberekeningen daarwelaanleidingtoe gevenishetvoor betrokkenmedewerkersvan PlantResearch International onmogelijk gebleken ominzichttekrijgen in degegevensvan
debetreffende bedrijven. Hetisdusniet duidelijk,inhoeverre deresultatenterugteleiden zijn tot
onjuiste BIN data,eninhoeverre zeop het conto geschreven dienenteworden vanhet instrumentarium.Daarom heeft Plant Research International besloten zelf eennotitieuittebrengen overde
voorlopige resultatenvan devalidatie.Hierbij dientteworden opgemerkt dathet gezamenlijke voorstel
voor detweede,eigenlijke,validatieweldoorons onderschreven wordt.
Deopzet vandezenotitieisalsvolgt.Allereerst wordt eenbeschrijving gegevenvanderesultatenvan
deeerste,voorlopige,validatie (sectie2). Hiernaworden enkelekanttekeningen gezet bijde gebruikte
data enderesultaten (sectie3).Erwordt afgesloten met een discussieenenkeleconclusies (sectie4).

2.

Resultatenvandevoorlopige validatie

Indezesectiewordt stilgestaanbijdeopzet (2.1)enresultaten (2.2)vandevalidatiezoalsdezetot nu
toeisuitgevoerd.

2.1

Opzet

Inapril/mei 2000isereenvoorlopigevalidatievanhetinstrumentarium uitgevoerd om belangrijke
resultaten vanhetinstrumentarium (nl.stikstofoverschot ennitraatconcentratie) tevergelijken met de
meetgegevens.Ditgebeurt ineersteinstantievoor het basisjaar. (Deprocedurevoorverderevalidatie
wordt elders beschreven.) Daarnaast isgeletop consistentievan stikstof-balansposten inverschillende
schakelsvanhetinstrumentarium.Voor 23melkveebedrijven uit Noord-Brabant (11in 1994/95,5in
1995/96 en 7in 1996/97) zijnmodelresultaten vanhetinstrumentarium vergeleken met gegevensuit
het mest-meetnet.
De rolvanAPPROXIinhet instrumentariumisaantegeven,hoe bedrijven zich zullenaanpassen aan
hetnieuwebeleid.Inhetuitgangsjaar ishaarrolbeperkt.APPROXI neemtpostenvandestikstofbalansoveruithetBIN,om hiervervolgens subtotalen enoverschotten meete berekenen. In het
Stofstromenmodel isdit niet mogelijk. BINbiedtnamelijknietvoldoende gegevens om gedetailleerde
internestromen inkaarttebrengen.Metnameontbreekt informatie overmestverdelingen
ruwvoerproductie.Hierzijn inhet Stofstromenmodel relatiesvoor ontwikkeld metbehulpvanmeitellings-en BIN-gegevens.Hierdoor ishet nietmogelijk om allegegevens op bedrijfsniveau van het
BIN overte nemen.Verder bevat BIN geengegevens overdeverdelingvandeverschillendetypen
stikstof indierlijkemest.Ook dit gebeurt inhet Stofstromenmodel.

2.2

Resultaten

Omwillevandeconsistentie geeft APPROXI individuele aan- en afvoerposten direct door aanhet
Stofstromenmodel. Deeerstemodelaansluiting richtte zichalleen op debemesting (kunstmest en
dierlijke mest).APPROXI geeft gegevensovernutriënten door per gewasenpermestsoort.Uittabel1
blijkt het modelinstrumentarium een hogeroverschot berekent dan het BIN geeft. Ditwordtvooral
verklaarduitverschillentussen deberekende en gemetenvoeraankopen.Andereposten,dievaakdirect
worden overgenomen,komen goed overeen (tabel2).

Tabel 1.

Verrijkingvanhetsükstofiruersdntuithet'mstnvrmtammmetBIN.

Stikstofoverschot

BIN/Meetnet

Modelinstrumentarium

%-afwijking

312

417

+34%

BijAlterra zijn berekeningen voor 19bedrijven uitgevoerd envergeleken met metingeninhet
mestmeetnet1. Zoalsboven isbeschreven, zijn erberekeningen gedaanvoorverschillendejaren. Ook
zitten niet allebedrijven waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd zelf inhetMeetnet. BijdeANIMO
uitvoerkan deberekende nitraat concentratie opverschillende niveausworden uitgedrukt,nl.de

1Toepassingverbeteringmodelinstrumentarium APPROXI/SSM/ANIMO (VEMOIN)'.

concentratievan het bovenste grondwater, envan het water opGLG niveau, of 1 meter onderhet
GLG niveau. De resultaten wordenvoor eenbelangrijk deelbepaald door degekozen dieptewaarop
berekeningen worden uitgevoerd.Afhankelijk vandeze dieptevarieertde gemiddelde afwijking tussen
de 1 en 160%.De resultatenvoorindividuele bedrijven laatechter grotere afwijkingen zien,waarbij
ookenkeleuitschietersvoorkomen. Hierdooriser sprakevan hoge standaardafwijkingen. De
standaardafwijking ishetlaagst bijberekeningen voor 1 meter onder GLG, enhet hoogst bij
grondwaterniveau (zietabel3).
TaM2.

VergelijkingvanstikstojbalansenurnIxtinstnenentayiionmetdeenpirie(kg N/ha/jr).

AANVOER

BIN

Kunstmest
Krachtvoer
Ruwvoer
Overig
Totaal
Overschot

Instrumentarium
200
205
111
44
660

200
134
30
80
444

AFVOER

BIN

Melk
Org.mest
Vlees
Overig
Totaal

75
4
41
12
132
312

Instrumentarium
85
4
42
12
143
417

Er zijnverschillende verklaringen aangedragenvoordeverschillentussen de gemeten en berekende
nitraatconcentraties:
• verschillende jarenwaarvoor gerekendis(berekeningen zijn gedaanvoor 1995,terwijl sommige
meetnet observaties uitlaterejarenkomen);
• demanierwaarop geaggregeerde mestgegevens uit BIN zijnvertaaldvoorhet instrumentarium;
• fouten-voortplanting (zoals gezegd isdeaansluitingop het gebiedvanvoerproductie en -aankopen
nogniet optimaal);
• debepalingvan degrondwaterstand (dezekon slechts globaalgebeuren aandehand vankaarten;
ookverschillen binnen bedrijven konden zoniet worden meegenomen);
• onnauwkeurigheden indebepalingvandebemestingshistorie of van afsterving van plantaardig
materiaal;
• onnauwkeurigheden indebepalingvanhet preciezeweer (afwijkingen op lokaalniveauvande
gebruikte gegevens);
• problemen bij debemonstering van demest-meetnet bedrijven.

Tabd3.

Geroddeldversdnltassenbetekendeengerietennitraatconœntratiesvoorverschillendedustersum
bedrijven(%vangenetenvxtarde).

Hoogte van berekende
concentratie1
Grondwater
GLG
GLG-lm
1

Alle bedrijven

164(339)2
53(325)
1(281)

Bedrijven meetnet

Bedrijven meetnet 1995

209 (399)
119(374)
42 (330)

270 (474)
208(435)
83(400)

GLG = Gemiddeld Laagste Grondwaterniveau;GLG-1 - 1 meter onder GLG.
Standaard afwijking wordt gegeven tussen haakjes.

2

Enkele kanttekeningen
Deboven beschrevenprocedure en evaluatieisvoor PlantResearch International onderwerp geweest
vaneennader onderzoek.Directe aanleidinghiervoorwashetverzoek omte bekijken of dein het
Stofstromenmodel opgenomen berekeningswijze voorvoederproductie diendeteworden aangepast.
Andereredenen voor ditonderzoek warendevergaande conclusiesdieopbasisvan devoorlopige
validatiewerden getrokken.Hierbij loopt mennaaronze meninghet risicoommet het badwater ook
het spreekwoordelijke kindwegte gooien. Indeze sectiewordt naderingegaan op de verschillende
balansposten vandeindevoorlopigevalidatiegebruikte bedrijven dataset (paragraaf 3.1).Verder wordt
ergekeken naarde relatietussen gemeten enberekendeuitspoelingscijfers (3.2).Tenslottewordt nog
eenopmerkinggemaaktoverde mutatiesvandestikstof indebodemvoorraad (3.3).

3.1

BINbalanspostenenruwvoerproductie

Erkunnen enigekanttekeningen worden geplaatst bijderesultaten zoalsdezeinsectie2zijn
weergegeven. Zowordt intabel 1 het berekende stikstofoverschot vergelekenmet datvanhet BIN.
Eentabelmet alleeneenoverschot zegt echterniet zoveel,zeker alserverder geen bedrijfsgegevens
worden gegeven.Bijeengeringaantal bedrijven, met gegevens oververschillendejarenmoet men o.i.
voorzichtig zijn methettrekkenvan conclusies.Niet alleenkunnen dezehooguit een voorlopig
karakterhebben (totdat deresultaten vaneengerichteenbreeduitgevoerdevalidatiebeschikbaar zijn),
ookmoet gewaaktwordenvooralte snelleendrastische modelaanpassingen. Ookishet zaakom
bedrijfsgegevens naderteonderzoeken, zekeralshet gaatomdeteberekenen ruwvoerproductie. Ons
zijnechter geenanderegegevensbekend danwelkeworden gegeven intabel2.Bijgebrekaan beter
wordt daarom gepoogde.e.a.teherleiden uitdeverschillende balansposten.
Bijdeafvoerposten wordt eenafvoer van 75kgN perhaperjaarinmelkgerapporteerd,ofwel ruim
14.000kgmelkperha.Hiernaast staat ereenvleesafvoer van41kgN, ofwel ongeveer 1600kgvlees
perhaperjaar.Dit ismeerdanvanmelkveebedrijven verwachtkanworden.Om duidelijk temaken
watditkan betekenenvoor bijvoorbeeld devoederproductie presenteren weenkele vergelijkbare
stikstofbalansen uit 'Koeien enkansen'. In ditproject zijn bedrijfsgegevens van 1600 melkveebedrijven
verzameld door DLV,DelarenCehave geanalyseerd.Per bedrijf iseen stikstofbalans bepaald.De
resultaten zijn geclusterd.Onderscheidende factoren hierbijwaren regio (ligging),bodemtype en
intensiteit. De regionaleindelingisvrijgrof,engeeft slechtsvierregio's.Daaromworden gegevensvan
tabel2vergeleken met dievanmelkveebedrijven inregio Zuid opzandgrond.Inovereenstemming met
bovenstaande isgekozenvoor bedrijven met eenmelkproductievan 12tot 15 duizendkgperha per
jaar.Tabel4geeft een overzichtvan de bijbehorende balans.Meerdetailszijntevindeninbijlage Ien
Réjneveld etal. (2000).

Tabel4.

Aanvoer
Kunstmest
Krachtvoer
Ruwvoer
Overig
Totaal
Overschot

VergelijkingvanBINgegevensmetstikstoflxdansenvanvergelijkbaremdkveebedrijuen(opzandgrondin
ZuidNederlandbijeenmdkpmducüevan 12-15 tanperIMperjaar).
BIN
200
134
30
80
444

Reijneveldeta/., 2000 Afvoer
228
145
21
52
446

Melk
Org.mest
Vlees
Overig

BIN
75
4
41
12
132
312

Reijneveldef*/., 2000
74
24
19
15
133
312

Vergelijking van gegevensvanReijneveld etal.methetBINlaateenopmerkelijke overeenkomst zien.
Aanvoerposten kunstmest,krachtvoer en ruwvoerkomen grotendeels overeen.Aanvoervan natte
bijproducten en/of organischemest in BIN iswat aandehogekant. Zoweltotale aanvoeralsafvoer en
overschot komen vrijwel preciesovereen. Gezien dezeovereenkomsten zijndeverschillen inde
individuele afvoerposten zoopmerkelijk.WaarbijBINdevleesafvoer tweekeer zohoogisals bij
Koeien en Kansen,laatdelaatste eenhogere afvoer vandierlijke mest zien.
Een en anderisaanleidingtot eenkleine rekenoefening2. Devraagis,wat dezeverschillen voor
consequentie hebben op de anderebalansposten.Hiervoorwordt,uitgaandevan de afvoer vanvleesen
melk,berekendhoeveelvoer benodigd zou zijn. Eenvleesafvoer van ruim40kgstikstof komt overeen
met ongeveer 1600kgvlees perhaperjaar.Een deelhiervan zalworden gerealiseerd doorgroeivan
jongvee enafvoer van dieren.De afvoer vanjongveekan worden berekenduit deveebezettingvan
tweemelkkoeien perha (à7000kgmelkperjaar),dienodigisomdemelkproductiete realiseren. De
bijbehorende jongveebezetting isminimaal0,7kalfvan0-1jaaren0,7pinkvan 1-2 jaar.Bijeen
dergelijke veebezettinghoort eenstikstof afvoer invleesvan 11 kgperha perjaar.De behoefte aan
ruwvoer enkrachtvoer is 14.700kgdrogestof perhaperjaar,met gemiddeldminimaal2,8%N (maar
indepraktijk zalhet gemiddeldeN-gehalte nogwelhogerzijn dan 3%).Methetvoerwordt dus door
het melkveemet bijbehorend jongveeruim 440kgN per ha perjaar geconsumeerd.
Bijeennetto grasopbrengst tussen de9en 10ton drogestof perhaperjaarmet gemiddeld 3,7 %N in
de drogestof (4,0%inweidegras en 3,3 %inkuilgras3,aannemend dat 60%van deopbrengst als
weidegras en40%alskuilgraswordt geconsumeerd) wordt 354kgN perhauit gras geconsumeerd (dit
isniet deopnamedoor het gewas,maar opnamevanhet gewasdoorhetvee).Maïsopbrengsten liggen
tussen de 11tot 12 ton drogestof perha perjaarmetmaximaal 1,4% N indedrogestof,wat neerkomt
op eenN opnameuit maïsvan 160kgN perhaperjaar.Bijeen gemiddeldeverdelingvanhet areaalin
1/3 maïsen2/3 graswordt methetvoervan eigenland gemiddeld ongeveer 306kgN perhaper jaar
geconsumeerd.Hierbij moetvoerworden aangekocht met 134kgN perha perjaar.Volgensde BINbalanswordt op deze bedrijven gemiddeld 164kgN perhaperjaarinkrachtvoer en ruwvoeraangevoerd.Dit is30kgperha perjaarmeerdan voor dehierboven aangenomen melkveestapel nodigis.
Uithet feit dat deN-afvoer invleesvan de BIN-bedrijven ongeveer 30kgperhaperjaarhogerligtdan
voor demelkveestapel met bijbehorend jongveeteverwachtenvaltmoetworden geconcludeerd dat er
meerveeisgehouden dantot nutoe inhet rekenvoorbeeld werd aangenomen. Dit kanrundvee zijn,
maarook schapen,paarden, varkensof pluimvee.Waarschijnlijk wordt ermeer graasveeper ha
gehouden, enhebben enkelebedrijven varkens of pluimvee.Devraagisdan,hoeveelvoervoor ditvee
nodigis.Bovenisalberekend,dat ongeveer 30kgextra stikstof perhainvleeswordt afgevoerd, en 14
kgextra'stikstof wordt aangekocht danvoor demelkproductieplusjongveeverwacht wordt.De extra
De voor dit rekenvoorbeeld benodigdegegevens zijn ontleend aan Ketelaars envan derMeer, 1999.
Gehalten volgens BLGG over periode 1995- 1999.

voeraankopen zijn nietvoldoende omdegegevenvlees-afvoertekunnen realiseren. De stikstof retentie
van groeiend rundvee (jongvee) isongeveer0,1(10%vandeN-opnamekomt inhetvleesterecht). Bij
slachtvarkensisdit ongeveer 0,3 (30%).De extra afvoer van 30kgN invleesvraagt dus 300kgN per
haperjaarextravoeraankopen (uitgaandevanalleenjongvee) of 100kgN perha perjaar (alshet
varkens zijn).Erisduseen gatvanminimaal86enmaximaal286kgN tussen deN-aanvoerin
aangekochtvoervolgens deBIN cijfers endeaanvoerdieop basisvanbovenstaande berekeningen
nodigisomdeN-afvoer mogelijk temaken.
Nuishet nietgezegd,dat degebruiktebedrijfsbalansen preciesmoeten voldoen aaneen bepaalde
standaard.Welmagmenverwachten dat zeplausibel zijn, en eenrealistisch beeld gevenvande situatie
op debedrijven diezevertegenwoordigen. Deverschillentussen deBIN balansen endievan
Reijneveldetal. zijn opvallend:terwijl demeesteposten (nagenoeg) overeenkomen, latende posten
voeraankoop enafvoer van vleesaanzienlijkeverschillen zien.Het bovengepresenteerde rekenvoorbeeldlaatzien,daterredenisomnadernaardespecifieke bedrijfsgegevens tekijken. Wellichtiseriets
mismet degegevensvan één,of meerdere,bedrijven. Het kanookzijn,dat ermeeraandehandis. Zo
kunnen voorraad-mutaties van ruwvoerof mest debalansenverstoord hebben. Dit zoukunnen
verklaren waarom deafvoer vanmestinde BIN bedrijven zolaagis.In ditverband ishet goedte
realiseren dat de Koeien en Kansenbalansen een gemiddelde gevenvaneenkleine 1000bedrijven over
tweejaren.Hierbij zijn invloedenvanvoorraadmutatiesveelmindergroot daninhet gevalvan een
klein aantalbedrijven voor een enkeljaar.
Metenigenadrukwordt gesteld,datbovenstaande metwilzeggen,dat deze BIN gegevensniet kloppen.
Welmaant hettot voorzichtigheid bijhet gebruikvandezebalansenvoor hetvaliderenvanhet
modelinstrumentarium. Ten aanzienvandevraag,of eraanleidingisomtetwijfelen aandedoor het
instrumentarium berekende werpmcàtcùe,kanhetvolgende gesteldworden.Allereerst moet men zich
realiseren,dat eronvoldoende gegevenszijnvoor een goedeafweging. Erkandaarom alleen voorlopig
worden gereageerd,met het voorbehoud dat deconclusieskunnenveranderen indien de benodigde
gegevens beschikbaarkomen.Uitgaandevandegegevensdieopditmoment beschikbaar zijn,lijkt er
eerder sprakevanhet omgekeerde.Erisnamelijk aanleidingomdeachtergrondvan degegevensvan
de BIN bedrijven nate gaan.Gegeven dehoge afvoerpost vanvlees,en zonder aanvullende informatie
over deaantallen en soorten dieren,isergeenaanleidingomtetwijfelen aandedoor het
instrumentarium berekendevoerproductie.Dat dedoorhet instrumentarium berekende voeraankopen
hogerliggendan door BIN aangegevenkan goedverklaardwordenuithettekort op debalansin
voeraankopen van 70-170kgN datinbovenstaand rekenvoorbeeld isaangetoond.Ook kunnen
voorraadmutaties hiereen rol spelen.
Tenslottewordt nog gemeld,dat speciaalvoorvergelijkingen alsdezeeen rekenmodel isontwikkeld.
Dit model,voorlopig 'InBalans4'genaamd,combineert twee procedures.Allereerst ishetin staat om
vanuit een set bedrijfsgegevens destikstofbalansposten teberekenen.Indien bovendien de
stikstofbalans vanhet bedrijf bekendis,wordentelkensdeafwijkingen ten opzichtevande berekende
balansweergegeven,waarbij zowelgegevens alsbalansen met algemenekengetallenworden vergeleken.
Hiernaastkanmet behulpvan ditmodelworden gekeken,inhoeverre eenopgegeven stikstofbalans
consistent ismet een balansvaneenvergelijkbaar bedrijf zonderdatoverige bedrijfsgegevens
beschikbaar zijn. Balansenkunnen handmatigwordeningevoerd,maarookhet Stofstromenmodel kan
gebruiktworden om een dergelijke balansautomatisch aantemaken.Hierdoorwordt hetmogelijk om
een aantalcomplexeberekeningen vanhet Stofstromenmodel eenvoudigen gestandaardiseerd te
controleren.Dit modelwordt ookgebruikt om resultaten van gewasgroeimodellen indevergelijking te
betrekken.

Voordetails,zieConijn (inprep.),InBalans.Eenrekenmodel voorhet opstellen,vergelijken en controleren van stikstofbalansen op
melkveebedrijven.
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3.2

Relatietussenberekende engemetenuitspoeling

Tijdens debijeenkomst van het programmateam isterecht opgemerkt dat een gemiddelde afwijking
nietveelinformatie levert overderelatiestussen deberekende en gemeten uitspoeling.Ook Hans
Leneman heeft erin zijn stukalop gewezen, dat het ervooral om gaatdat ereen goedetrend moet
zijn: lageuitspoelingscijfers moeten geassocieerd worden metlageberekeningen etc.Ominzicht te
krijgen inderelatietussen berekende engemetenwaardenworden beideuitgezet in scatterplots.Uit
figuur 1 blijkt dat,behoudens enkeleuitzonderingen, de relatietussen deberekende nitraatconcentraties
opGLG- enGLG-1-niveau (dus 1 meterbeneden GLG) enerzijds en degemetenuitspoeling anderzijdsvrijredelijk is.Hogere berekendewaardenworden geassocieerd met hogere gemetenwaarden.
Weldient hierbijteworden opgemerkt, dat deverschillen inabsolutewaarden behoorlijk zijn.Opvallendzijnverderenkeleuitschieters,waarbijuitspoelingwordt berekend tot boven de250mgNO3per
liter.Verdervalteen aantalbedrijven opwaarzeerlageconcentratiesworden berekend,terwijl de
gemetenwaardenduidelijk boven de0liggen.Uit deoorspronkelijke tabelblijkt datdezecijfers, opéén
uitzondering na,allemaalzijn berekendvoor 1997.Figuur 1 laatverder zien,dat derelatietussen
berekende nitraatconcentraties opGW-niveau endegemeten waarden duidelijk minderisdan dievan
de berekendewaarden op GLG-niveau.
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Vergelijkingvanberekende engemeten nitraatconcentraties.
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Vergelijkingvanberekendeengemetennitraattiitconcentraties(alleobserzuties).

Vergelijking vanberekende engemeten nitraatconcentraties
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Figratr2.

Vergelijkingvanberekendeengemetennitraatidtconcentraties(observatiesuit 1995).

Figuur2geeft dezelfde relaties alsfiguur 1,metditverschildat alleenobservaties voor 1995zijn
meegenomen. Duidelijk iste ziendatGWberekeningen meerafwijkingen vertonen. Voor GLG en
GLG-1berekeningen lijkt er-behoudens de 'oudyers'-een betere relatiete zijntussen gemetenen
berekendewaarden.Wel blijven deberekendewaarden substantieel hogerteliggen dan de gemeten
waarden.

3.3

UitspoeHngsciJfers

Tot slotnogeen opmerking overdeberekeningen metANIMO. InTabel 10vanhet verslagvanJan
Roelsmavalt op dat groteveranderingenworden berekendindevoorraad bodem-N.Op sommige
bedrijven leidt dittot eenflinke verschraling (totmeer dan 100kgN perhaperjaar);op andere
bedrijven tot eenforse verrijking (totmeer dan 100kgN perhaperjaar).Dat beidefenomenen in
eenzelfde jaarvoorkomen isnietwaarschijnlijk. Gezien het feit datmutatiesvan de bodemvoorraad een
groot effect hebben op de berekende nitraatuitspoeling lijkt ditietsomverder bij stilte staan.
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4.

Discussieenconclusies

Wesluitendezenotitieafmet eenkortediscussieenenkeleconclusies.In sectie2zijn deopzet en
resultaten van devoorlopigevalidatiebeschreven. In sectie3 wordt stilgestaan bijdeplausibiliteit van
balansen zoweluithet BIN alsuit het Stofstromenmodel. Uitdeeersteberekeningen, dievoor een
klein aantalbedrijven zijn uitgevoerd,blijkt dathet instrumentarium een hogere stikstofaanvoer
berekent dan indeBIN datawordt aangegeven.Aangezien deafvoer ongeveer gelijkis,valt het
berekende overschot hogeruitdandatvanhet BIN.Ook deberekende nitraatuitspoelingvalt hoger
uit dandeinhetmeetnet gevondenwaarden,waarbij moetworden opgemerkt,dathet groot verschil
maakt opwelkediepte mendenitraatgehalten berekent. Er zijnverschillendeverklaringen gegeven
voor degevondenverschillen.Hieronder zijn o.a.een fouten-voortpianting,verschilleninberekende en
gemeten jaren,eneenonnauwkeurige bepalingvan de grondwaterstand.
Ons isgevraagd omnate gaan,of deverschillentussen deberekende endegegeven aankopenvan
ruwvoeraanleidingzijn omderekenwijze voor ruwvoerproductie aantepassen (eentelaagberekende
voerproductie leidtimmers automatisch tot eenhogerevoeraankoop).Ondanks aandringenvan onze
zijde zijnhiervoorhelaasnietmeerrelevante gegevens beschikbaar gestelddandiewelkeintabel 2 zijn
gegeven.Om toch aandevraagstellerstegemoet te kunnenkomeniservoor gekozen,gegevensvan
dezetabelaaneennaderonderzoekteonderwerpen. Dit isalsvolgt gedaan.Allereerst zijn de
balansgegevensvergeleken met door o.a.DLVverzamelde gegevensvan anderemelkveebedrijven op
zandgrond inZuidNederland.
Uitdezevergelijking blijkt,datdetotalen goedovereenkomen met dievan redelijk intensieve
melkveebedrijven op zandin ZuidNederland,metuitzonderingvan aankopenvanvoer en afvoer van
vlees.Middels eenrekenvoorbeeld wordtvervolgens aangegeven,dat het onwaarschijnlijk isdat de
opgegeven vleesafvoer kan worden gerealiseerdmet deaangevoerdehoeveelheidvoeders volgens het
BIN. Sterkernog,het gepresenteerde verschilinvoeraankopen tussenhet modelinstrumentarium ende
BIN gegevens,isgoedteverklarenuittelaagingeschattevoeraankopen en/of tehoog ingeschatte
vleesproductie inBIN.Hierbij wordt echterhet voorbehoud gemaakt,dat eenwerkelijk gefundeerde
afweging pasgemaaktkanworden alsdebenodigde bedrijfsgegevens beschikbaar komen.
Hetvergelijken vangemiddeldeverschillen isniet bijzonder informatief. Van minstens even groot
belangalshetverschiltussen deberekende en de gemetenwaarden isdevraaginhoeverre beide
gecorreleerd zijn.Metanderewoorden,vallenhogere berekendewaarden samenmethogere gemeten
waarden.Om hierinzicht intekrijgen iseen scatter-plot gemaaktvanderesultaten.Hieruit blijkt, dat
de relatietussen voorGLG enGLG-1 gemaakteberekeningen en gemetenwaardennog denodige
aandacht behoeft. Hierbijwordt ernogmaalsop gewezen,datdeberekendewaardenhogerliggen dan
degemetenwaarden.Dit geldtook,indienmen alleen resultatenvan 1995meeneemt,endievan
anderejarenuitsluit.
Tenslottewordt noggewezenop eeninconsistentie indeberekende resultaten,waarbijvooréén en
hetzelfde jaarzowelnetto-accumulatiealsafbraak vanorganische stof wordtvoorspeld.Ditlijkt niet
goedteverklaren,endient naderonderzocht teworden.
Almet allijkt het feit dat met eenzeerkleineset bedrijfsgegevens isgerekendniette hebben
bijgedragen aandebruikbaarheid van devalidatie,zoalsdezetot nutoe isuitgevoerd.Resultatenvan de
berekeningen gevenvooralsnog geenaanleidingomtetwijfelen aandeberekende ruwvoerproductie.
Mogelijk spelenvoorraadmutaties inhet betreffende jaareenrolindeongewoon lage voeraankopen
van deBENdata.
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BijlageI.
Stikstofbalansen vanmelkveehouderijbedrijven inZuidNederland
In het kadervan de evaluatievan de eerste berekeningen isgebruik gemaaktvan aanvullende
balansgegevens.Zoalsindetekst reedsisgemeldishiervoor gebruik gemaaktvandedatasetvan het
project 'Koeien en Kansen', waarookPlantResearch International bijbetrokken is.Tabel5 geeft
stikstofbalansen van melkveehouderijbedrijven opzandvanwisselendeintensiteit inZuid Nederland.

TaM5.

Stikstoflxilansvanmdkveeliedrij'venopzaridgivndinZjtidNederland(kgN/ha/jaar).

Intensiteit (tor ïmelk/ha)
Aanvoer
Kunstmest
Krachtvoer
Ruwvoer
Org.mest
Overig
Totaal
Balans

<10
261
104
15
78
9
466

Intensiteit (tor ïmelk/ha)

10-12

12-15

216
128
20
45
7
417

228
145
21
40
12
446

Bron:Reijneveld etal., 2000
Overig = natte bijproducten

>15
287
181
52
13
21
472

Afvoer
Melk
Ruwvoer
Vlees
Org.mest
Totaal

<10

10-12

12-15

>15

51
25
12
16

63
33
14
14

74
19
15
24

101
44
21
42

104
362

124
293

133
312

208
264

