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AB-DLO Thema's
De reeksAB-DLO Thema's (Agrobiologische en Bodemvruchtbaarheidsthema's) handelt over
actuele landbouwkundige problemen,speciaal op het gebied van plantenproductie en
bodemvruchtbaarheid,vanuit het gezichtspunt van de onderzoeksvelden van het DLO
Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek: de kwaliteit van het
plantaardig product; bodemkwaliteiten milieukwaliteit; nutriëntenbeheer voor landbouw,
milieu en natuur; duurzame landbouw en landgebruik. De reeks bevat deteksten van
lezingen die gehouden zijn bijthematische seminars die georganiseerd zijn in
samenwerking met andere DLO-instituten, proefstation en universiteiten.

Het DTP-werk van dit deel werd verzorgd door Janneke Abbas.

Exemplaren van deze publicatie kunnen worden besteld door overmaking van f 50,- per
stuk op onze Postbankrekening, nummer 3577859 op naam van AB-DLO Wageningen,
onder vermelding van "Meervoudig Duurzaam Landgebruik". Het boek is ook
verkrijgbaar via de boekhandel.
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Samenvatting
H. Korevaar, A. van der Werf & M.J.M. Oomes (Eds.), 1999. Meervoudig Duurzaam
Landgebruik: vanvisie naar realisatie.Themadag gehouden op 25juni 1999te Wageningen.
AB-DLOthema's 6. DLO Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek,
(AB-DLO),Wageningen, 173 pp.
Dit boek isde uitgewerkte versievan voordrachten gehouden op een symposium op
25juni 1999 over de resultaten van het onderzoeksprogramma Meervoudig Duurzaam
Landgebruik (MDL) Winterswijk.
Vanuit het programma Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) isin 1993 gestart
met het verkennen van mogelijkheden om op een sociaal-economisch en milieutechnisch
verantwoorde wijze te voorzien in maatschappelijke behoeften zoalsvoeden,wonen en
werken. Het programma MDLWinterswijk iseenverdere uitwerking van deze ideeën,en is
opgezet samen met de belangrijkste belanghebbenden, de provincie en de onderzoekorganisaties.
In MDLWinterswijk worden de mogelijkheden verkend voor landbouwers, landgoedeigenaren en andere landgebruikers om een breed pakket aan producten endiensten te
leveren. Erwordt gezocht naar nieuwe vormen van landgebruik ten behoeve van de
omvorming van een productiegerichte landbouw naar een geïntegreerd gebruik van de
groene ruimte.
Eenoverzicht van de gevolgde aanpak (Spiertz & Korevaar) wordt gevolgd door drie delen
met inhoudelijke bijdragen vanuit het programma en steeds een kritische reactie daarop
van een externe deskundige. Het boek besluit met een bijdrage waarin de meningen van de
deelnemers aan het symposium over de perspectieven van MDL worden weergegeven.
In het eerste deel (Plannen Meervoudig Landgebruik) zijn van een aantal grondgebonden
vormen van MDLdetechnische mogelijkheden, de economische perspectieven en de
milieueffecten uitgewerkt: drie graslandtypen (raaigras-vlinderbloemigen, grassenmixen
bloemrijk grasland) en drie bouwlandsystemen (vooruitstrevend geïntegreerd met vierjarige
rotatie, driefunctioneel met vijfjarige rotatie en nat met natuur met zesjarige rotatie).
Van de multifunctionele beplantingen isgekozen voor grasland met walnoten (Korevaar &
Oosterbaan). Aandacht wordt besteed aan mogelijkheden voor een combinatie van landgebruik met waterconservering en-winning. Een hydrologische modelstudie van enkele
inrichtings-scenario's toonde aan dat degrondwaterbergingscapaciteitgroot kan zijn bij
het toepassen van een combinatie vanselectievevernatting en verdroging in het gebied.
Globale berekeningen wijzen uit dat al deze opties haalbaar zijn (Hack et al.).Voor het
project Winterswijkse Poort wordt eenstappenplan gepresenteerd waarin deverweving van
natuur, recreatie en agrarisch grondgebruik wordt gerealiseerd (Sprangers & Driessen). In
een kritische kanttekening (Bouma) wordt geconstateerd dat er voldoende kwantitatieve
kennis isover onderdelen van landbouwsystemen, maar dat de actuele situatie in het
gebied en detoekomst van de landbouw (autonome ontwikkeling) onvoldoende in de
modellen zijn betrokken. Daaraan zal het onderzoek meer prioriteit moeten geven.

Hettweede deel (PlannenTechnologie) bespreekt enkele technologische mogelijkheden
voor meervoudig landgebruik. Terugwinning van 75% van de metabole energie uit een
varkensstal ismogelijk, samen met een reductie van de ammoniakemissie met 90% en van
methaan met 50%.Deinvesteringen hiervoor worden echter nog niet gedekt door de extra
opbrengsten (Aarnink et al.).Vergisting van 1000m3zeugenmest met 131ton GFTen 64 ton
stro levert 170ton hoogwaardige compost, 65GJ elektriciteit en 86 GJ thermische energie.
Compost en energie kunnen in andere onderdelen van MDLweer nuttig worden hergebruikt (Gerbens et al.). Door bioraffinage kunnen organische reststoffen, zoals natuurgras,
bermgras en snoeihout, benut worden voor de productie vanveevoer en potgrond. Enkele
resultatenvan recentonderzoek worden gepresenteerd (Ketelaars et al.).Ineen evaluerende
bijdrage wordt geconcludeerd dat detechnische mogelijkheden meer op elkaar moeten
worden afgestemd en dat devoorgestelde innovaties nog te kostbaar zijn voor de praktijk
(Voermans).
Vanwege het unieke karakter van het programma MDL wordt in het derde deel
(Communicatie en vermarkting) ingegaan op de interactie tussen belanghebbenden en op
de mogelijkheden t o t vermarkting van natuur en landschap. In het programma zijn de door
de overheid geformuleerde doelstellingen voor milieu en meervoudig grondgebruik gelegd
naast dewensen van de regionale betrokkenen ten aanzien van grondgebruik en de
sociaal-economische perspectieven ervan. Hetverloop van het communicatieproces met
verschillende belanghebbenden in dediversefasenvan het programma wordt beschreven
en geanalyseerd (De Kuijer & Neven). Eenactieve betrokkenheid iseen essentieel onderdeel
van het proces dat leidt t o t een gemeenschappelijke visie en uitvoering vande plannen. Het
schetsenvaneentoekomstperspectief door gebruik te maken van scenario's isdaarbij van
groot belang. Enkelevoorbeelden worden besproken en erwordt aangegeven wat de
kenmerken zijn van de daarvoor opte zetten informatievoorziening (Jansen & De Graaf).
Vermarkting van natuur en landschap isnieuw. Eenmodel dat inzicht geeft in de
slagingskans van vormen waarin de markt georganiseeerd kan worden,zalvoor de
Winterswijkse Poort worden uitgewerkt en getoetst. Van der Hamsvoort et al.gaan vooral
in op detheorie achter deze benadering. In eenkritische analysevan de communicatieve
benadering (Leeuwis) wordt geconstateerd dat deargumenten, aangedragen door
onderzoek, veel belangrijker worden gevonden dan de leer- en onderhandelingsprocessen
waarmee de interactie met belanghebbenden plaatsvindt. Gepleit wordt voor meer
aandacht voor het proces zelf.
In de slotbijdrage (Vereijken) worden de resultaten weergegeven van een mini-enquête
onder de deelnemers van het symposium. Meervoudig Duurzaam Landgebruik blijkt een
bruikbaar concept om beleid,praktijk enonderzoek ten behoevevan de landbouw een
nieuwe impuls te geven. Multifunctionaliteit blijkt door de meesten geziente worden als
kern en duurzaamheid een gevolg daarvan. Multifunctionaliteit moet daarom prioriteit
krijgen boven duurzaamheid. Deplaatsen defunctievan het onderzoek aan MDL in
Winterswijk blijkt discussie opte roepen. Eenkeuze isnodig tussen een breed in de streek
gedragen gebiedsproces met meer locaaltoepasbare nieuwe kennis,of eenstrak geregisseerdexperiment gericht op algemener toepasbare oplossingen.
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Samenvatting
Duurzaamheid enmultifunctionaliteit zijnsleutelbegrippen bijhetontwikkelen van
nieuwevormenvanlandgebruikenbijdetransformatievaneensectoraleproductiegerichte landbouw naar eengeïntegreerdgebruikvandegroene ruimte.Duurzaamheidisdoor DTOgeëxpliciteerd alseentwintig maalgeringere milieubelasting:een
trendbreuk inhetgebruikvanschaarsegrondstoffen.Tevensiseeninteractief procesontwikkeld,waarbijonderzoekersmetstakeholdersgezamenlijk ontwikkelingsmogelijkheden identificeren enprojectenuitvoeren.
Deontwikkelingsfasen inhet programma Meervoudig Duurzaam Landgebruikwordenbeknoptgepresenteerd.
Voordeverdereontwikkelingvanditonderzoek ishetgewenst omdeonderzoeksproblemen kwantificeerbaarentoetsbaarte maken.Hetprocesvan interactievesturingvanonderzoek vervult daarbijeenessentiëlerol.

Inleiding
Het programma DuurzameTechnologische Ontwikkeling (DTO) heeft eensterke stimulans gegeven aaneennieuwe kijk op het oplossenvan milieuproblemen in het
landelijk gebied enaaneen multidisciplinaire onderzoeksaanpak van duurzaamheidsvraagstukken.Het DTO-programma iseen initiatief uit 1993vanvijf ministeries, te
weten:VROM,EZ,V&W,LNVenOCW;het omvat dethema'sWater,Chemie,Voeden,
HuisvestenenVerplaatsen.Eenvandeprojecten binnen hetthemaVoeden betrof
Duurzaam Landgebruik. Uitgangspunt waseentwintigmaal efficiënter gebruikvan
grondstoffen, ruimteenenergieomop langeretermijn degroei in wereldbevolking

en inwelvaart op eenverantwoorde wijze mogelijk te maken (DTO,1997). Kenmerkendvoor de DTO-aanpak isdemethodologie van 'back-casting'; hierbij worden
de milieudoelstellingen van detoekomst, bijv. in het jaar 2040,als vertrekpunt
genomen voor het definiëren vangewenste veranderingen.Terugredenerend van
uit degewenste toekomstige situatieworden stappen langseen ontwikkelingslijn
geïdentificeerd waarvoor innovaties nodig zijn om dietoekomstige doelen te
realiseren (DTO, 1997).Erwordt gestreefd naartrendbreuken,zodat er op afzienbare
termijn reedssubstantiële milieuwinst geboekt kanworden.Daarvoor iseen innovatieve aanpak nodig op het gebied van landbouw- en milieutechnologieën, alsmede in
het gebruik van schaarserwordende ruimte.

Werkwijze
Door DTOisin 1993gestart met een aantal brainstormsessies om zoveel mogelijk
ideeënte verzamelen over kansrijke projecten. Hieruit isook het project Meervoudig
Duurzaam Landgebruikvoortgekomen. Erisvervolgens aanAB-DLOdeopdracht gegeven om met de partners LUW-TPE,MiBi-Leiden enArcadis Heidemij Advies een
definitiestudie uit tevoeren.Dezestudie isuitgevoerd in 1994-1995;er isgeïnventariseerd hoeduurzaam landgebruik vormgegeven kanworden enwelke milieukundige
voordelen erte realiseren zijn. Indiefaseiserveel discussiegeweest over dete volgen strategie; kernpunt wasscheiding of verweving vanfuncties in het landelijk gebiedomde beoogde milieudoelen te bereiken.Uiteindelijk isgekozen om zowel
trendbreuken te realiseren met nieuwe technologieën inde landbouw alsmet het
combineren vanverschillendefuncties ineengebied.Tevens iseenverkenning gedaanvan gebieden waarvoor implementatie van de ideeënvoldoende draagvlak zou
zijn. Uit dedrie opties DePeel,FlevolandenAchterhoek isgekozen voor eenstart in
hetWCL-gebiedWinterswijk. Eengebiedwaar de betrokken partijen, 'stakeholders',
reedssamenwerkten omconflicterende doelstellingen tussen landbouw, natuur,
milieu en recreatie aante pakken.
Nadedefinitiefase volgde in 1996-1997deillustratiefase, waarin door medewerkers
van DLO,MiBi,Arcadis Heidemij Advies enbetrokkenen uit het WCL-gebied
Winterswijk in een iteratief proces innovaties zijn geformuleerd.Vervolgens isin
overleg met de 'stakeholders' eennegental ontwikkelings- en demonstratieprojecten
geformuleerd voor onderdelen die eensleutelfunctie vervullen in innovatieve landgebruiksystemen (Aarts & De Kuijer, 1997).
Deontwerpfase heeft veel overleg gevergd in 1998;door de betrokken partijen en
financiers moesten concrete projecten worden uitgewerkt, zowel inhoudelijk als
budgettair. Intussenwaseind 1997 deeindverantwoordelijkheid door DTOovergedragen aande Stuurgroep Meervoudig Duurzaam Landgebruik met daarinvertegenwoordigd debelangrijke stakeholders,deprovincie ende onderzoeksorganisaties.
Voor elk project iseenprojectgroep samengesteld uit deverschillende categorieën
participanten. Deleidingvandeprojecten werd in handen gelegdvaneenvan de

stakeholders, ondersteund door eenonderzoeker. Dezeaanpak beoogde de
noodzakelijke synergietussendevraag naar en het aanbodvan kennistot stand te
brengen.Tevenswerd ereengrote betrokkenheid gevraagd van destakeholders,
door waar mogelijk ook zelf financieel bijte dragen inde kostenvan het project.
Belangrijke financiële bijdrage zijnverkregen van:LNV(middels de inzetvancapaciteit uit de programmafinanciering), VROMende provincie Gelderland.De provincie
Gelderland namtevensdeverantwoordelijkheid voor decoördinatie door het voorzitterschap van deStuurgroep te verzorgen en eensecretariste benoemen. Een klein
Dagelijks Bestuur uit deStuurgroep droeg zorg voor devoorbereiding van besluiten
envoor decontacten met externe relaties. Indecember 1998kon de Stuurgroep
dankzij desteunvande Minister vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserijgroen licht
gevenvoor de daadwerkelijke uitvoering vande ontwerpen van deontwikkelings- en
demonstratieprojecten. Het programma omvat projecten met een grondgebonden
karakter, projecten met eensterke insteek optechnologische oplossingen voor energiewinning en opwerking van afvalstoffen en projecten gericht op informatievoorziening,communicatie envermarkting van de nieuwe functies.
Uit hetvoorgaande blijkt dat ergekozen isvoor een interactieve aanpak, waarbij
stakeholders en onderzoekers complementaire rollen vervullen.Duurzaam landgebruik vraagt om eenbrede,toekomstgerichte visievanuit beleid,onderzoek en praktijk. Hetvereist ook een luisterend oorvan alle partijen om eikaarstaalte leren en
gezamenlijke probleemstellingen te formuleren. Dit complex procesvraagt tijd, maar
ook dewil om ietstot standte brengen. Deervaringen van afgelopenjaren leren dat
alle partijen dit inhoudelijk eenverrijkend procesvinden.Devraag isof het ook een
efficiënt en effectief proces isom degestelde doelen te bereiken. Het isnu reeds
duidelijk dat deversnipperde financiering over veel DLO-programma's(in 1999 inzet
vanuit zeven onderzoeksprogramma's) enbijdragen vanministeries en bedrijfsleven
veelextra afstemmingen enoverleg kost. Hetvergt veel inzet van detrekkers van
projecten om desondanks de gesteldedoelen optijd te realiseren.

Van Duurzaam naar Meervoudig Landgebruik
Het begrip duurzaamheid,'sustainability', issindsde publicatie van het Brundtiandrapport in 1987 eenvande leidende begrippen om richtingte geven aangewenste
sociale,economische enecologische doelen in relatietot lange-termijn ontwikkelingen. 'Sustainabledevelopment' werd omschreven als:'development that meets the
needsof the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs'. Dit doel ispolitiek breed omarmd;op deUNCED-conferentie inRio
deJaneiro in 1992werd hetalseenrichtlijnvoor demondialeontwikkeling genomen.
Deformulering iste breedomvoor het onderzoek operationeel te kunnen zijn. Uit
deverklaringen vandeconferentie van milieuministers in Helsinki,augustus 1993,is
devolgende definitie afgeleid: 'Sustainableagriculture isthe management of the
agricultural ecosystem in away that maintains itsbiological diversity, productivity.

regeneration capacity, vitality and ability to function, sothat it canfulfill -today and
in the future -significant ecological, economic,and socialfunctions at the local,
national andglobal level,and that doesnot harm other ecosystems'. Dezedefinitie is
nog steeds kwalitatief en geeft daarmee onvoldoende aangrijpingspunten voor het
kwantificeren van meervoudige doelstellingen en de snelheidvande gewenste ontwikkelingen. Het politieke handelen isvaak meer gericht op het begrenzen vande
economische entechnologische ontwikkelingen in de landbouw, dan op een actieve
inzet op de mogelijke synergietussen economische enecologische doelstellingen
voor het landelijk gebied.InEuropa en in Nederland iser duidelijk een omslag naar
een ander beleid,verwoord in beleidsdocumenten zoals 'Agenda 2000'en 'Kracht en
kwaliteit'.
InAgenda 21isook eenafgeleide doelstelling gegeven voor landgebruik: 'Theobjective of Integrated LandUse isto facilitate allocation of land to the uses that provide
the greatest sustainablebenefits, and to promote the transition to asustainable and
integrated management of land resources'.Hieruit kunnenzeerwel strategische
keuzes afgeleidworden ten aanzienvan duurzaam landgebruik. Vooralsnog worden
duurzaamheidscriteria vaak vertaald in milieurandvoorwaarden, zoals de gehalten
aan Pen Ninoppervlakte-engrondwater, aanC02-uitstoot enemissievanbroeikasgassen,enaande belasting vanhet milieu met biociden.Meer recent krijgen ook
positieve criteria meer accent; het betreft onder andere:biologische diversiteit in
landbouw en natuur, belevingswaarde van landschappen en'ecosystem health'.Hiervoor kunnen streefwaarden geformuleerd worden,die de ecologische kwaliteitvan
een agro-ecosysteem of een natuurgebied karakteriseren.
InNederland iser steeds meer gebrek aanruimte;het monofunctioneel gebruik van
ruimte voor landbouw of natuur komt daardoor onder druk te staan.Invervolg op
de DLO-programmertngsstudieMultifunctionele Landbouw (Voset al.,1998) iseen
gelijknamig programma vanstart gegaan.Hetconceptuele kader isdaarbij dat binnen een bedrijf of eengroepvan bedrijven meerdere functiesworden gecombineerd.
Bij de landbouw wordt eentraject vanverbreding aangegeven van gangbare,via
geïntegreerde en biologische landbouw, naar multifunctionele landbouw. Het toetsingskader voor meervoudig duurzaam landgebruik isnog inontwikkeling. Opgepast
moet worden voor CheshireCat's adviceto Alice '...any roadwill takeyouthere if you
don't know where you aregoing' (Carroll, 1933).Het Nederlandse gezegde 'alle
wegen leiden naar Rome' isveel positiever.
Debenaderingvan Lautenschlager (1998)inCanada,genaamd:'Identifythe Specifics',
geeft eenmethodologie voor eenaanpak opverschillende schaalniveaus:van 'ecosection' tot 'ecozone'. Het isvan groot belang om bij duurzaam en multifunctioneel
grondgebruik hetjuisteschaalniveaute kiezenvoor hettot ontwikkeling brengen
van meerderefuncties.Inhet ontwerpen vaneen ecologische hoofdstructuur wordt
het belangvangrotere eenheden enverbindingen tussen leefeenheden onderkend
envorm gegeven.Omeenschone landbouw te ontwikkelen zaleengroter ruimtebeslagvoor grondgebonden activiteiten per landbouwbedrijf nodig zijn.Zeker in de

duurzaamheidsdoelstelling ligt eentaakstelling om milieuproblemen opte lossen op
elk niveau:lokaal,regionaal,nationaal en mondiaal (Ketelaars, 1997).
Meerdere functies kunnen opverschillende schaalniveaus vorm gegevenworden:
voor biodiversiteit geldt dit vanstandplaats tot ecosysteem.Recentzijn er interessanteconcepten geformuleerd op het gebied van 'resource conservation',waarbij er
eenbrug geslagenwordt tussenderol van diversiteit binnen een landbouwsysteem
endebijdrage vandezediversiteit aanplantensoorten en-resten aan het functionerenvan ecosystemenen ecologischeduurzaamheid (Vandermeer et al.,1998).Met een
inbreng vanuit verschillende disciplines zal eengeïntegreerde aanpak vanmeervoudig landgebruik tot stand moeten komen.Landschapsecologen hebben reedsveel
aantheorie- en methodologie-ontwikkelinggedaan;despatiele heterogeniteit in
vormen enfunctiesvan ecosystemenstaandaarbij centraal (Gustafson, 1998).Plantengewasecologen zouden nog meer moeten samenwerken om dediversiteit inagrosystemenverder tot ontwikkeling te brengen.
Eengeheel andere aanpak isrecent uitgevoerd door AB-DLOen DLO-Staring Centrum
bij een landsdekkende ruimtelijke verkenning van de behoefte aan multifunctionele
landbouw opgemeenteniveauvanuit het huidige referentiekader (Hermans&
Vereijken, 1998).Hiertoe zijn indicatorwaarden en behoefteklassen perfunctie of
combinatie vanfuncties opgesteld.Dezeverkenning geeft eengoede basisvoor ontwikkelingsrichtingen omtevoldoen aande behoeften en rekening te houden met de
geschiktheid om dezefunctieste realiseren.Het geeft geen handvatten omdeecologischeeneconomische duurzaamheid te evalueren.

Interactieve sturingvan onderzoek
Binnen het kader van het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik isveel
prioriteit gegeven aan betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid vandestakeholders inde opzet enuitvoering vanhet onderzoek. Het ontwikkelen vanschone
landbouwsystemen eneen meervoudig landgebruik kanveel baat hebben bij een
interactief overleg met deeindgebruikers -'end-users'/ 'stakeholders' -,mits de
verantwoordelijkheden duidelijk onderscheiden zijn.
Maxwell (1997)geeft hiereenduidelijke uitwerking aan;hijonderscheidtverschillendestappen binnen eencyclisch raamwerk. Involgorde:
scenario-'standards' op basisvandedoelen enverwachtingen vande
'stakeholders',
scenario-ontwikkeling op basisvanwetenschappelijke kennis en onderzoek
('hardsciences'),
toetsing van opties ensynthesevanobjectieve ensubjectieve kennis
('soft sciences'),
besluitvorming met alle betrokkenen;eencomplex proces,
implementatie vandegemaaktekeuzes,
monitoring op basisvanvooraf geformuleerde 'standards',
evaluatie en educatie/communicatie.

Derolvan het onderzoek wordt gezien alshet leveren,organiseren, analyseren en
interpreteren van relevante kennis.Verder wordt het van belang geacht dat onderzoekers onafhankelijk kunnenwerken enscenario's kunnen verkennen die buiten de
belangen van de'stakeholders' gaan en ruimte biedenvoor 'what if?'-vragen.
Terugblikkend op het proces inWinterswijk kangeconcludeerd worden dat er
aanvankelijk eengrote invloed isgeweest van DTO,waarbij deverschillende verantwoordelijkheden onvoldoende gescheidenwerden en het proces insterke matetopdown werd gestuurd.Vandezeervaringen isgeleerd enonder leiding van de voorzitter vande Stuurgroep isnu eenduidelijker structuur tot stand gebracht en isde
benadering tussentop-down (vanuit Stuurgroep) en bottom-up (in de projectgroepen) meer in evenwicht. Opprojectniveau zaldoor detrekkende stake-holder voldoendeverantwoordelijkheid genomen moeten worden om het beoogde resultaat
ook in degesteldetijd -metsomsbeperkte middelen -tot standte brengen.
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Samenvatting
Inhet kadervanMeervoudig Duurzaam Landgebruikzijnontwerpen gemaaktvoor
verschillendetypenvanmultifunctionele graslanden,bouwlanden enbeplantingen,
waarbijdeopbrengsten nietmeeruitsluitenduitdegewassenwordengehaald,
maarookinmeer of mindere mate uitwaterproductie, natuurproductie enverhogingvan landschappelijkewaardenvoor recreatie.Opbedrijven inhetWCL-gebied
Winterswijk zullenverschillendetypenwordenaangelegd,waarna deeffectenop
landbouwproductie,ontwikkelingvannatuur enlandschapenwaterconserveringsmogelijkheden zullenwordengemetengedurendeeenviertaljaren.Deperspectievenvoorverminderingvandebelastingvanbodemengrondwater metnitraaten
residuenvangewasbeschermingsmiddelen zijnveelbelovend. Deeersteglobale
berekeningenwijzen uitdatdeverminderde gewasopbrengstenfinancieelgecompenseerdkunnenwordendoordeopbrengstenvanhet land indevormvan natuur,
recreatieenwaterverkoop.

Inleiding
Landbouw isvanoudsher nauwverweven met het landelijk gebied enheeft hieraan
vormgegeven.Derolvandelandbouw isdelaatstejarensterkveranderd.Consument
enoverheidvragen andere producten en productiewijzen. Het landelijk gebied wordt
niet meer alleen bepaald door de landbouw, maartevens door anderefuncties,zoals
natuur- en landschapsbeheer, waterwinning enrecreatie.
Desterktoegenomen aanspraken op het landelijk gebied,de gewijzigde positievan
de landbouw endeveranderde vraag naar producten,stimuleren de ontwikkeling
van meervoudig grondgebruik, waarin de landbouw haartaak als voedselproducent
aanpast enanderetaken erbij neemt:multifunctionele landbouw.
Binnen DLOzijndeideeënvoor multifunctionele landbouw ineen programmeringsstudie uitgewerkt (Vereijken, 1997;Voset al., 1998).Multifunctionele landbouwis
Meervoudig Duurzaam Landgebruik:vanvisienaar realisatie
H. Korevaar, A.vanderWerf& M.J.M. Oomes(Eds.)
AB-DLOThema's6.Wageningen, 1999
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daarbij benaderd alseenvormvanlandbouw,waarbij meerderefuncties binnen een
bedrijf of groepvanbedrijvenworden gecombineerd.Dezefuncties zijnonder meer:
agrarisch natuurbeheer, winningvanschoondrinkwater, ecologische voedingsproducten, recreatie,zorglandbouw, instandhouding vanwaardevolle cultuurlandschappen,
etc.
Inhet kader van Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk zijn ontwerpen
gemaakt voor verschillende vormenvan multifunctioneel grondgebruik. Inde proefgebieden Stortelersbeek enWinterswijkse Poortzullendezeontwerpen inde praktijk
worden gebracht,waarbij productievangewassen,gras,vruchten enhout wordt
gecombineerd met natuur- en landschapsbeheer,waterconservering enrecreatie tot
sociaal-economisch enecologischduurzamesystemen.
Deontwerpen voor multifunctionele graslanden (Korevaar, 1999), bouwlanden
(Meijer &Schröder, 1998)en beplantingen (Oosterbaan &Valk, 1999)zijn gebaseerd
op literatuurgegevens enveldkennis vandeskundigen uit onderzoek enpraktijk. Bij
het in de praktijk brengen vandeontwerpen zal per deelnemend bedrijf worden
nagegaan of de hier gehanteerde 'gemiddelde' kengetallen ook in die specifieke
bedrijfsituatie bruikbaar zijn. Ookzal de betrokken deelnemers ruimte worden
geboden om,binnen dedoelstellingen van dit project, eigen ideeën envarianten in
te brengen.

Multifunctionele graslanden
Doel van het project
Hetontwerp voor multifunctionele graslanden omvat vormen van graslandgebruik
dieeeneconomisch enmilieukundig duurzame productie van ruwvoer voor veecombineren met natuur- en landschapsbeheer, zodat dezegraslanden een leefplaats bieden aan streekeigen flora enfauna enook aantrekkelijk zijn voor debewoners van
het platteland en recreanten.Tevenswordt, daar waar mogelijk enzinvol,gestreefd
naar eenbetere benutting van hetwaterbergend vermogen van degrond.

Driegraslandtypen
Inhet ontwerp zijn driegraslandtypen uitgewerkt, deelsvoor natte endeels voor
droge gronden:
1. Raaigras-vlinderbloemigen, graslandwaarin witte klaver wordt ingezaaid.Het kan
worden aangelegd op normaal vochthoudende gronden en droge gronden. Natte
graslandenzijngeengoedestandplaatsvoorwitte klaver. Raaigras/klaver-grasland
kan intensief worden beweid engemaaid.Inhetvoorjaar, voordat deklaver goed
isontwikkeld,wordt bemest metvoornamelijk dierlijke mest. De gemiddelde
drogestof-opbrengst van raaigras/klaver op vochthoudende zandgrond is9-11ton

12

per ha perjaar enop droogtegevoelige zandgrond 7-9ton droge stof per haper
jaar.Voorwaarde voor het realiserenvan deze productie isdeaanwezigheid van
een goede P-en K-toestandvande bodem en eenvoldoende klaveraandeel van
30-50%. Raaigras/klaver-grasland bevat gemiddeld zo'n 15-20plantensoorten per
perceel.Gras/klaver-weiden passengoed inde bedrijfsvoering vaneenmelkveebedrijf meteenniet altehogeveebezetting.UitdeLandbouwvisievan Landbouworganisaties Winterswijk (1995) blijkt dat naarverwachting deveebezetting in het
gebied in 2005ca.1,7 gve(grootvee-eenheden) per hazal zijn. Inprincipe zaler
dusruimte zijnvoor een omschakeling naar raaigras/klaver op verschillende
bedrijven. Bij een klaveraandeel van 30%geeft raaigras/klaver eensaldo dat
vergelijkbaar ismet puur grasdat bemestwordt met 250kg Nper ha(Schilsetal.,
1997).Eennadeel isdat raaigras/klaveropbrengsten minder voorspelbaar zijn dan
bij puur gras en bovendien kanhet aandeel klaver sterkverschillen;het vraagt
daarom meer managementcapaciteiten vandeboer. Raaigras/klaver past goed in
eenvruchtwisseling waarin percelen afwisselend voor grasland (incl. klaver) en
voor bouwland (bijv.snijmaïs) worden gebruikt. Door de bouwlandjaren vermindert deziektedruk bij de klaver endoor het regelmatig opnieuw inzaaien kan het
klaveraandeel weer op peilworden gebracht.
2. Grassenmix, indit type bepalengrassen,zoalsgestreepte witbol, ruwbeemd en
fioringras, het beeld.Dittype kanontwikkeld worden op zowel natte, normaal
vochthoudende,alsdroge gronden. Ertreedt een mozaïekpatroon op van
(groene) kleuren en gewasstructuur door plekken met verschillende soorten.Landschappelijk levert dittypegraslandmededoor debloei van kruiden een aantrekkelijk beeld op.Gemiddeld worden 20-25 plantensoorten per perceel verwacht.
Dittype grasland isgoed inpasbaar in de bedrijfsvoering,zowelvoor beweiding
alsvoederwinning. Inhet algemeenzal dittypezichbij een minder intensief
gebruik en lagere bemesting spontaan ontwikkelen. Naarschatting bedraagt de
grasopbrengst van dit type grasland op goedvochtleverende en natte gronden
8-10ton droge stof per ha perjaar enop drogere gronden ca.6-9ton.Omde
mozaïek van kleuren enstructuren goedtot ontwikkeling te laten komen ishet
aantrekkelijk dat dit type grasland in deeerstesnede kans krijgt door te groeien
tot bloeistadium. Dit betekent dat het graspasnaeind mei gemaaid zal moeten
worden. Op perceelsranden kandesoortenrijkdom envisuele aantrekkelijkheid
verder worden versterkt. Demaaidatum vandeperceelsranden (van2m breedte)
wordt daartoe uitgesteldtot eindjuni alsdemeestesoorten zijn uitgebloeid.
3. Bloemrijk grasland, op droge,voornamelijk beweide percelen kaneenzogenaamde kamgrasweide ontstaan,op nattere plaatsen isde ontwikkeling vaneen zilverschoonweide teverwachten.Vanaf half april bepaalt eenverscheidenheid aan
bloeiende soorten het beeld.Naast meer algemene soorten alsveldzuring, boterbloem,gewone hoornbloem, pinksterbloem ensmalleweegbree,doen ook een
aantal meer karakteristieke soorten hun intrede.Op nattere gronden bijvoorbeeld
de echte koekoeksbloem en moerasrolklaver; op drogere gronden bijvoorbeeld
margriet, biggekruid ensint-janskruid. Perperceel mag eenaantalvan 30-40
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plantensoorten worden verwacht. Door de late maaidatum (vanaf half juni) isdit
grasland ook een geschikte biotoop voor weidevogels,vlinders,andere insecten
en kleine zoogdieren. Extra aandacht voor perceelsrandenbeheer levert hier
kansenvoor eenonbemesteschraallandvegetatie waarin zeldzame soorten tot
ontwikkeling kunnen komen.
Omde ontwikkeling van dit type graslandte versnellen,zullen in het eerstejaar
de percelen in de nazomerworden geploegd,waarmee eenverschralingvan de
bovengrond door onderploegen vandezodewordt bereikt.Vervolgens zal een
deelvan de percelenworden ingezaaid met een (streekeigen) soortenrijk zaadmengsel dat degewenste grassoorten enkruiden bevat.Als alternatief voor de
herintroductie via herinzaai kanook maaiselvan nabijgelegen soortenrijk grasland op geploegd landof op een kalestoppelworden uitgespreid.
Bloemrijk graslandwordt alleen bemest met dierlijke mest.Op goedvochtleverendeen nattere gronden wordt eendrogestofproductie verwacht van6-7ton per ha
perjaar, op drogere gronden zaldezewaarschijnlijk beperkt blijventot 5-6 ton
droge stof per haperjaar. Devoederwaarde van het grasen ruwvoer ligt aanzienlijk lager door de lagereverteerbaarheid vande grassoorten alsmededoor de
tragere groei endelate maaidatum.Dittype grasland zaldaarom vooral bestemd
worden voor hooiwinning en nabeweiding metjongvee,droogstaande koeien of
schapen.
Dittype grasland isgoedte combineren met waterconservering.
InTabel 1staan debelangrijkste kengetallen van de drie multifunctionele graslandtypen samengevat.Tervergelijking zijn ook de betreffende kengetallen voor bemest
raaigraslandweergegeven.
Deaanpassingen enactiviteiten die nodig zijn om de multifunctionele graslandtypen
te ontwikkelen vergenextra investeringen en leiden tot opbrengstreducties waar in
het ontwikkelingstraject, nog geenvolledige dekking door inkomsten uit de nieuwe
functiestegenover staat. Daarom zijnvooreerst vergoedingen nodigter compensatie
van hetverschil insaldomet het huidige intensieve graslandgebruik. Erzijn geen
saldo's per haweergegeven. Inde melkveehouderij worden die namelijk in sterke
matebepaald door deefficiëntie waarmee grasen ruwvoer in melk envlees worden
omgezet. Indit ontwerp ligt de nadruk opdegrondgebonden bedrijfsactiviteiten. In
Tabel 1 zijn daarom deverschillen indrogestofproductie aangegeven ten opzichte
vaneengangbaar intensief gebruik en isdeproductie per haook weergegeven in
kiloVoedereenheden Melk (kVEM).Deverschillen in kVEM per havormen debasis
voor deberekening vandevergoedingen.
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Tabel 1.

Kengetallen voor bemest raaigrasland en drie multifunctionele

graslandtypen.

Typen grasland
Bemest

Raaigras

Grassen-

Bloemrijk

grasland

vlinderbl.

mix

grasland

Bemesting (kg N/ha)
kunstmest
org. mest

300

20

100

-

80

80

80

80

N-binding

7

ca. 150
11-13

9-11

8-10

6-7

(idem op droge grond)

(9-10)

(7-9)

(6-9)

(5-6)

Gebruiksmogelijkheden

ruim

goed, afh.van

beweiding goed,

beperkt

veebezetting

hooiwinning

Opbrengst (t/ha)

10-15

15-20

20-25

30-40

Landschap, waarde

beperkt

meer kleur

afwisseling

aantrekkelijk

Waterconservering

afwatering

beperkt

varieert

Plantensoorten

goede
mogelijkheden

Productie (%)
KVEM/ha'
Vergoeding //ha/jaar

100

85

70

45

9250

7690

6380

4000

-

(idem droge gronden)
Minerale N najaar (kg N/ha)
Gewasbescherming

67
0,6

270

805

2000

(170)

(625)

(1570)

49

44

44

0

0

0

(kg actieve stof/ha)
Inde berekeningen isuitgegaan van een berekeningswijze zoals die wordt toegepast voor het
berekenen van beheersvergoedingen (LBL, 1997). Hierbij wordt uitgegaan van de grasopbrengsten
bij verschillend beheer en wordt de lagere grasopbrengst gecompenseerd door voer aante kopen,
zodat het melkquotum volledig kanworden benut. Dat betekent dat o.a. rekening wordt gehouden met de productiederving, uitgedrukt in kilo Voedereenheden Melk (kVEM) per ha. Dewaardering van de prijsvan een eenheid kVEM isdaarbij afgeleid van de prijsvan krachtvoer (standaard A
brok). Deze isvoor 1998gewaardeerd op f 0,35 per kVEM.

Uitvoering
Omdeontwikkeling van dedriegraslandtypen bijverschillende vochttoestanden van
debodemte kunnen volgen zijn meerdere percelen nodig. Perbedrijf moeten het
perceelof de percelen eenwezenlijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering,
zodat ook zicht ontstaat op deinpassingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering.Dus
per perceel of type minstens 2ha en per bedrijf minstens 3-5 ha(evt. samengesteld
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uit meerderetypen). Hetstreven isom 15tot 20percelen,gedeeltelijk op vematte
gronden,tevolgen.Samenca.35ha,waarvan ca.20ha in het Stortelersbeekgebied,
5-10ha in deWinterswijkse Poort endeandere percelen elders in hetWCL-gebied.

Multifunctionele bouwlanden
Doelvanhetproject
Hetontwerp voor multifunctionele bouwlanden isgericht opontwikkeling van
nieuwe grondgebruiksystemen in deakkerbouw waarbij deopbrengsten niet meer
uitsluitend uit degewassenworden gehaald,maar ook in meer of mindere mate uit
natuurproductie, recreatie,verhogingvan landschappelijkewaarden enwaterproductie.Voor het bouwland zijn drie systemen ontwikkeld waaruit een akkerbouwbedrijf zou kunnen kiezen afhankelijk van devochttoestand van de grond endenadruk die op natuur en landschapwordt gelegd.

Drievoorbeeldsystemen
Indit ontwerp zijn drie grondgebruiksystemen uitgewerkt, aangeduid alsGangbaar
2020,Driefunctioneel enNat enNatuur. Het grondgebruik ende hoofdbron van
inkomsten van het eerstesysteembetreft vooral de plantaardige productie; inde
twee volgende systemenzijn grondgebruik en inkomenvoor een aanmerkelijk deel
gebaseerd op natuur- en landschapsbeheer, waterconservering en recreatie-functies.
Bijdezedrie grondgebruiksystemen isgekozenvoor geïntegreerde productiemethoden,omdat dievoor eengroot deelvande akkerbouwbedrijven direct assimileerbaar
zijnennogveel ruimte voor innovaties bieden.
Deintegratie van nutriëntenbeheer, gewasbescherming ennatuur- en landschapsbeheer inde productiesystemen wordt gerealiseerd viaverruiming van derotaties,
aangepaste keuzevan gewassen enviateeltsystemen die het streven ondersteunen
naareenrijkeflora enfauna eneenfraai landschap.Omdat de bedrijfseconomische
effecten van die aanpassingen groot zijn, iseen belangrijke onderdeel vanhet ontwikkelingstraject om de inkomstenbronnen te verkennen voor de geproduceerde
natuur-, landschap-en recreatiewaarden.
Deproductiefunctie van het bouwland worden nauw verweven met deveehouderij,
die in het gebied rondWinterswijk sterk ontwikkeld is.Eenaanmerkelijk deelvan het
bouwlandwordt daarom bestemdvoor de productievan hoogwaardig veevoer. Dat
biedt ruime mogelijkheden voor uitwisseling vanveevoer en mest. Indetwee meer
op natuur en landschap gerichte systemen krijgenvlinderbloemigen een belangrijke
rolomstikstof inte brengenter vervanging van kunstmest enomvariatie inecosysteem en landschap aante brengen.Voor kleinschaliger bouwlandgebruik op nattere
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grond zijn enkelevollegrondsgroenten en kruiden eenalternatief voor de gangbare
akkerbouwgewassen.
InTabel2zijn dekarakteristieken samengevatvandedrie multifunctionele bouwlandsystemen. Dehoofdlijnen en kadersvoor dedrie systemenworden alsvolgt geformuleerd.
1. Gangbaar2020iseenvooruitstrevend geïntegreerd systeemdat gebaseerd isop
eenvierjarige rotatie vanachtereenvolgens maïs,bieten,maïsenaardappelen.
Hetvoldoet aande milieunormen en maatschappelijke wensen dieover 20jaar
breed gerealiseerd moeten zijn. Debemestingsgift wordt vooral bij de maïs aanmerkelijk gekort. Dehoogsalderende gewassenaardappel en bietworden relatief
dicht bij het landbouwkundig optimale niveau bemest. Circa 5%vande oppervlakte (randen en kopakkers) krijgt een natuur- en landschapsfunctie.
2. Driefunctioneel isgebaseerdop eenvijfjarige rotatie van achtereenvolgens maïs,
biet,graan entweejaar rode klaver. Deinbrengvan rode klaver beperkt de
noodzaak van N-bemesting ende rode klaver draagt bij aan kleur envariatie in
het landschap.Het inkomen isvoor eengroot deel (ca.75%) gebaseerd op plantaardige productie envoor het overige deel op natuurbeheer en recreatie.Ongeveer 15% vandeoppervlakte (perceelsranden,natuurstroken) krijgt een natuuren landschapsfunctie endraagt bij aande recreatieve aantrekkelijkheid.
3. Nat enNatuur, de rotatie indit systeem iszesjarig:graan,tweejaar rode klaver,
groente, graan enboekweit (of teunisbloem of goudsbloem). Derotatie iskleinschaligenomvat eengroot aantal gewassen en isbedoeldvoor gebieden die relatief nat zijn. Eenaantal groenten en kruiden kanredelijk op nattere gronden
worden geteeld.Hetgraanendegroenten worden optimaal bemest;de andere
gewassen blijven onbemest. Ruimeakkerranden en natuurstroken accentueren de
diversiteit envariatie,ongeveer eenderde vandeoppervlakte krijgt een natuur-,
landschaps-of recreatiefunctie. Dit betreft vooral de nattere delenvandepercelen. Dedoelstelling in dit systeem isdat ongeveer 50%van het inkomen rechtstreeks uit plantaardige productie komt en deandere helft uit natuurbeheer en
aanrecreatie gekoppelde activiteiten (bijv. boerderijverkoop vangroenten,
gezondheidsproducten, biologische cosmetica,educatieve programma's).
Deaanpassingen enactiviteiten in devoorbeeldsystemen om multifunctioneel
grondgebruik te ontwikkelen vergen extra investeringen en kosten of leiden tot
opbrengstreducties waar inhet ontwikkelingstraject nog geenvolledig dekking door
inkomsten uit denieuwe functiesvan degrondtegenover staan.Daaromzijn vooreerstvergoedingen nodigter compensatie van hetverschil in saldo met het huidige
gangbare grondgebruik (Tabel2).
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Tabel 2.

Kengetallen voor gangbaar bouwland en drie multifunctionele

bouwlandtypen.

Typen bouwland

Rotatiejaar 1
2

Gangbaar

Gangbaar 2020

Drie-functioneel

Nat en Natuur

maïs

maïs

maïs

haver

biet

biet

biet

rode klaver

3

maïs

maïs

haver

rode klaver

4

aardappel

aardappel

rode klaver

groenten

rode klaver

haver

5
6

teunisbloem e.a.

Bemesting (kg N/ha)
gem. per ha bouwland
Landschap, waarde
Ontwatering

355

172

113

143

beperkt

beperkt

afwisseling

aantrekkelijk

gangbaar

gangbaar

gangbaar

vernat (waterconservering)

Grondgebruik voor
100

95

85

65

0

5

15

35

per ha bouwland

3620

3400

2675

2415

per ha incl. rand

3620

3230

2275

1570

-

390

1345

2050

84

37

35

44

productie (%)
natuur/recreatie (%)
Saldo (//ha)

Vergoeding/ha/jaar'
Minerale N najaar
(kg N/ha bouwland)
Gewasbescherming

3,9

1.4

1,0

0,9-1,3

(kg actieve stof/ha)
Aanvulling van het begrote saldot o t het huidige saldovan een gangbaar, intensief akkerbouwsysteem (PAV, 1997/1998).

Uitvoering
Omdeontwikkeling van dedrie grondsystemen bij verschillende rotaties envochttoestanden vandebodemte kunnen volgen zijn meerdere percelen nodig. Minimaal
15percelen,gedeeltelijk vernat bouwland,zodat elkjaar elkgewas uit elke rotatie
kanworden geteeld.Het perceel of de percelen moeten eenwezenlijk onderdeel
uitmaken van debedrijfsvoering,zodat ook zicht ontstaat op de inpassingsmogeiijkheden inde bedrijfsvoering. Dusper perceel ca.3ha enper bedrijf minstens 5tot
10ha.Hetstreven isom 45hate volgen,waarvan ca.25 ha in het stroomgebied van
de Stortelersbeek.
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Multifunctionele beplantingen
Doel van het project
Multifunctionele beplantingen bestaan uit vruchtdragende bomen,dievruchten of
noten en kwalitatief hoogwaardig hout leveren,waartussen grasgroeit dat als kuilvoer of hooi wordt geoogst of dat wordt begraasd.Naastdeze productiefuncties
wordt getracht derecreatie te bedienen met bijteelten vanvruchtdragende struiken,
paddestoelen of kruiden eneenjuiste inpassing in het landschap.Verder zorgen
zulke beplantingen voor eenverhoging vande diversiteit in het landschap. Deuitdaging isdeverscheidenheid aanteelten zodanig in elkaarte passendat er een landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, efficiënt producerend en renderend systeem
ontstaat, dat voldoet aandestrenge milieunormen voor duurzaam landgebruik.

Boomsoortenenbeheersvarianten
Dit project iserop gericht om detechnische en economische werking van multifunctionelebeplantingen teontwikkelen,tetoetsen ente optimaliseren. Hiervoor worden
proefbeplantingen aangelegd met éénof meer vruchtdragende boomsoorten (walnoot,tamme kastanje en kers),verschillende plantafstanden,verschillende methoden
voor grasbeheer (beweiden of maaien) en bijteelten.Debeplantingen worden aangelegd op verschillendetypen bedrijven,van intensieve melkveebedrijventot natuurbedrijven met extensieve beweiding.
Debeplantingen die in het ontwerp zijn uitgewerkt, bestaan uit walnoot, tamme
kastanje en kers inplantdichtheden variërend van 25-100bomen per ha.De mogelijkheidom paddestoelen op stobbente kweken wordt onderzocht. Erzijn vele soorten
vruchtstruiken beschikbaar voor debijteelten. Financieel zijn ertwee varianten
uitgewerkt: grasmet 25walnootbomen per ha engrasmet 100walnootbomen per
ha(Tabel3).
Uit detabel blijkt dat deopbrengsten inde projectperiode (jaar 1-5) beperkt zijn,
maar dat in laterejaren het saldo per havan multifunctionele beplantingen veelbelovendis.
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Tabel 3.

Kengetallen voor grasland zonder en met multifunctionele beplantingen met walnoten.
Met bomen.

Huidige situatie.
zonder bomen

Bemesting (kg N/ha)
Grasopbrengst (t/ha)

plantdichtheid: 25of 100 bomen/ha

Gras met

Gras met

Gras met 25

Grasmet 100

inscharing

beheersverg. en

walnoten +

walnoten +

inscharing

inscharing

inscharing

max. 150

max. 150

max. 150

max. 150
6

6

5

4

Saldo (f/ha)
jaar 1-5

700

1700

685

305

jaar 6-10

700

1700

1550

1050

jaar 11-15

700

1700

3210

1790

jaar 16-30

700

1700

2750

1730

jaar 31-40

700

1700

2650

3120

Gem.jaar 1-40

700

1700

2080

1760

Uitvoering
Getrachtzalworden om op 10ha multifunctionele beplantingen aante leggen en
hierbij eengoedeverdeling teverkrijgen over boomsoorten,plantafstanden,grasbeheersvormen en bijteelten.Voor het project zijn reedsvoor 4ha (verdeeld over 5bedrijven) afspraken gemaakt met ondernemers.
Erwordt een monitoringsplan opgesteld met alsuiteindelijk doel het systeemte
optimaliseren. Daarbij moetwel bedacht worden datvoor beplantingen de looptijd
van denu overeengekomen uitvoeringsfase (1999-2003) erg kort isen alleen informatie beschikbaar komt over dejarenvoordat de bomen productief worden.Vervolgonderzoek zal hierwenselijk zijn. De monitoring isgericht op devolgende vragen:
• welke boomsoorten/plantafstanden/grasoogstmethoden lenenzichhet bestevoor
zo'n systeem?
• wat isde invloed van debomen op dechemischesamenstelling en voederwaarde
van het gras?
• hoe kunnen uit het systeemrecreatie-inkomsten worden gegenereerd?

Milieu-effecten
Voor multifunctionele graslanden en bouwlanden isde hoeveelheid minerale Nberekend die in deverschillende grasland-enbouwlandsystemen aan het eind van het
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groeiseizoen nog indebodem over is(rest-N).Dehoeveelheid rest-N isde resultante
vanalle aanvoerbronnen,afvoer via producten,recycling in de bodem en verliezen
naarwater en lucht. Deberekeningen zijnvoor graslandverricht metde Nitraat
Reductie Planner (Vellinga et al., 1997) envoor bouwland met eensystematiek die
daarvan isafgeleid (Meijer &Schröder, 1998).DeCommissie Stikstof (Goossensen&
Meeuwissen, 1990) beveelt eengrenswaarde aanvan45kg minerale N.Bij dewaarde
van45kg minerale Nzal op 10tot 20%van het areaal zandgrasland denitraatconcentratie van 50mg per liter in het bovenste grondwater (EU-norm) nog worden
overschreden. Die norm komt overeen met 11,3mg nitraat-N per liter water.
Bijeenneerslagoverschot vangemiddeld ca.300mm inhet winterhalfjaar volgt daaruit dat gemiddeld over de rotatie de uitspoelbare rest-N na de oogst maximaal 34kg
N/ha mag bedragen omdegrondwaterdoelstelling te bereiken.Voor natte gronden
kangerekend worden opdenitrificatie en kande normvan 34kg N/ha mogelijk naar
bovenworden bijgesteld (Meijer &Schröder, 1998;Vander Meer, 1991).
UitTabel 1blijkt dat dedrievoorgestelde graslandtypentot eenduidelijk reductie
vanderest-Ntot het niveauvandegrenswaarde van45kg N/ha leiden.Als in de
herfst de beweiding eenmaandeerder zouworden beëindigd,zal de hoeveelheid
minerale rest-N nogca.5kg/ha afnemen.Ook bij de bouwlandsystemen treedt een
aanzienlijke reductie op.Debouwlandtypen Gangbaar 2020en Driefunctioneel
benaderen het niveauvan34kg N/ha; alleen het systeemNat en Natuur resulteert in
eenhoger rest-N getal.Bij Nat enNatuur zaldenitrificatie een rolvan betekenis
spelen,waardoor verwacht magworden dat deomvangvan de nitraatuitspoeling
toch beperkt blijft.
Op bemestgrasland ishet gebruik vangewasbeschermingsmiddelen beperkt tot
gemiddeld 0,6 kg actievestof per ha/jaar (Tabel 1).Indemultifunctionele graslandsystemen ishet gebruik vangewasbeschermingsmiddelen beperkttot hooguit pleksgewijze bestrijding vanprobleemonkruiden. Deinzet vanchemische middelen wordt
inderotaties voor multifunctioneel bouwland afhankelijk van de gewassenkeuze en
gebruikmakend van alternatieve techniekentot 25à35%gereduceerd (Tabel 2).Op
langeretermijn iswaarschijnlijk nog meerwinst te boeken (Meijer &Schröder, 1998).
Uit het ontwerp voor multifunctionele beplantingen zijngeen kengetallen over
minerale Nin het najaar engebruik van gewasbeschermingsmiddelen afte leiden.

Economische perspectieven
Alswe de balans opmakenvan inkomsten enuitgavenvan multifunctionele gras-en
bouwlanden, dan ontstaat hetvolgende beeld:
• UitTabel 1en 2blijkt dat de landbouwproductie endaardoor het saldo aanzienlijk
kandalen in detypen Bloemrijk graslanden Nat en Natuur.
• Daarentegen neemt deoutput van het landvoor natuur, recreatie en waterverkooptoe. Inschattingen wijzen uit dat dewaardevanhet water op kan lopen tot
ƒ900,- per ha.Voor randenbeheer en Bloemrijk grasland en Nat en Natuur iseen
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beheersovereenkomst mogelijk; devergoedingen hiervoor bedragen naar schatting ƒ 1510,-voor Bloemrijk grasland enƒ 1470,-voor Nat en Natuur. Onderhoud
van een aantrekkelijk landschapten behoevevan recreatie zoutot een beloning
vanƒ50,- per ha kunnen leiden (Korevaar et al.,1999).
Alser naar de opbrengsten wordt gekeken,blijkt zowel voor multifunctionele graslanden alsbouwlanden op langeretermijn eengoed economisch perspectief te
mogen worden verwacht. Opvallend iswel dat zowel bij bouwland alsbij grasland de
beidetussentypen (Grassenmix en Driefunctioneel) het geringste perspectief hebben.
Delandbouwproductie iserflink gedaald,terwijl de natuurwaarden nog laag worden gewaardeerd. Ditvraagt inde uitvoeringsfase extra aandacht. Dit tussentype
leek namelijk op het eerstegezicht vanuit de bedrijfsvoering een aantrekkelijk alternatief voor de ondernemer.
Worden evenwel ook de investeringen in de beschouwing betrokken dan isheteconomisch perspectief nogte laag. Ermoetenveel kostenworden gemaakt om de
functieveranderingen op korte termijn te kunnen realiseren.Tijdensde uitvoering zal
nadrukkelijk aandacht worden besteed aanhet niveauvande investeringen die in de
toekomst noodzakelijk zijn bij deomschakeling naar een multifunctioneel grondgebruik in eengroter gebied.
Voor multifunctionele beplantingen bleek reeds inTabel 3dat optermijn debeplantingen eeneconomisch perspectief bieden voor de huidige beheersovereenkomsten
incombinatie met inscharen metvee. Extra inkomsten uit waterbeheer, natuurbeheer en/of recreatie kunnen dit perspectief verder versterken.

Dankwoord
Deontwerpen zijnopgesteld inprojectgroepen onder leidingvanG.C.Boeninkvande
Gewestelijke Land-enTuinbouw Organsiatie (GLTO)enJ.C.Esselinkvan de Werkgroep
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2.2. Meervoudig Duurzaam Landgebruik:
waterconservering en multifunctioneel
landgebruik in het gebied van de Stortelersbeek

M.J.D. Hack-ten Broeke1, A.A. Veldhuizen 1 , P.E.V. van Walsum 1 &
A. Oldenkamp 2
1

DLO-Staring Centrum, Postbus 125, 6700AC Wageningen

2

Waterschap Rijn enIJssel, Postbus148,7000AC Doetinchem

Samenvatting
Voorhetgebiedvande Stortelersbeek bijWinterswijk iseenhydrologischevoorstudieuitgevoerd omzichttekrijgenopdesturingsmogelijkheid vanwater ten
behoevevanwaterconserveringenmultifunctionaliteit inhetgebied.Demultifunctionaliteit betreft verschillendevormenvanlandbouwkundig gebruik,natuur,
recreatieenwaterconservering. Eenaantalhydrologische inrichtingsvariantenis
verkend,waaronder deaanlegvaneenoppervlaktewaterreservoir, waterconserveringdoor middelvanhetopzettenvanpeilenendiepedrainage.Alshydrologisch
criterium isdeleverantiebetrouwbaarheid Rvanwater gebruikt.Risdetijdsfractie
perjaar dateenaftapdebiet van25l.s' kanworden gerealiseerd.Ditisvanbelang
vooreventuelewaterwinning,maarookvoorwatervoerendheid vandebeeken
daarmeevoor natuur benedenstrooms. Bijeen reservoir metdoorlaateneentoevoergebiedvan305habetekentditeenwaterhoeveelheid van260mmperhaper
jaar enR=0,76. Dehoogsteleverantiebetrouwbaarheid (ff=0,93)wordt behaald
dooreendeelvanhetgebiedinte richtenmetflexibele diepedrainage. Daarmee
wordtdemogelijkheid gebodenomgrondwaterberging tebenutten.Enerzijdszal
dit indegebieden metdiepedrainage leidentot selectieveverdroging,maaranderzijdseldersinhetgebiedtotselectievevernatting.Decombinatiemetverschillende
vormenvanmultifunctioneel landgebruik biedtdemogelijkheid ominte spelenop
dezeselectieveverdrogingenvernatting.Deverkenningvan natuurwaarden leert
dat hetgebiedonderdehuidigeomstandigheden potenties heeftvoor grondwaterafhankelijke natuur,dienuonbenutzijn.Hetscenariometwaterconservering door
opzettenvanpeilenzaldezepotentiesverhogen.Ditgaatgepaard meteenbeperkte
verhogingvandenatschadevoor landbouw. Dediepe drainage zal ineenaantal
gebieden leidentotverminderingvandepotentiesvoor grondwaterafhankelijke
natuur,terwijl natschadeproblemen voor landbouwwordenopgeheven.Bijde

Meervoudig Duurzaam Landgebruik: vanvisie naar realisatie
H. Korevaar, A. van der Werf & M.J.M. Oomes(Eds.)
AB-DLOThema's 6. Wageningen, 1999
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inrichtingvanhetStortelersbeekgebied kanrekeningworden gehouden met lokale
omstandigheden omzoeenoptimalecombinatietussendeverschillende genoemde
maatregelen enmultifunctionele landgebruiksvormen tecreëren.

Inleiding
Voor het oorspronkelijke project Meervoudig Duurzaam Landgebruik (MDL), onderdeelvan het interdepartementale onderzoekprogramma Duurzame Technologische
Ontwikkeling (DTO),werd in 1996eenaantal ideeënvoor multifunctioneel landgebruik beschreven (Aarts &DeKuijer, 1997).Deze ideeën,dezogenaamde voorbeeldsystemen,waren bijna futuristisch van aarden erwerd van uitgegaan dat alles mogelijkwasen ooit technisch realiseerbaar zouworden.Zowerd ook een zogenaamd
voorbeeldsysteemvoorwaterwinning incombinatie met agrarische productie, natuurbeheer en recreatie op papier gezet (Awater et al.,1997).Het idee erachter isdat
meerdere grondgebonden functies leidentot inkomstenbronnen,waarbij deafzonderlijke inkomsten niet maximaal zijn, maar dat ergezocht wordt naar een optimale
combinatie.Agrarische productie, natuur, recreatie enook water worden daarbij
alle alspotentiële inkomstenbron voor landgebruikers beschouwd.Ten behoeve van
waterwinning werdvoorgesteld omte zorgen voor eenverhoging vande nuttige
neerslag enverhoging vanberging in het oppervlaktewater. Verhoging van de
nuttige neerslagwerd directvertaald naarverlaging vandeverdamping. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door bepaalde soorten verandering van landgebruik.
Meer berging inhetoppervlaktewater werd inhetvoorbeeldsysteem verondersteld
door middel van reservoirs.Daarnaastwerd voorgesteld omvoor defunctie natte
natuur een algehele vernatting door tevoeren door het opheffen of verminderen
vanaf- en ontwatering.Verder werden de landbouwkundige activiteiten zodanig
verondersteld dataan allemilieudoelstellingen werdvoldaan.
Ineenvolgende fasevan het project MDLwerden op basisvan de voorbeeldsystemen
projectvoorstellen geschreven met eengrotere haalbaarheid onder huidige omstandigheden. Inhet projectvoorstel Multifunctioneel Landgebruik en Waterconservering
(De Boer et al.,1997)werdvoor water envooral ook natuur een nadere uitwerking
vandevoorbeeldsystemen gegeven,die in de praktijk realiseerbaar moest zijn.
Aanvullend op deal eerder genoemde plannenvoor verlaging vandeverdamping en
vergroting vande berging in het oppervlaktewater werd geopperd om het grondwater alsreservoir te gebruiken door middelvanflexibele drainage.Vervolgens werd
geconstateerd datvoor dit alleseenvoorstudie nodigwasvoor een nader aan te
wijzen gebied omde mogelijkheden voor waterwinning incombinatie met natuur en
landbouw concreet in beeldte brengen.Als belangrijkste eiswerd gesteld dat het
aante wijzen gebiedeen(deel)stroomgebied met eenondiep freatisch systeem
(bovenstewatervoerende laag) zou moeten zijn metzo min mogelijk hydrologische
invloeden van buiten het gebied.Dezeeisisgesteld omdat de effecten vande uit te
voeren maatregelen enveranderingen in landgebruik dan niet of nauwelijks beïn-
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vloed worden door omstandigheden buiten het gebied.Bovendien ishet wenselijk
om effecten te kunnen waarnemen door middelvanmonitoring eneen ondiep
freatisch systeem biedt daarvoor goede mogelijkheden.
Inhet gebied rondWinterswijk iszo'n gebied gezocht en gevonden bij deStortelersbeek.Vervolgens isde beoogdevoorstudie in 1998gestart. Dezestudie had alsdoel
om:
inzicht te geven in desturings-enconserveringsmogelijkheden van water,
eenkwantificering te gevenvandewaterwinst bijverschillende combinaties van
landgebruik ensturingsstrategieën van het water,
hetperspectief te schetsenvoor deverschillende landgebruikers en belanghebbenden (landbouw, natuur, water),
hetvoorkeursscenario teformuleren voor de uitvoering.
Het isbelangrijk omte constateren dat er indezevoorstudie geen aandacht is
besteedaanwaterkwaliteit. Ineenvolgendefasemoet dit alsnog aanbodkomen.
Eenuitgebreide beschrijvingvandevoorstudie enderesultaten wordt gegeven door
VanWalsum &Veldhuizen (1999).Indit artikel komen kort de belangrijkste bevindingen aanbod.

Werkwijze
ModelleringvanhetgebiedronddeStortelersbeek
Alsproefgebied isde'kop'van hetstroomgebied vande Stortelersbeek gekozen ten
zuidenvanWinterswijk. Hetstudiegebied heeft eenomvangvan464ha,en omvat
eendeelvan het landgoed 't Kreil (Figuur 1).Het gekozen gebiedvoldoet aande
vooraf gestelde eisdat het een(deel)stroomgebiedmoest betreffen met een ondiep
freatisch systeemwaarbij deregionale grondwaterstroming geen grote rol speelt.
Dedoelstelling van dezevoorstudievraagt omeenmodellering van het gehele
waterhuishoudkundige systeem.Het model SIMGRO(Veldhuizen et al.,1998)modelleert hetwaterhuishoudkundige systeem alseen integraal geheel en isdaarom gekozenvoor dezestudie. Het heeft alskern een numeriek grondwatermodel,waaraan de
modellering van het oppervlaktewater enbodemwater modulair isgekoppeld.Voor
modellering van het oppervlaktewater zijn indezestudie peil-afvoerrelaties gebruikt,
gebaseerd op gegevensvandewaterlopen inhet gebied.Voor het bodemwatersysteem isgebruik gemaakt vanhet model CAPSEV(Wesseling, 1991).Resultatenvan
berekeningen met CAPSEVworden in devormvantabellen ingelezenvoor gebruik
bij de integrale modellering (VanWalsum &Veldhuizen, 1999).
Voor de berekeningen zijn gegevens nodig over bodem,ondergrond,waterhuishouding en bodemgebruik vanhetstudiegebied. Bodemkundige gegevenszijn ontleend
aande recent uitgevoerde bodemkartering,schaal 1:10 000(Kleijer &TenCate,1998)
en naderegegevens over deondergrond (dediktevandewatervoerende laag) zijn
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mede afgeleidvaneenTNO-kaart vande'topvanhetTertiair' (Bloemendaal &
Comelissen, 1985).Gegevensover deoppervlaktewaterhuishouding zijn afkomstig
van hetwaterschap.Tenslotte zijn degegevens over hetbodemgebruik inhet proefgebied ontleend aanhetLGN-bestand (LandGebruikskartering Nederland;DeWitet
al., 1999).Grasland isopditmoment demeestvoorkomende vormvanbodemgebruik inhetgebied.
Vanwege hetverkennende karakter vanditonderzoek iservoor gekozen omhet
model alleentetoetsen opdegesimuleerde grondwaterstanden.Als toetsingsmiddel
wasdaarvoor eenrecente grondwatertrappenkaart, schaal 1:10000,beschikbaar
(Kleijer &Ten Cate, 1998).Methetmodel iseen reeksscenario's doorgerekend voor
negen opeenvolgende simulatiejaren (1984-1992).Hetging daarbij omscenario'sten
aanzienvandeinrichting,grondgebruik enwaterbeheer (VanWalsum &Veldhuizen,
1999).
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Figuur 1. Ligging vanhet studiegebied.

Inrichtingsscenario'sen beoordelingscriteria
Eriseenaantal scenario's gedefinieerd omteachterhalenwatde(sturingsmogelijkhedenvoor waterwinning en-conservering zijn enomnatekunnen gaan welke
maatregelen hetmeest effectief zijn.Voor elkscenario isnagegaanwatdeleverantiebetrouwbaarheid Rvanwater zou zijn. R isdetijdsfractie dateenbepaald vooraf
gekozen debiet (hoeveelheidwater) minimaal wordt geleverd.Ditdebiet isrelevant
voor eventuelewaterwinning maar ookvoor dewatervoerendheid vandebeek
benedenstrooms.Voor demeestrelevante scenario's isvervolgens bepaaldwathet
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effect zou kunnen zijn op natuurwaarden (potenties voor natuur) enop landbouwkundige gebruiksmogelijkheden.
Degedefinieerde hoofdscenario's zijn:
1. huidige situatie,
2. aanleg van een reservoir,
3. beheer van het reservoir,
4. reservoir +waterconservering door middel van opzetten van het peil,
5. reservoir +diepe drainage.
Binnen deze hoofdscenario's zijnsomsmeerderevarianten geformuleerd om te
komentot eenverkenning vandeverschillende mogelijkheden encombinaties (Van
Walsum &Veldhuizen, 1999).Voor zover relevant komt een aantalvandezevarianten ook aan bod indit artikel.Tenslotte iseenaantal combinaties doorgerekend met
multifunctioneel landgebruik enscenario's4en5.
Depotenties voor natuur zijn bepaaldvoor vijf verschillende situaties,waaronder de
huidige situatie (scenario 1)eneentweetal subscenario's binnen het waterconserveringscenario 4,waarbij het meesteeffect op natuur teverwachten is.De beoordeling
isuitgevoerd door KIWAop basisvande beschikbare bodem-en grondwatertrappenkaart, de NICHEdatabase (metstandplaatseisen voor grondwaterafhankelijke
vegetaties, Meuleman et al.,1996)enexpertkennis. Debeoordeling is uitgevoerd
voor drie deelgebiedjes binnen het proefgebied,namelijk Blekkinkveen,een raai
dwarsover het beekdal nabij landgoed 't Kreilen het waterconserveringsdeelgebied
(scenario4) bij Kobuswaterloop (tenzuidoosten van 't Kreil).Dedrie deelgebieden
zijngekozen omdat op deze locaties alsgevolg van de inrichtingsmaatregelen de
grootste veranderingen in potentiesvoor natuur te verwachten zijn.
Delandbouwkundige evaluatie isuitgevoerdvoor degronden die nuook al landbouwkundig worden gebruikt.Voor eenaantal beschreven multifunctionele vormen
van landgebruik uit deprojecten 'Multifunctioneel Grasland'(Korevaar, 1999) en
'Multifunctioneel Bouwland' (Meijer &Schröder, 1998)zijn in overleg met de auteurs
vandegenoemde rapporten degewenste grondwatersituaties beschreven. Hiervoor
zijndevolgende criteria gedefinieerd (VanWalsum &Veldhuizen,1999):
1. het optimale traject waarbinnen degrondwaterstand zichdient te bevinden
gedurende het groeiseizoen,
2. het minimum aantal bewerkbare dagen per maand,waarbij op een bewerkbare
dag degrondwaterstand beneden eenbepaald kritisch niveau dientte blijven,
3. het maximum aantal aaneengesloten dagenwaarbij de grondwaterstand ondieper magzijn dan een bepaald kritisch niveau.Bijoverschrijding vandit aantal
dagenwordt een misoogstvoorspeld.
Bij het eerstecriterium wordt zowel droogteschade alsnatschade in ogenschouw
genomen. Deanderetwee criteria hebben beide alleen betrekking opte natte
omstandigheden.
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