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eisen tevoldoen.Ditzalleiden tot lagere
gewasopbrengsten. De interactie waternutriënten-gewasgroei dientgoed teworden
beschreven;
• nuttiëntenemissies
Met name stikstof-en fosfaatverliczen
naat grond- enoppervlaktewater zijn erg
belangrijk voorde waterkwaliteit;
• nieuwste wetenschappelijke kennisen
praktijkkennis
Dezemoet worden geïntegreerd en operationeel gemaakt;
• transparantie en reproduceerbaarheid
Het moet duidelijk zijn opwelke aannames,gegevens enkeuzen deuiteindelijke berekeningen zijn gebaseerd, zodatderesultaten
gereproduceerd kunnen worden.
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VanHELPnaarWaterpas?
BRAM DE VOS,ALTERRA
JAN VAN BAKEL, ALTERRA
IDSE HOVING, ANIMAL SCIENCES GROUP-PRAKTIJKONDERZOEK
SJAAK CONIJN, PLANT RESEARCH INTERNATIONAL

InhetWaterpas-project, datindeafgelopenjaren onder andereisuitgevoerd binnen
het DWK-onderzoekprogramma 'Integraal
waterbeheer' vanhetMinisterie vanLandbouw,Natuur enVoedselkwaliteit, is een
nieuwe methodiek ontwikkeld dievoldoetaan
bovenstaande eisen.

De HELP-tabel wordt algedurende veledecenniagebruikt voorhetberekenen van nat- endroogtcscha.de mdelandbouw. Daarbij wordtal jarenlanggepraat overeenaanpassing, verbetering, verdieping o/vervanging ervan, Nu biedt liet Waterpas-model demogelijkheid omnat-en droogteschade
op heldere engocd onderbouwde wijze te berekenen voorzowel degewasopbrengst als degevolgcn
voorde bedrijfseconomie. Devoorspelling van toekomstigcgcvolgen vanveranderend waterbeheer,
mestbeleid, klimaatverandering endeeffecten opwaterkwaliteit kunnen ookmet eentoekomstige
versievan Waterpas worden berekend.
Eénvandedoelen vanwaterbeheer ishet
scheppen vangoede productieomstandigheden
voordelandbouw.Nu vormt deHELP-tabel1'
debasis waarop veelbeslissingen worden
genomen metbetrekking totderelatie tussen
waterbeheer enagrarische productie.De
HELP-tabel isgebaseerd opproefveld- en praktijkgegevens uitdejaren 1960-1975endekennisvandeopstellers vandetabel,dievoor70
bodemgroepen pergrondwatertrap de veeljariggemiddelde nat-endroogteschade voor
zowelbouwland alsgrasland geeft. Inhet
waterbeheer isdeHELP-tabeleenveel
gebruikt instrument, omdat detabel duidelijk,
consistent eneenvoudig iseneenstandaard
waaraan mengewend is.Door aanpassingen 2 '
en verbeteringen' 1wordt deHELP-tabelnog
steeds operationeel gehouden. Gezien deontwikkelingen inhetbeleid endeverwachte toekomstige veranderingen inhet waterbeheer
bestaat echter behoefte aaneennieuwe methodiek, waarmeedeeffecten vanwaterbeheer op
delandbouwkundige productie,de bedrijfsvoeringenopdewatetkwaliteit integraal kunnen wotden beschreven.
Enkele nieuwe aspectendieten opzichte
van deHELP-tabel indeze nieuwe methodiek
aan deorde moeten komen, zijn:
• natschade
Weinigisbekend overdeeffecten vanvernatting 4 ' eninundatie5'1opgewassen enover
het gedragvannutriënten onder (ver)natte
omstandigheden. Dekennis dieerwelis,dient
gebruikt teworden;
• dynamiek inhet waterbeheer
Hetgrondwatertrappenconcept issoms te

algemeen omdeeffecten vandedynamiek in
waterbeheer oplandbouwkundige productie te
beschtijven. De gevolgen vanextreme situaties,vooralwateroverlast, dienen goed te
worden gekwantificeerd. Aangesloten moet
worden bijdeWaternood-systematiek'', waarin
doelrealisaties voorverschillende vormenvan
landgebruik, zoals landbouw en natuur,
worden gedefinieerd;
•

bedrijfsniveau
Boeren werken opeenbedrijfen hebben
binnen datbedrijf mogelijkheden om maatregelen tenemen omnat-endroogteschade te
voorkomen;
•

suboptimale nutriëntenvoorziening
Indetoekomst zullen vaker suboptimale
nutriëntenniveaus optreden omaandemilieu-

Ajb.

Waterpas
Dewetenschappelijke basis wordt
gevormd door hetWaterpas-model (afbeelding
1),waarin opbedrijfsniveau eensysteembenadering wordt gebruikt waarin processen, zoals
watersttoming, Stoffentransport, nutriëntendynamiek engewasgroei,geïntegreerd worden
beschreven indegekoppelde submodellen 7 '.
Het Waterpas-model richt zich voorlopigop
melkveebedrijven metalleengrasland.Inde
toekomst kunnen ookakkerbouw, vollegrondsgroenten- enbollenteelt worden geïntegreerd. Invoergegevens voordemodelberekeningen zijn nodigmetbetrekkingtot
bodem, gewas,waterbeheer, weer en bedrijfsmanagement. Gekozen isvooreen modelbenadering waarin eenenkel perceelalsééndimen-

HetWaterpas-modelisopgebouwduitbestaandesubmodellendieviahetFrameworkIntegraal Waterbeheer
gekoppeldzijn.Vooriederperceelworden aparteinvoergegevensgebruikt.Dezepercelenzijnop bedrijjsschaal
viahetgraslandgebruikaanelkaargerelateerd.

Waterpas-model
Modelkoppeling
(Framework Integraal Walerbeheer (FIW))
i

1r
Waterbalans

i
1r
Grasgroei

r

1

Graslandgebruik

t
BodemnutriSnten
(in ontwikkeling)

(SWAP)

(CNGRAS)

(GGW)

(SOILNUT)

H 2 0 jl 24-2004

17

PLATFORM

sionale kolom wordt beschreven,waarbij het

peilen gedurende hetgehelejaar zijn eenmin

peilbeheer doorwerkt viade hydrologische

ofmeer gangbare slootpeil van60cm-mven

met depraktijkervaringen opZegveld. Dit

randvoorwaarden. Dehydrologie,degrasgroei

een verhoogd peilvan40cm-mv. Gedefinieerd

geeft vertrouwen datdeberekeningen methet

en hetgraslandgebruik worden opdagbasis

iseentoekomstgericht voorbeeldbedrijf inhet

Waterpas-model voor hetpeilgebied Zegveld

beschreven.Eenbedrijf bestaat uit meerdere

veenwcidegebicd meteengrondoppervlak van

en Oud-Kamerik realistisch zijn. Debeschik-

percelen (afbeelding 2),eventueel vanverschil-

40hectare, 20graslandpcrcclen eneen jaarlijks

baarheid vangras voor hetveeendegebruiks-

lendegrootte, welke viadebedrijfsvoering aan

melkquotum van500.000liter, waarbij isuit-

mogelijkheden ervan blijken volgensde

elkaar gerelateerd zijn. Metdegekoppelde

gegaan vandebestaande verkaveling. Deze

Waterpas-simulaties insterke mate bepaald te

modellen kunnen eengtoot aantal hydro-

verkaveling metlange smalle percelen, veel

worden door dedraagkracht vande boven-

logische,meteorologische en bedrijfssituaties

slootkanten enlange kavelpaden iseensubop-

grond voor veeenmachines.Deze draagkracht

in dezeperiodeblijkt goed overeen te stemmen

worden doorgerekend. Zokunnen danvoor

timalesituatie (natuurlijke handicap) ten

hangt direct afvandedrukhoogte indeboven-

voorbeeldbedrijven berekeningen worden uit-

opzichte vanbedrijven inbijvoorbeeld het

grond (afbeelding 4).

gevoerd. Hetmodel 'BedrijfsBegrotingsPro-

Frieseveenweidegebied meteenbetere verka-

grammaRundvee' (BBPR)8'wordt alsnabewer-

velingeneendiepere ontwatering van90cm-

kingopdeWaterpas-berekeningen toegepast

mv ofbedrijven opeenHeigrond waar opti-

deldegrasopbrengst van12,1 naar 11,3tondro-

om debedrijfseconomische gevolgen tebereke-

maalgeproduceerd kan worden.

ge stof/ha, waarbij ookdegraskwaliteit

Depeilverhogingvan60cm-mvnaar40
cm -mvresulteert ineendaling vandegemid-

Depraktijkervaring vanproefbedrijf Zeg-

Peilbeheer ennat-en droogteschade
op veengrond
Het Waterpas- model enBBPRzijn

afneemt. Dehoeveelheid gras diedoordekoei-

veld isbenut omdeoverige karakteristieken

en wordt opgenomen (tijdens begrazing) ende

van hetvoorbeeldbedrijf in teschatten. Gege-

hoeveelheid kuilvoer (gras)neemt afbij peil-

vensuit veldproeven (1997-2002)zijn gebruikt

verhoging, waardoor meer voer moet worden

om onze modellen voor waterstroming en

aangekocht. Debedrijfsberekeningen lateneen

gebruikt ominopdracht vanhet Hoogheem-

grasgroei tekalibreren. Dehydrologische bere-

gemiddeldejaarlijkse vermindering vannetto

raadschap DeStichtse Rijnlanden (HDSR)voor

keningen metdeSWAP-moduleinhetWater-

bedrijfsresultaat zien van222euro/ha bij een

de polders Zegveld enOud-Kamerik de effecten

pas-model resulteerden ineengoede overeen-

peilverhoging van60cm-mvnaar 40cm-mv.

van pcilvcrandcringen opdenat-endroogte-

stemming tussen degesimuleerde ende

DeBBPR-resultaten tonen eengrotere variatie

schade vooreenstandaard melkveebedrijf in

gemeten grondwaterstanden ophet proefbe-

in bedrijfsresultaten tussen de verschillende

een veenwcidegebicd te berekenen9'.Op

drijfZegveld (afbeelding 3).Indeze modclsi-

jaren bijeenverhoogd peil van40cm-mvten

bedrijfsniveau isberekend watde consequen-

mulaties werd alsonderrandvoorwaardeeen

opzichte vaneenpeilvan60 cm-mv.Het

ties zijn vanhetopleggen vantwee verschil-

constante kwelvan0,2mm/dgebruikt. Opval-

bedrijfsrisico isdusgroter bijhet verhoogde

lende oppervlaktewaterpeüen. Deze constante

lend isdatcenveeljarig gemiddelde infiltratie

peil.Alsreferentie hebben wemetBBPRookde

vanuit hetoppervlaktewater van 140 mm/jaar

optimale situatie (geennat-ofdroogteschade,

A/b.

VoorbeeldvancenWatcrpas-schcmatisatic

wordt berekend. Ditkomt goed overeenmet

tooprocent gras) vooreenvergelijkbaar bedrijf

vaneen mclkveebednj/mettiengraslaiidper-

resultaten vanhistorische infiltratie-experi-

op kleigrond berekend (afbeelding 5). Een

celen. Elkperceel 15inhetwaterbalansmodel

menten teZegveld10'diehebben aangetoond

melkveebedrijf in hetveenweidegebied met

SWAPgerelateerdaaneen oppervlaktewa-

dat eendergelijke hoge infiltratie, totzelfs200

een slootpeil 60cm-mvheeft daneennetto

terpeil.Inditvoorbeeldzijndepercelen1t/m

mm/jaar, zichookinwerkelijkheid voordoet.

jaarlijks bedrijfsresultaat dat388euro/ha lager

5gekoppeldaansloot1enpercelen6 t/m 10

OokhetHoogheemraadschap DeStichtse Rijn-

ligt tenopzichtevanditoptimale bedrijf

aansloot2.Deoogstbarehoeveelheidgras

landen heeft deervaringdataanzienlijke infil-

(drogestojlopeenbepaaldedatuminbet

tratie optreedt.

groeiseizoenisvoorelkperceelweergegeven.

Waterpas versus HELP-tabel

Om veeljarig gemiddelde resultaten tever-

Eenvergelijking vanderesultatenvan

Verschillenontstaanvooraldoorverschillende

krijgen ishetWaterpas-model gebruikt in

Waterpas enBBPRmerde Brouwer-Huinink

tijdstippenvanmaaienenweidenvandetien

combinatie metdeweerjaren uitdeperiode

(BrH-)-tabel (aangepaste versievandeHELP-

percelen.

1992-2001.Hetgesimuleerde graslandgebruik

tabel)islastig,omdat deze tabel alleen derela-

Boerderij
Afb.3:
Sloot I

Vergelijking tiissengcmctencngesimuleerdegrondwaterstandennacaltbraticvan hethydrologischemodel

Sloot2

SWAP,waarbijdedrainage-en injiltratiewcerstandzijnaangepast.Beidenzijn bepaaldop100dagen.
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groeiomstandigheden en bedrijfsrendement
dietussen deverschillendejaren optreden.De
gevolgen van extreme situaties kunnen
worden bepaald,evenals de rcsultetcnde
bedrijfsrisico's.

Toekomstperspectief

tievereductie in bruto grasopbrengst geeft. De
toename van de nat- en droogteschade bij een
peilverhoging van 60cm-mv (BrH-schade=
23,4procent) naar 40cm mv (BrH-schade=49
procent) isvolgensdeBrH-tabel 25,6procent.
Dit resulteert bij eengeschattejaarlijkse bruto
opbrengst van727euro/ha (volgensde aanpak
van Brouwer-Huinink) in een schadevan 186
euro/ha. Deze financiële schadekomt dicht in
de buurt vande met Waterpas-BBPR berekendejaarlijkse vermindering in het netto
bedrijfsresultaat van 222euro/ha. DeBrHtabelgeeft echter slechts een schadevan170
euro/ha voor het veenweidegebied (peil60cm mv) tenopzichte van een optimaal bedrijf, terwijl Waterpas-BBPR eenjaarlijkse reductie in
het netto bedrijfsresultaat berekent van388
euro/ha, ten gevolge van deonvoldoende ontwatering,desuboptimale verkaveling en de
suboptimale bedrijfsstructuur in het veenweidegebied.Vooreen beterevergelijking van beidebenaderingen zou derelatieve reductie in
bruto grasopbrengst volgens de BrH-tabel vertaald moeten worden naar een toename van de
kosten doordepeilverhoging.Deze toename

A/b.4:

hangt echter niet alleen afvan hogere voeraankopen, maar ook van onder andere de structuur en het management van het melkveebedrijf en de perceelsgrootte en -verkaveling. Dit
toont devoordelen van het Waterpas-BBPRmodel,waarin dergelijke intetacties tussen
bedrijfsrendement, -structuur en -management en slootpeilen gekwantificeerd kunnen
worden, ten opzichte van de BrH-tabel.
Debelangrijkste conclusie isdat nu een
model operationeel iswaarmee deeffecten van
veranderend peilbeheer opde bedrijfsvoering
ende bedrijfsresultaten berekend kunnen
worden.Hierbij worden ook(on)kosten in
rekening gebracht die niet direct met de
gewasproductie samenhangen. Dit is een grotevooruitgang ten opzichte van het gebruik
van de HELP-en Brouwer-Huinink-tabellen
dieopperceels-engewasschaal worden toegepast.Demodellen Waterpas en BBPR kwantificeren de interacties tussen groeiomstandigheden,bedrijfsmanagement en bedrijfsstructuur
en hebben daardoor een veelruimer toepassingsgebied dan de tabellen.Ookgeven de
modelresultaten inzicht in de variaties in

Drukhoo^teindebovengrondisbepalendvoorde draagkrachtvande bodemvoorbetredingdoorkoeienof
berijdbaarheid metmachines. In1598blevendedrukhoo^tesbijeenpeilvan40cm benedenmaaiveld ho^er
danbijeenpeilvantfocm benden maaiveld. Dit^ceftaanleidingtoteenlageredraagkracht.

Praktisch ishet niet haalbaar om voor alle
bedrijven in Nederland Waterpas-berekeningen uit tevoeren van deeffecren van veranderend waterbeheer. Voorwaterschappen en provincies isherwel belangrijk om resultaten op
te kunnen schalen naat gtotete ruimtelijke
gebieden alspeilgebieden,poldersofdeelstroomgebieden. Dit kan door Waterpas-berekeningen uit tevoerenvoor verschillende
voorbeeldbedrijven met karakteristieke combinaties vangrondsoort, hydrologie en bedrijfsvoering.Voordeopschaling dienen deze resultaten dan vertaald teworden naar alle
bedrijven diezich in een bepaald gebied bevinden, bijvoorbeeld door vereenvoudigde relaties
afteleiden op basis van dynamisch grondwaterstandverloop (tijd-stijghoogtelijnen). De
Waterpas-resultaten zouden ook voorlopig
kunnen worden gebruikt om de huidige
HELP-tabcllcn voorgrasland te verbeteten
door afhankelijk van debedrijfssituatie nieuwe
gemiddelde waatden en hun spreiding teberekenen.
Dehuidige versievan het Waterpas-model
berekent nog niet denutriëntenverliezen naar
grond- en oppervlaktewater. Het is duidelijk
dat de invoering van deKaderrichtlijn Water
striktere waterkwaliteitsnormen gaat
stellen11'. Het isonzeambitie om de nutriëntendynamiek en nutriëntenvetliezen (met
name van stikstofen fosfaat) integraal in het
Waterpas-model op renemen,zowel naar
grond- en oppervlaktewatet alsnaar de atmosfeer (ammoniak- en broeikasgasemissie). Het
lijkt wenselijk om decomplexe intetacties tussen water- en nutriëntendynamick op bedrijfsschaal experimenteel teonderzoeken, bijvoorbeeld oppilotbcdrijven. Her isbelangrijk dat
detesultaten van complexe modellen zoals
Waterpas voldoende zijn gevalideerd onder
veldomstandigheden.
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DenieuweWaterpas-methodiek geeft
inzicht in degevolgen van veranderend waterbeheer opbedrijfsniveau. Boerenkunnen hiermeegeholpen worden om alternatieve bedrijfsvoeringen met een lager risico te vinden.
Waterbeheerders kunnen inschatten wat de
effecten van peilaanpassingenzijn en kunnen
het waterbeheer met behulp vandeWaterpasmethodiek optimaliseren (Waternood-benadering).Het gebruik van het Waterpas-model
stelt ons in staat om ookdeeffecten van nieuwe
randvoorwaarden rengevolgevan veranderend
waterbeheer ofklimaatverandering door te
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rekenen.Deafgelopenjarenisdemethodiek
ontwikkeld voormelkvecbednjven metgrasland.Nuwillenwedezemethodiek verdergaan
toepassen indepraktijk. Ookzullende
mogelijkhedenvandemethodiek nogworden
vergrootomooknogextremere vernattingssituatieszoalsinundatie aantekunnen.DeverwachtingisdatdeWaterpas-methodiek binnen
enkelejaren hiervoor voldoendeontwikkeld en
getoetst kanzijn.*
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A/b. 5:

Vergelijking tassen bedrijfsresultaten volgens Waterpas-BBPR en de HELP-tabel (versie BrH) voor melkveehouderij opgraslaud op veengrond bij een peil v a n 4 0 , 6 0 en90 cm beneden maaiveld en ten opzichte van een
bedrijf op kleicjrond dat als optimaal wordt beschouwd [geen nat- en droogteschade). Bij ie Waterpas-resultaten zijn ook de laagste en de hoogste waarden in de periode 19512-2001 weergegeven. Veen90 cm beneden
maaiveld isalleen met BBPR berekend met eeiigrondwatertrappenconcept voor een situatie in het Friese
vecmveidcqebied.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Hait|ema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V is gespecialiseerd in;
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

y grondboorbedrijf

haitjema b.v.
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