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Derolvanstihtofbijschaderegelingenbijvematting
IR. GERT-JAN N O I J , STARING C E N T R U M DLO

Schadedoorvemattingoplandbouwbedrijven iseenbelangrijkknelpuntbijdestrijd tegenverdroging.Waterschappen komenhieraanweliswaartegemoetdoormiddel vanschaderegelingen,
maarboerenzijn ernietaltijd vanovertuigddatdeschaderegelingopweegttegendenadelige
effecten ophun bednjj Dehuidigeschaderegelingen houden bijvoorbeeldgeen rekening metde
beschikbaarheid vanstiksto/voordegewassen.HetStaring Centrum heeftmethetInstituutvoor
AgrobiologischcenBodemvriicutbaarhcidsonderzoekeerderuitgevoerdeveldproevenenmodelberekeningen in i£97opnieuw bestudeerd inopdrachtvandeDienstLandelijkgcbied.Hieruitbleek
datverhoging vandegrondwaterstand met30cmdestikstofopnamcvangrasland opveengrondmet
150kiloperhectareperjaar kanverlagen.Opzandgrond isditminderdan75kilo.Hierdoorneemt
hetstikstofoverschot vaneenmelkvcebednjfvolgensmodelberekeningen ongeveerevenveel toe,maar
dit hangt medeafvandestrategie vandeveehouder.
HetNederlandsewaterbeleid isgerichtop
hetbestrijden vanverdroging.Inhet landelijk
gebied hebbenmaatregelen tegen verdroging
vaakinvloedopdelandbouw.Hetbeperken
vanberegeningverlaagtdegewasproductie,
vooralindrogejarenopdroogtegevoelige
gronden.Hetverhogenvandegrondwaterstanddoorwaterhuishoudkundige maatregelenzalindelageregebiedsdelen vemattingvanlandbouwgronden totgevolghebben.
Omdraagvlak teverkrijgen voorhet
bestrijden vanverdroginginhet landelijk
gebied ishetenerzijds nodigboeren meerte
betrekken bijhetbedenken van maatregelen
diegoedindebedrijfsvoering zijn intepassen
(Bleumink etal., 1998).Anderzijds zijner
goedeschaderegelingen nodig,waarin boeren
vertrouwen hebben.

vaststellen vandeschadeoplandbouwbedrijventengevolgevanvematting.Eenknelpunt
daarbij isdatdeHELP-tabellengeen rekening

houden metdeinvloedvande stikstofhuishouding.
Hetvermoedenbestaatdatalsgevolgvan
verminderdestikstofmineralisatie en
verhoogdedenitrificatiehetgewasnavemattingmindetstikstoftotzijn beschikking
heeft.Totvoorkortbleefdeinvloedvanstikstofopdeschadevormingbeperkt totkosten
voorextrameststoffen. Nudemestwetgeving
echterintoenemendematede bedrijfsvoering
enhetbedrijfsresultaat vanlandbouwbedrijvenbepaalt(heffing ophetnutriè'ntenoverschot),wordthetbelangvanstikstofopde
schadevorming steedsgroter.
Naaraanleidingvandediscussieinde
CommissieIntegraalWaterbeheerheeftde
toenmaligeDienstLandinrichtingenBeheer
vanLandbouwgronden (thansDienst
Landelijk Gebied)opdrachtverleendaanhet
StaringCentrum omeenvoorstudieteverrichten naardeinvloedvande stikstofhuishoudingopvernattingsschade.Hetdoelwas
inzicht teverkrijgen waarmeekanworden
beoordeeld ofdeHELP-tabellenzoudenmoeten wordenaangepastopbasisvannader
onderzoek.

Aanpak
Bijdezevoorstudiehebbenweslechts
gebruikkunnen makenvanresultatenvan
reedsuitgevoerd onderzoekdatnietmethet
hierbeoogdedoelwasopgezet.Voorgrasland
hebbenweresultatenvanveldproeven

Schadedoorvematting wordtonder
andereveroorzaaktdoorverminderdedraagkracht,eenkortergroeiseizoen,meerbeweidings-en voederwinningsverliezen,
verminderdekwaliteitvanruwvoerensoms
ookmeerdroogteschade(wanneerdenattere
voorjaarsomstandigheden debewortelingvan
degewassenhebbenbeperkt).Voorhetonderbouwenvanschaderegelingen fzie bijvoorbeeldKuipersenVanDuijn, 1998)wordendeze
effecten totophedengekwantificeerd met
behulpvandezogenaamdeHELP-tabellen
(WerkgroepHELP-tabel,1987).Ookde
CommissieIntegraalWaterbeheer beveelthet
gebruikvandeHELP-tabellen aanvoorhet
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geanalyseerd uit de periode 1964-1975op verschillende locatiesopzand- en veengrond met
reeds lang bestaande verschillen in ontwatering(Steenbergen, 1974en 1977).Er iséén
veldproefgeanalyseerd, waar nat en recent
ontwaterd veen naast elkaar lagen (Boxem en
Leusink, 1978).Wehebben geen veldproef
gevonden waar het effect van verhoging van
het grondwarerpeil is bestudeerd.
Voorde akkerbouw isalleen een literatuurstudie verricht. Het betreft proefveldgegevens van kleigrond in Oost-Groningen uit
deperiode na deTweedeWereldoorlog met
verschillen in ontwatering (VanHoorn, 1958)
en vanzavelgrond in Oostelijk Flevoland uit
deperiode 1959-1963met verschillen in ontwatering in winter en voorjaar (Sieben,1974).
Vervolgens isgebruik gemaakt van
modelberekeningen diezijn uitgevoerd in het
kader van een studie naar de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater in het
stroomgebied van de Beerzeen de Reusel
(Noord-Brabant, zandgrond; Groenendijk en
Van der Bolt, 1996).Met de resultaten van deze
studie konden wevoor grasland zowel het
effect analyseren van verschillen in ontwatering tussen locaties als het effect van vernatting opdezelfde locatie.Daarnaast zijn voor
een aantal bodemtypen resultaten voor gras
en maïsgeselecteerd uit de modelstudie naar
de huidige en toekomstige belasting van het
oppervlaktewater met stikstofen fosfaat in het
kader van de Watersysteemverkenningen
(WSV; Boers era/., 1997).Deze resultaten zijn
uitsluitend opbasisvan verschillen in ontwatering tussen locaties geanalyseerd.
Vervolgens is met een model voor een
melkveebedrijf(Vander Putten enVan der
Meer, 1995)voor vier bedrijfssituaties geanalyseetd hoe het effect van vernatting opde stikstofopname van gras doorwerkt in het
bedrijfsoverschot. Vooreen uitgebreidere
beschrijving van de studie verwijzen we naar
het rapporr van Noij etil. (1997).

Resultaten grasland
Uit de resultaten van de veldproeven en de
modelberekeningen blijkt dat het effect van
verhoging van degrondwaterstand opde stikstofopname niet lineair is.Op droogtegevoelige zandgrond iser een positiefeffect van
grondwaterstandverhoging. De stikstofopname neemt met ongeveer 40kilo per hectare per
jaar toe.Alsdegrondwatetstand hoger komt
dan ongeveet 50cm -mv.wotdt het effect van
vernatting negatief(tabel 1).De mineralisatie
van stikstofuit organische stofin de bodem
neemt afdoordat erminder zuurstof beschikbaar is.Het aanbod van stikstofaan het gewas
neemt daarnaast ook af, omdat er meer nitraar
verdwijnt door denitrificatie. Waarschijnlijk
wordt onder natte omstandigheden ook het
opnameproces van de wortel geremd. De twee
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grondsoort

zand
veen
klei
Tabel1.

bestaande grondwaterstandverschillen tussen locaties

aangebrachtegrondwaterstandverschillen op één locatie

PAW970
veldproef

Beerze-Reusel
modelstudie

WSV
modelstudie

PR11
veldproef

1,5

2.5

-

5

5.0

-

< 1,5
<3, 5
<2,5

5

-

-

Beerze-Reusel
modelstudie

-

Deafname,vandestikstojopnamcvangraslandbijvernatting(inkiloperhectareperjaar percmgrondwaterstandverhoging; alleenvoorsituatieswaardegrondwaterstandvoorkomtbinnen50cm-mv.).
WSV=Watersysteemverkenningen.

mineralisatie
gift
terugwinning
opname
(kiloperha^.j^N) (kiloperhïKy1 N) (-)
(kiloperh a ^ j 1 N)
veen
- normaal
- nat
zand
- normaal
- nat
Tabel2.

300

200
300

o,59
o,45

418

200

200

400

0,65

460

180

400

o,55

400

335

Uitgangspuntenvandestikstojliuishoudingvangraslandvoorde bednjfsberckeningen. 'Gift'iswerkzame
stikstofuitkunstmestendnjjmest, 'mineralisatie'isdestikstojopnamcdoorhetgewaszonderbemesting,
'terugwinning'ishetaandeelvandestikstojbemestingdatwordtopgenomenen'opname'isdestikstofopnamedoorhetgewas.

zand

aanvoer
grondstoffen
- kunstmest-N
- krachtvoer (ds)
- ruwvoer (ds)
afvoer producten
-melk
- dieren
- ruwvoer (ds)
-mest
N-overschot

normaal
(kg.ha-i)

vernat

124

0

"3
2963
1074

11700

2963

(kg-ha-1)

vernat
1

(kg-ha' )

inkomenseffect/flia'1)

99

266

0

2110

268
2165

22

322

0

24

7

0

11700

0

11700

11700

356

356

0

356

1455

0

437

356
1098

0

0

0

129

314

277

Totaal
Tabel3.

inkomens- normaal
eflëct(£ha_ i)(kg.ha-i)

1135

2

0

0

329

0

0

0

271

311

60

413

Jaarlijkseeffectenvanvernattingviadestikstojliuishoudingopmelkveebednjven.Erisuitgegaanvan30cm
grondwaterstandverhoging.Kostenkunstmest1guldenperkilostikstof krachtvoer40centperkilodrogestof
ruwvoer30centperkilodrogestof,overschothejfmg 1gulden50perkilostikstof.

laatstgenoemde effecten leiden tot een geringerebenutting van toegediende stikstofmeststof (stikstofterugwinning).
Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat het
effect van vernatting op de stikstofopname,

uitgaande van een grondwaterstandverhoging
van 30cm, kan oplopen tot 150kilo per hectare
perjaar voorgrasland op veengrond. Op zandgrond is in de modelberekeningen van BeerzeReusel een groter effect van grondwaterstand-
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verhogingberekenddanindeveldproef
(tabel i).Datgeldt vooralvoordesituatiewaar
verschillenzijnaangebrachtdoorhydrologischemaatregelen. Eenprobleem isechterdat
ervoorzandgrondgeenveldproeven zijn
gevondenmetrecentaangebrachtegrondwaterstandverschillen. Onder dergelijke
omstandigheden mogennamelijk degrootste
effecten vanvernattingopstikstofworden
verwacht.Eeneffect van2,5kiloperhectare
perjaarpercmgrondwaterstandverschil is
daaromeenvoorzichtige inschatting.Datis
dus75 kiloperhectareperjaar per30cm
grondwaterstandverschil.
Vervolgensismeteenmodelvooreen
melkveebedrijf(VanderPuttenenVander
Meer,1995)vooreenviertal bedrijfssituaties
geanalyseerd hoeheteffect vanvernattingop
destikstofopname vangrasdoorkanwerken
inbedrijfsverband. Daarbijzijn weuitgegaan
vanietsgeringere verschillen in stikstofopnamedanzojuist hierbovenberekend(tabel2:
hetverschilinopnameisopzandgrond bijvoorbeeld60 inplaatsvan75kiloperhectare
perjaar).Hetmodelhoudtalleen rekening
metdeeffecten vanvernattingopdestikstofhuishoudingenberekentdusgeenverschillen
inproductieenruwvoerkwaliteit dierechtstreekshetgevolgzijn vannattere omstandigheden(zoalsindeHELP-tabellen).Opveengrondgaanweuitvaneenbedrijfmetalleen
grasland,voorzandgrond hebbenwe25procentsnijmaïs aangenomen.Indeviersituaties
ishetmelkquotum endedierlijke productie
gelijk.
Heteffect vanvernattingviastikstofis
ookinbedrijfsverband opveengrondenveel
groterdanopzandgrond (tabel3).Doorvernatting neemtdestikstofopname afendaarmeeneemtdebehoefte aan stikstofmeststoffen dustoe.Zelfsbijeenverhogingvande
stikstofbemesting met 100 kiloperhectareper
jaar wordtveelminder ruwvoergeproduceerd
danbijdiepereontwatering.Opnatteveengrond moerruwvoerwordenaangekocht terwijlhetbedrijfopdieperontwaterdeveengrond ruwvoer kanverkopen.Hetstikstofoverschotneemt hierdoor indenatte situatie
toemet 185kiloperhectareperjaar.Alsdit
extra-overschot zouwordenbelastmet 1 gulden50perkilo,danisdetotaleschadedoor
vernatting 1.135guldenperhectare.Ookzonderoverschotheffing isdeschadenogaanzienlijk,namelijk 858gulden perhectare.
Opzandgrond zijndeeffecten vanvernattingmindergroot.Dit komtvooraldoordat
hetverschilinmineralisatietussennaten
droogopzandgrond veelgeringeris(tabel2).
Inminderemategeldtdatookvoordestikstofterugwinning. Hetvernattebedrijfkomt
eenkleinbeetje ruwvoer tekorrterwijl het

goedontwaterde bedrijfnogruwvoerkan
verkopen.Hetstikstofoverschot neemtdoor
vernattingtoemet40kiloperhectareperjaar.
Hetverschilinstikstofoverschot isinditgeval
kleinerdanhetverschilin stikstofopname
(60kiloperhectareperjaar),omdathet effect
vanvernattingdoordeveehouder niet wordt
gecompenseerd metextra stikstofkunsrmest.
Hij accepteerteenlagereruwvoerproductie en
-verkoopenvermijdt daardoorookdeverliezendiedaarmeegepaardgaan.Iets dergelijks
zalbijdezelfdestrategieookgebeuren inhet
gevalvanruwvoertekort. Bijextra ruwvoeraankoopwordenverliezenalsgevolgvande
productievandatruwvoereveneensvermeden.Detotalevernattingsschade bedraagtmet
heffing 413guldenenzonder heffing 353 guldenperhectare.
Resultaten bouwland
Indeakkerbouwblijft devermindering
vandestikstofopname alsgevolgvanvernattingbeperkttotéénofenigekilo'sperhectare
perjaarpercmgrondwaterstandverhoging.De
groottevanheteffect hangt afvanbodemtype
(klei>zand)endematewaarinhetgroeiseizoenendenattevoorjaarsperiode elkaar

overlappen (bijvoorbeeld graan >snijmais).In
demodelstudievandeWSVwasergeen effect
vaneenhogeregrondwaterstand opdestikstofopname vanmaïsopzandgrond.Ditkomt
vermoedelijk doordatdenatte voorjaarsperiodeindiestudiegrotendeelsvoorafgingaan
hetgroeiseizoenvanmaïs.Bijdeakkerbouwgewassenwaarvoordatookgeldt werdinde
veldproeven tocheeneffect gevonden,maar
datwasopkleigrond.Volgensde betreffende
auteurs verliepdateffect viadebodemstructuur endaarheeft maïsopzandgrondgeen
lastvan.
Discussie
Binnendeopdracht vandeDienst
Landelijk Gebiedwashetalleen mogelijk
reedsuitgevoerd onderzoekteherinterpreteren.Ditlegtnatuurlijk beperkingenopaande
analyseendetebestuderen bedrijfssituaties
(ziekader).Bijdeberekeningvande effecren
opdestikstofopname zijn weuitgegaanvan
30cmgrondwarerstandverhoging. Datiste
veelalsjeuitgaatvandesituatieopeenperceeldatnualbehoorlijk nat is.Een dergelijke
vernattingzoudaareerderleiden tothet
opnemen vanhetperceelineenbeheersrege-

Beperkingen van de studie
- Wehebbengeenveldproeven enslechtséénmodelstudievoorgraslandmetgrondwaterstandverhogingopdezelfde locatiegevonden.Narecentaangebrachte verschillenmogen
grotereeffecten worden verwacht;
- Zowelindeveldproeven alsinhetvernattingscenario vandeBeerze-Reuselmodelstudie
haddenwemaartweeofdrieontwateringsituaties.Hetniet-lineaireeffect vangrondwaterstandverhoging isdanlastiginteschatten.Methetaanbevolen onderzoekzoudenwedat
kunnen ondervangen;
- WehebbenalleennaarGHGofgemiddeldegrondwatersrand gekeken,nietnaarhetverloop
indetijd.Hetgrondwaterstandverloop isechtervangrootbelangvoordegewasreactieen
detimingvanhet graslandgebruik;
- Voorakkerbouwisalleenliteratuuronderzoekgedaanvantwee veldproefseries;
- Develdproevenzijngedareerd.Sindsdietijd zijn productieenstikstofterugwinning toegenomen,waardoorheteffect vanvernattingthansgroterkanzijn.Daarstaat tegenoverdat
indepraktijk veelalongunstiger omstandigheden heersendanopeen proefveld;
- Indemodelstudieszijndewaterhuishouding,destikstofhuishouding ende bedrijfsvoering
apartdoorgerekend.Demodellen houdendusgeenrekeningmetinteracties.Het bedrijfsmodelhoudt alleenrekeningmetdeeffecten vanvernattingopdestikstofhuishouding en
berekentdusgeenverschillen inproductieenruwvoerkwaliteit dierechtstreeks hetgevolg
zijn vannattereomstandigheden (zoalsindeHELP-tabellen);
- Erisgeenrekeninggehoudenmetfosfaat. Eenhogeregrondwaterstand zalin bedrijfsverbandleidentoteenhogerfosfaatoverschot, omdataankoopvanextra(kracht)voernodigis.
Ditzalingevalvaneenfosfaatheffing ookfinanciëleconsequentieshebben(VandenHam,
1993). Oplandbouwgronden meteenhogefosfaattoestand zaleenverhoogdegrondwaterstand leidentoteenongewenste hogerefosfaatuitspoeling naarhetoppervlaktewater. Het
betreft hoeveelhedendieweliswaarmilieukundigzeerrelevantzijn,maardie landbouwkundiggeziennietveelvoorstellen tenopzichtevandebodemvoorraden.Vooreenschaderegelinghoeft mendaardusgeenrekeningmeetehouden;
- Effecten inbedrijfsverband. Bijdeberekeningen isgeenrekeninggehoudenmetde
managementproblemendoorvernatting,waarmeedehuidigeHELP-tabellen vooreendeel
welrekeninghouden.
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lingoftothetuitgebruiknemenvoorde
landbouw.Opeendrogerperceelzou30cm
welkunnen,maardaarisheteffect van
grondwaterstandverhoging waarschijnlijk
geringerdanvolgenstabel 1,omdathet effect
nietlineair is.Tabelrgaatervanuitdatde
grondwaterstandverhoging zichbeweegrtussenmaaivelden50cmdaaronder.Deberekendeeffecten moetendusalsmaximale effecten
vanvernattingworden geïnterpreteerd.
Bijhetdoorrekenen vandeeffecten in
bedrijfsverband gaanwesteedsuitvan
dezelfde bedrijfsopzet bij natendroog.Alsdat
uitgangspunt wordtlosgelaten, bijvoorbeeld
alsjeervanuitgaat dat hetnatte bedrijf
extensieveris,zaldatongetwijfeld totandere
resultaten leiden.Hetisoverigensdevraagof
jeeenveranderde bedrijfsopzet ineenschaderegelingkunt betrekken.
Uitdestudiekomtnaarvorendateen
meergeïntegreerde benadering nodigisvoor
deonderbouwing vanschaderegelingen omde
effecten inbedrijfsverband tekunnen
beschrijven. Deopbrengstderving alsgevolg

gedetailleerdegeïntegreerde benaderingte
ontwikkelen komenweooktegemoetaanhet
eersteenderdebezwaardatKuipersenVan
Duijn f1998)aanvoeren tegeneen bedrijfsgerichtebenaderingvan schaderegelingen:
voorhetafwegen vanpositieveennegatieveeffecten iseennauwkeurigerberekeningnodigdandeHELP-tabellen;
deopbrengstderving doorvernatting isin
bedrijfsverband nietgelijkwaardig aande
opbrengstderving doordroogteschade.
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Aanbevelingen
Hetverdient aanbevelingombijde
effectbeschtijving van
vernattingopdelandbouwookrekeningte
houden metstikstof
Vooreenverbeterde
onderbouwingvan
hetbestudeerde effect
vangrondwaterstandverhoging opstikstofopnameisvooralbehoefte aanveldonderzoek
metgtondwaterstandverhoging alséénvande
behandelingen.Webevelen aanomdatonderzoekzouit tevoerendathetvoor modelonderzoekkanwordenbenut.Hetisdan mogelijk
omderesultaten ookopandereomstandigheden toetepassen.
Vooreenjuistebeschrijving vande
effecten vanvernattingop landbouwbedrijven
ishetnodigomhetaspectstikstofmetde
aspectenbodem,waterenbedrijfsvoering te
integreren,omdatdebenuttingvanstikstof
eensterkeinteractievertoont methetbodemtype,dewaterhuishouding ende bedrijfsvoering.Dezegeïntegreerde methodezoudan
vervolgensoprepresentatieve bedrijfssituaties
moetenworden toegepast,omschaderegelingentekunnen ondetbouwen. *r
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