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PROJECT 'OMGAAN METVERNATTING' IN DE ACHTERHOEK

Hogere grondwaterstandniet automatisch
nadeligvoor landbouw
UitonderzoekdoorhetWaterschapRijnenIJssel,hetPraktijkonderzoekRundvee,SchapenenPaaiden.
Alterra,hetServicecentrumPlattelandsontwikkeling AchterhoekenhetCentrumvoorLandbouwen
MilieuoptweebedrijvenindeAchterhoekblijktdatboerenveelnadeligeejjectenvanvernattingkunnen
voorkomen.Inhetproject 'Omgaan metvernatting'hebbendegenoemdeorganisatiesonderzochtwat
eenhogeregrondwaterstand indepraktijk betekentvoorlandbouwbcdrjvenenhoebedrijvenopnattere
omstandigheden kunneninspelen.Opdonderdag25meiverzorgenzijeenworkshopomderesultatenvan
hetprojecttepresenterenentebespreken.
Optweemelkveehouderijen zijn drie
jaar langdewater-enmineralenstromenin
debodemgeregistreerd enisde bedrijfsvoeringdoorgelicht.Gedurende hetonderzoek
werden detweeveehoudersgeadviseerd bij
het aanpassen vanhunbedrijfsvoering en
het nemen vanmaatregelen ombeterop
natte situaties intespelen.
Doorverdroging van natuurgebieden
zijn delaatstedecennia planten endieren
dieafhankelijk zijn van natte omstandigheden verdwenen. Bestrijding vanverdrogingbetekent niet alleen dathetwaterpeil
indenatuurgebieden omhoog moer, maar
ookhetpeilindeomliggende landbouwpercelen.Hoegroot degevolgen hiervan voorde
landbouw indepraktijk zijn, isnauwelijks
bekend.Dooreen hogere grondwaterstand
kannatschade optreden. Hetveekan niet
langergrazenenbemesrenenbemaaien
wordenonmogelijk. Hetperceelkan nier
gebruikt worden.Eenverhoging vande
grondwaterstand zorgtervandeandere
kant voordatgeen schadedoor droogte
optreedt.Deboer krijgt meer opbrengsr,
hoefr minder vaakenlangteberegenenen
isdaarmeegoedkoperuit.
Debruto-gewasopbrengst op natte
percelen verschik nauwelijks vande
opbrengst opdrogepercelen.Er ontstaan
pasproblemen alsdedraagkracht op natte
percelen beweidingofmaaien belemmert.
Deomvangvandezegebruiksschadekan
beperkt blijven alseenboerdenatte percelengoedkaninpassen inzijn bedrijfsvoering.Inhetonderzoek isdie inpasbaarheid
beoordeeld aandehand vanheteffect van

dezepercelen ophetbedrijfsresultaat ende
mineralenoverschorten. Zoweloprenatte
alstedrogepercelen isdebenutting van
mineralen laag.Onbenutte mineralen
leiden tottoename vande mineralenoverschotten enkunnen uitspoelen naarhet
grond- enoppervlaktewater. Opdedroge
percelen wordtdeEuropese nirraatnorm
voorgrondwater ruim overschreden.Op
natte percelen nier,omdat nitraat wordt
afgebroken doordenitrificarie.Weltreedt
onder natteomstandigheden meer uitspoelingvanfosfaat op.
Zoweldroogtealswateroverlast zijndus
nadeligvoorhetbedrijfsresultaat envoorde
hoogtevandemineralenoverschotten.Uit
het onderzoek blijkt datstrategische
bedrijfskeuzes zoals krachtvoer inplaatsvan
bemesting ofdekeuzevanhetbeweidingssysteem vangrorere invloedzijn opde
hoogte vandemineralenoverschottendan
deontwateringssituatie. Eengoedewaterhuishouding -niettenat,maar ookniette
droog-maakt hetvooreenboer weleenvoudigeromlageoverschotten terealiseren.
Naoverlegmetveehoudersuitde
Achterhoek zijn een aantal maatregelen
bedacht omnatte perceleninde bedrijfsvoeringinrepassen:
• gebruik vanhetgrasland beter plannen
en/ofbeweidingssysteem aanpassen(in
natteperiodes bijvoorbeeld veeopstal
houden),
• gebruik vanaangepaste machines,
• mestopslagcapaciteit vergroten,
• verbeteren vande derailontwatering
(bollepercelen,greppelsenondiepe
drainage)

• enaangaan van beheersovereenkomsren
(opdenarre percelen,metnameopde
veldkavels,gaan boeren eenovereenkomst aandieaansluit bijdenattere
omstandigheden).
Ookwaterbeheerders kunnen eraan
bijdragen omdenegatieveeffecten van
vernatting voordeboer tebeperken.Zij
kunnen metflexibelpeilbeheer, sturen van
ruimtelijke oplossingen zoals kavelruil,
waterbeheersvergoedingen enschaderegelingen streven naar optimale condities voor
allegebruiksfuncties, ff
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Brabantstaat
beregenenweertoe
DeprovincieNoord-Brabantstaathetberegenen
vangrasland injuniciijulivanditjaarweertoe.
Metdeonthejjing wilzedewaterprojecten ondersteunendiedoordeBrabantselandbouwmomentee! wordenuitgevoerdenintussenalenigresultaatopleveren.
Deprovincie heeft deafgelopenjarenin
devergunningen voorhetonttrekken van
grondwater bepaalddatinjuni enjuli
tussen ri.00uureniy.00uurniet beregend
magworden.Dezemaarregel isbedoeldom
grondwater tebesparen,maar de afgelopen
jaren isdoorallerleimaatregelen aleen
aanzienlijke waterbesparing opgetreden.Zo
zorgthetsysteem Beregenen opMaatvoor
het veelefficiënter eneffecriever beregenen
van landbouwgewassen. De landbouwers
krijgen meer inzicht inhetbelangvaneen
hogeregrondwaterstand endegewaskeuze.
Ongeveer 3000landbouwbedrijven, goed
voor75procent vanhetberegenbare oppervlaktevandeprovincie,nemen deelaan
Beregenen opMaat.Methetsysteem isde
afgelopen vierjaar 25 procent bespaardop
hetgebruik vangrondwater voorberegening.Ookindeakkerbouw zijn besparingen
gemeten. ^
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