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Klimaat, water en landbouw
Waterhuishouding en landbouwopbrengsten

Systeemanalyse beekdallandschappen
i.r.t. de ‘Waterwijzers’:
wat zijn het en wat kun je ermee?

Bas Worm
7 juni 2017, Nieuwe Brug - Ommen

Verweven beekdallandschappen…..

Hagmolenbeek,
zomer 2009

Hagmolenbeek,
feb 2010

Hamvraag: hoe groot moet ‘het
bakje’ nu eigenlijk worden???

Hagmolenbeek,
zomer 2010:
Hagmolenbeek,
mei 2010

KRW (+)
Vissen (+)
Natte heide (+)
Boer (+) !!
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Hoe optimaliseer je de
functiebediening?
1) Beekherstel (KRW): waterdiepte, stroming(svariatie),
permanentie, waterkwaliteit

Functiebediening = GGOR!
(Waternood)

2) Maar we hebben niet alleen ‘de beek’ te bedienen, maar ook de
omgevingsfuncties:
I. Landbouw
II. Natuur (semi-/terrestrisch)
III. Bos(bouw)
Je ontwerp, inrichting en beheer moet hierop afgestemd zijn!
Klinkt dit bekend in de oren???

Nodig: tool(s) om effect op
gebruiksfunctie te kunnen bepalen
(de ‘mate van functiebediening’)
Tot nog toe gebruik(t)en we voor landbouw de HELP-tabellen
(1987), TCGB-tabellen, CoGroWa-tabellen etcetera: mogen
eigenlijk niet meer gebruikt worden!
Tot nog toe gebruik(t)en we voor (semi-)terrestrische natuur
de ‘Hydrologische Randvoorwaarden Natuur’ (Wamelink &
Runhaar, 2000 / Runhaar & Hennekens, 2014).
Zeggen alleen iets over langjarig gemiddelde
schades/effecten.

HELP-tabel
(1987)

Van Bakel et al, 2015. Op weg naar GGOR 2.0. H2O-Online.

HELP-tabel
(1987)
•Gebaseerd op niet meer
bestaand model
•Gecombineerd met
expert judgement /
empirie (maar vaak niet
meer te achterhalen)
•Gebaseerd op
meteorologische
condities van 1951-1980
• Output: langjarig
gemiddelde schades

Hydrologische Randvoorwaarden
Natuur Natuur

•Gebaseerd op
meteorologische condities
van 1951-1980
•Voor huidige tijd gebruiken
is vragen om grote
afwijkingen
•Laat staan voor
klimaatprojecties
•Maar ja, je moet wel een
alternatief hebben…
Bosatlas van het klimaat

Zelfde ‘problemen’ als bij de HELP….
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Behoefte aan
klimaatrobuuste tools
•
•
•
•

klimaatbestendig (procesmodellen!)
op basis van bestaande kennis
huidig en toekomstig klimaat
verschillen tussen jaren en ook ‘events’ binnen 1 jaar naast
langjarig gemiddelde schades (ww landbouw)
• toekomstige potenties voorspellen (ww natuur)
• reproduceerbaar

WW Landbouw
Doelstelling: makkelijk toepasbare (online) tool voor
bepalen van landbouwschade bij huidige
meteorologische condities en klimaatscenario’s.
• Operationele modellen (voor hydrologie en gewasgroei SWAPWOFOST)
• Voor het berekenen van gewasopbrengsten in relatie tot
droogte, zuurstoftekort (nat) en zout
• Voor berekenen van directe en indirecte effecten

 maar vooral ook gebruiksvriendelijk (b.v. via meta-relaties)

SWAP-WOFOST: klimaatscenario’s

Droogteschade
in HELP

WW Natuur
Doelstelling: gebruiksvriendelijke klimaatrobuuste
(online) tool voor natuurpotenties, bepalen
(hydrologische) doelgaten en toetsing scenario’s (effect)

Natschade in
HELP

• Best of different worlds: Waternood, Probe en tools gericht op
nutriënten en pH
• Twee fasen:
– I. Benutting en toetsing van bestaande (proces)kennis  immers:
Vegetatie reageert niet op GXG’s maar op H2O en O2!! (zuurstofstress en
transpiratiestress)
– II. Verbetering van de WWN, vooral op het gebied van voedselrijkdom en
zuurgraad.

WW Natuur
Kansfuncties fitten op opnamen

WW Natuur

• Doelrealisatie (%)

• Doelgat (cm)
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Tot slot

Tot slot

• Nu slechts tipje van de sluier…..
• Kern: deterministische modellen die we tot nu toe gebruiken
zijn niet geschikt meer voor toepassing onder huidige en
toekomstige omstandigheden
• Geldt zowel voor de natuur als voor de landbouw
• Voor juiste effectvoorspelling van andere inrichting van het
beekdal(landschap), of ander beheer of effecten van
veranderend klimaat is een robuuste, reproduceerbare en
uitbreidbare benadering nodig (o.b.v. processen)
• Meer informatie: 
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