Bedrijfswaterplannen
praktisch bekeken

Droogte en Wateroverlast in de
Bedrijfswaterwijzer

Binnen Koeien & Kansen werken we aan bedrijfswaterplannen voor alle 17 melkveehouderijbedrijven. Parallel daaraan
wordt de BedrijfsWaterWijzer (BWW) verder ontwikkeld als
analyse-instrument voor bredere toepassing. We laten aan
de hand van een paar voorbeelden zien hoe de BWW in de
praktijk kan werken.
Met de veehouders van Koeien &
Kansen zijn bij keukentafelgesprekken de zeven modules van de BWW
doorgesproken. Deze modules zijn:
erfwater, regulering waterbehoefte,
beperking wateroverlast, uitspoeling
naar grondwater, uitspoeling naar
oppervlaktewater, drinkwater vee en
ecologisch slootbeheer. De belangrijkste verbeterpunten voor een
goede waterprestatie zijn per bedrijf
geïdentificeerd. Meestal zijn er drie
tot vijf punten waar we de komende
tijd aan kunnen werken.
Voorbeeld 1: Maatschap
Houbraken
Op het melkveebedrijf van Houbraken
troffen we verbeterpunten aan in de
modules erf, droogte, wateroverlast
en afspoeling. Voor het onderdeel
erf zijn de plannen verder uitgewerkt. Perssap en percolaat konden
via het erf afspoelen naar de dichtstbijzijnde sloot. Voor een structurele
oplossing konden we aansluiten bij
andere investeringen die het bedrijf

al wilde doen. Zo zal een van de
gebouwen worden verbouwd tot
kalverstal, waardoor de kalverhokjes (mest) van het erf verdwijnen. Eén
sleufsilo en drie kuilplaten worden
gerenoveerd om lekkages te voorkomen en er komen tegelijk twee
nieuwe sleufsilo’s bij met een perssap-opvang voor alle kuilen.
Voorbeeld 2: Gebroeders Koopman
Op het bedrijf van de gebroeders
Koopman was verbetering mogelijk
op het gebied van erfwater, wateroverlast en slootbeheer. Het bedrijf
heeft daarnaast bijzondere aandacht voor weidevogels. Er is een
integraal ontwateringsplan gemaakt
met samengestelde drainage, dempen van sloten en compensatie van
bergingscapaciteit door verbreding
van een KRW-sloot met een plasdrasstrook voor weidevogels.
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Plas-drasstrook bij Gebroeders Koopman

Uitgangssituatie

De Bedrijfswaterwijzer (BWW) is in de testfase. Met de BWW kan de veehouder een beeld
krijgen van bijvoorbeeld de vochtvoorziening voor gewasgroei. Twee belangrijke aspecten
zijn droogte en wateroverlast. Hoe zijn deze twee condities verwerkt in de BWW?
Aparte modules
In de BWW zijn droogte en wateroverlast aparte modules. De uitgangssituatie wordt in beide gevallen bepaald
door de textuur van de bodem, de
dikte van de humeuze bovengrond,
het verloop van de grondwaterstand
en de waterhuishouding.
In de hogere delen van Nederland met
vrije afwatering zijn de mogelijkheden
om water aan te voeren beperkt en
moet water zoveel mogelijk worden
vastgehouden met behulp van stuwen of samengestelde drainage.
In de polders van laag Nederland
wordt het oppervlaktewaterpeil door
het waterschap beheerd; de gehanteerde drooglegging is bepalend voor
de mate waarin droogte of wateroverlast optreedt.

Plas-drasstrook met laag waterpeil

Plas-drasstrook met hoog waterpeil

Maatregelen
Om droogte te verminderen moet
neerslag zoveel mogelijk worden

Adrian Houbraken over het bedrijfswaterplan
Melkveehouder Adrian Houbraken
melkt 130 koeien op 56 hectare
zandgrond in Bergeijk. In zijn
bedrijfswaterplan krijgt de inrichting van het erf en de erfafspoeling
de komende jaren extra aandacht.
“We zijn vorig jaar getroffen door
enorme hagelbuien, alle daken
waren kapot. De gebouwen die we
wilden behouden hebben nieuwe
daken gekregen, maar de stallen
waar we toch afscheid van wilden
nemen hebben we alleen provisorisch gerepareerd. Die gaan we
vervangen. De kalverhuisvesting
was vernietigd en wordt vervangen
door een nieuwe stal. Daarvoor zitten we nu in de ontwerpfase en het
vergunningentraject.

We gaan niet uitbreiden, maar wel
vernieuwen. Daarbij pakken we
direct de erfafspoeling aan. Ook
voor de voeropslag hebben we
plannen, maar die zullen wel een
jaartje opgeschoven worden. Het
moet ook allemaal gefinancierd
worden, dat kost even tijd.”
Extremen
“Als boer ben je altijd met water
bezig, met de waterkwaliteit, de
kwantiteit, de hoeveelheid meststoffen in het water, drinkwater
voor het vee… Water heeft altijd
aandacht en is altijd onderdeel van
je bedrijfsmanagement.
We hebben vorig jaar wateroverlast
gehad en nu zijn we weer aan het
beregenen. Ik ben dus veel met

water bezig. De extremen die we
tegenwoordig ervaren zijn moeilijk
te managen.Wij zitten in een beekdal, dus bij veel water ben ik afhankelijk van de afvoercapaciteit van
de beek.
Bij droogte maak ik wel gebruik
van stuwtjes, die hebben we al heel
lang. Maar als het erg droog is, kan
ik niet meer doen dan beregenen,
zeker op de hogere zandgronden.
Het Waterschap is natuurlijk erg
belangrijk voor de sturing, dus daar
hebben we goed overleg mee.”

vastgehouden. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van stuwtjes,
het verondiepen van drainage of het
toepassen van peilgestuurde drainage en dempen van sloten.
Voor het verminderen van wateroverlast daarentegen, moet water juist
zo snel mogelijk afgevoerd worden.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld het bol
leggen van percelen, toepassen van
drainage of greppels en het verhogen
van de slootcapaciteit (slootschonen
en baggeren).
De veehouder kan ook inspelen op
droogte door zijn gewaskeuze aan te
passen, bijvoorbeeld met rietzwenkgras in plaats van Engels raaigras.
Ook bodemverbetering is een optie,
bijvoorbeeld door snijmaïs en gras
in nauwe vruchtwisseling te telen.
Tenslotte kan efficiënte beregening
uitkomst bieden.

Verwerking tot een score
Op basis van de invoer van de
gebruiker scoort de BWW alle factoren die bepalend zijn voor droogte
en wateroverlast op een schaal van 1
tot 4. Deze scores worden bij elkaar
opgeteld na vermenigvuldiging met
een wegingsfactor, want de invloed
van de factoren onderling verschilt.
Het eindresultaat is een score: goed,
matig, onvoldoende of slecht. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in de
condities die moeilijk te beïnvloeden
zijn, zoals bodem en hydrologie, en
het bedrijfsmanagement; hoe met
deze omstandigheden wordt omgegaan. De scores kan de ondernemer
gebruiken om in het bedrijfsmanagement water als productiefactor
te optimaliseren. Dit heeft voordelen
voor bedrijf én milieu.
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