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Voorwoord
In het eerste jaar na de officiële oprichting van het Staring Centrum is de
organisatie verder ingevuld en de capaciteit vastgesteld die voor de diverse
afdelingen beschikbaar zal zijn. Hoewel de formele plaatsing van de betrokken
medewerkers nog niet kon worden afgewikkeld, kon het instituut toch reeds
volgens het ontworpen organisatiemodel functioneren. Belangrijke activiteiten
waren daarbij de opstelling van een eerste Strategisch Plan voor de periode 19901994 en een Instituutswerkplan voor 1990. De voorbereiding van deze plannen,
waaraan alle afdelingen hun bijdragen hebben geleverd, heeft een stimulerende
werking gehad op het ontwikkelingsproces dat het instituut doormaakt. Het
vervulde ook een nuttige functie als basis voor overleg met de Bestuurscommissie
en met de Adviescommissies die in 1989 zijn ingesteld op de deelgebieden waarop
het Staring Centrum werkzaam is.
Ook over de gewenste vorm van de verslaggeving door het instituut hebben de
gedachten zich verder ontwikkeld. Daarbij is gekozen voor een regelmatige
attendering en korte beschrijving van alle uitgebrachte publikaties door middel
van het viermaandelijkse referatenbulletin SCOOP. In het jaarverslag zal deze
informatie dus voortaan ontbreken. De buitenlandse contacten van het Staring
Centrum zullen jaarlijks worden geïnformeerd via SCAN, een combinatie van een
Engelstalige selectie uit het jaarverslag met het literatuuroverzicht uit de
verschenen nummers van SCOOP.

ir. G.A. Oosterbaan
directeur Staring Centrum
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Het Staring Centrum in grote lijnen
De belangstelling voor vraagstuk
ken van bestemming, inrichting en
beheer van het landelijk gebied is
onmiskenbaar gegroeid en komt op
vele manieren tot uiting. De proble
men op dit gebied zijn inmiddels
wel bijzonder complex geworden.
Ze betreffen een breed scala van
onderwerpen op het gebied van
ruimtelijke ordening, milieubeheer,
waterbeheer en diverse daarmee
verbonden meer specifieke beleids
terreinen. Belangrijke ruimtevragende functies als landbouw,
bosbouw, natuurbeheer en open
luchtrecreatie zijn bij deze ontwik
kelingen ten nauwste betrokken.
Vooral vanuit deze invalshoek ligt
hier een belangrijk werkterrein
voor het landbouwkundig onder
zoek. Het Staring Centrum speelt
daarbij een centrale rol en streeft
naar een geïntegreerde bestudering
van problemen op verschillende
schaalniveaus, met een accent op
het regionale of nationale niveau.
In een groot aantal recent uitgebrachte
beleidsnota's zijn op nationaal niveau
de hoofdlijnen voor het beleid voor de
komende jaren uiteengezet. Bijstelling
of aanscherping van dit beleid is aan
de orde terwijl belangrijke beleids
stukken, onder meer op het gebied van
gewasbescherming, landinrichting,
landschapsontwikkeling en recreatie
en toerisme nog zullen volgen. Vergelijk
bare ontwikkelingen doen zich voor bij
provincies, gemeenten en waterschap
pen. Ook organisaties buiten de over
heidssfeer die belangen behartigen voor
diverse sectoren van de samenleving
houden zich vaak intensief bezig met
het ontwikkelen van visies en beleids
lijnen voor het landelijk gebied.

Taakstelling
De positie van het Staring Centrum in
deze dynamische ontwikkeling is die
van een instelling van de Dienst Land
bouwkundig Onderzoek die, ten dele in
opdracht van instanties buiten het
eigen Ministerie, het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek als taak
stelling heeft. Deze taakstelling is pri
mair gericht op problemen in het eigen
land. Een niet onbelangrijk deel van
het werk wordt echter in samenwer
king met ontwikkelingslanden in de

desbetreffende landen uitgevoerd. Het
Directoraat-Generaal voor Internatio
nale Samenwerking (DGIS) treedt hier
bij vaak als opdrachtgever op (zie pag.
64). Ook de samenwerking met Euro
pese landen ontwikkelt zich geleidelijk
en daardoor worden de te onderzoeken
problemen thans vaker dan in het ver
leden in die ruimere context geplaatst.
Het onderzoek van het Staring
Centrum richt zich in hoofdlijnen op de
toestand van het landelijk gebied, de
relaties tussen kenmerken van het lan
delijk gebied en de uitoefening van
functies, de onderlinge relaties en de
wederzijdse beïnvloeding van functies.
Ook houden we ons bezig met de ont
wikkeling van methoden om de toe
stand van het landelijk gebied beter af
te stemmen op de toe te kennen func
ties.
Trefwoorden waarmee onderzoek van
het Staring Centrum kan worden ge
karakteriseerd zijn onder meer: studie
van processen in het landelijk gebied,
geografisch patroononderzoek, ontwik
keling van simulatiemodellen voor de
studie van verschillende scenario's, ont
wikkeling van planvormings- en ont
werpmethoden en van (geografische)
informatiesystemen.
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Staring Centrum:
onderzoek naar de
toestand van het
landelijk gebied.

Water en Bodem
In het landelijk gebied speelt water een
belangrijke rol als schakel tussen
natuur, landbouw, bosbouw, drink
watervoorziening en landschap. Dit
vraagt steeds meer om een integrale
benadering van het onderzoek voor het

Water is een belang
rijke schakel tussen
de verschillende be
langen in het lande
lijk gebied
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waterbeheer. De interesse gaat daarbij
vooral uit naar het regionaal transport
van water en stoffen in het grondwater
en oppervlaktewatersysteem en naar de
eisen die landbouw, natuur en milieu
aan het water stellen.
Om effecten van beleidsscenario's voor
de inrichting van een gebied of voor het
nemen van waterbeheersmaatregelen
te kunnen voorspellen, ontwikkelt het
Staring Centrum modellen en afwe
gingsmethoden. Zo is voor het natuur
gebied de Groote Peel een optimalise
ringmodel gemaakt, waarin een keuze
kan worden gemaakt uit zestien ver
schillende waterhuishoudkundige
opties.
Het Staring Centrum bestudeert rela
ties tussen water, bodem, klimaat en
vegetatie op verschillende schalen. Mo
menteel staan de effecten van klimaats
veranderingen op de hydrologische sys
temen en op de biosfeer in de belang
stelling. Het blijkt onder meer dat de
verhoging van de C02-concentratle
leidt tot een hoger potentieel produktieniveau van landbouwgewassen en bos
sen.
Agrariërs maken steeds meer gebruik
van geautomatiseerde bedrijfssyste
men. De agrohydrologische modellen
zoals SWACROP, dat op het Staring
Centrum is ontwikkeld, zijn bewerkt
om te gebruiken op bedrijfsniveau. Ze
zijn bijvoorbeeld geschikt om de boer te
helpen het juiste beregeningstijdstip te
kiezen.

In Argentinië zijn geo
grafische informatie
systemen en remotesensingtechnieken
gebruikt voor het wa
terbeheer in irrigatiegebieden

Het Staring Centrum onderzoekt de effecten
van de waterhuishouding op de ontwikkeling
van loofbos

Over de waterhuishouding van bos- en
natuurgebieden is weinig bekend. Het
Staring Centrum doet daarom de laat
ste jaren onderzoek naar de effecten
van de waterhuishouding op de ontwik
keling van loofbos. Met name de plant verdamping en de interceptie worden
gemeten.
Geografische informatiesystemen zijn
goed te koppelen met remote-sensingtechnieken. Er zijn tal van toepassin
gen. Onder meer om het bodemgebruik
en de gewasverdamping op regionale
schaal vast te stellen. Toepassingen
zijn er ook buiten Nederland. Voor
woestijngebieden in Egypte en Libië
zijn de grondwaterverliezen door ver
damping bepaald. In Argentinië heeft
het Staring Centrum de techniek
gebruikt voor het waterbeheer in irrigatiegebieden, en in Zambia en Somalië
om de regenval te schatten.
Een belangrijk onderdeel van landinventarisatie is bodemkundig patroononderzoek. Op het gebied van het lan
delijke patroononderzoek is het Staring
Centrum bezig met de voltooiing en
actualisering van de Bodemkaart van
Nederland 1:50 000. Voor Drenthe en
delen van Gelderland en Limburg is in
formatie over bodem en grondwater ge
actualiseerd. Er is begonnen aan een
kwantitatieve beschrijving van de varia
biliteit binnen kaarteenheden voor de
Bodemkaart van Nederland 1:50 000.
Het instituut voert op regionale schaal
karteringen van de bodem en grondwatertrappen uit voor landinrichtingspro-
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jecten en voor het bosbeheer. Voor het
laatste wordt ook de vegetatie geïnven
tariseerd. Het Staring Centrum heeft
een programmapakket ontwikkeld
waarmee digitale bodemkundige be
standen intensiever en veelzijdiger kun
nen worden geraadpleegd. Op basis
van vegetatie en abiotische factoren is
samen met het Instituut voor Groenbeheer de Dorschkamp een classificatie
van bosecosystemen opgezet.
Het Staring Centrum verricht landeva
luatie-onderzoek waarbij kennis van
processen, zoals gewasgroei en bodem
vochthuishouding, wordt geïntegreerd
met patroonkennis. Hiertoe worden
modellen of procedures gekoppeld aan
ruimtelijke informatie die is opgeslagen
in een geografisch informatiesysteem.
Voor de lidstaten van de Europese
Gemeenschap (EG) heeft het Staring
Centrum het produktiepotentieel van
de landelijke gebieden vastgesteld. Er
kon een globaal beeld worden verkre
gen van de mogelijkheden van de
meest voorkomende teelten in de EG,
onder andere van granen, aardappelen
en druiven.

driedimensionale beeldanalyse
methoden toegepast in het bodemkundig onderzoek.
Het stromingsgedrag van water en
opgeloste stoffen in de bodem is niet
uniform. In nagenoeg alle gronden
beweegt water zich meer of minder
vaak langs zogenaamde preferente
stroombanen. Water en de daarin op
geloste stoffen bereiken daardoor snel
ler het grondwater dan vaak wordt aan
genomen. Dit heeft consequenties voor
de kwaliteit van het grondwater. Het
Staring Centrum doet daarom onder
zoek naar heterogene transport
verschijnselen in bodems.
Menselijke ingrepen in bodem- en
waterbeheer veroorzaken maaiveldsda
lingen in veenweidegebieden. Deze
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Het Staring Centrum
ontwikkelt een mo
del waarmee maai
veldsdalingen in
veenweidegebieden
kunnen worden voor
speld

Bodem en milieu
De bodem fungeert onder meer als
drager van activiteiten en als medium
voor transport en opslag van gassen,
vloeistoffen en warmte. Het onderzoek
van het Staring Centrum richt zich
onder meer op de wisselwerking van
bodemstructuur, en bodemecosyste
men. Om snel en doelmatig een beeld
te krijgen van die bodemstructuur wor
den radiodiagnostische scanningstechnieken en elektronenmicroscopie en

Voor een deel van Limburg is informatie over
bodem en grondwater geactualiseerd
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daling kan worden voorspeld met een
bodemfysisch/-mechanisch model. Het
Staring Centrum is bezig dit model te
ontwikkelen, waarin de kennis op het
gebied van veenoxydatie wordt gecombi
neerd met die van zetting en consolida
tie.
Het Staring Centrum bestudeert hoe
verschillende vormen van bodemgebruik de emissie van stoffen naar
lucht, bodem en water beïnvloeden.
Zowel op nationale als op regionale
schaal zijn beleidsscenario's voor de
agrarische ontwikkeling van het lande
lijk gebied geëvalueerd. De uitkomsten
van het onderzoek laten de invloed zien
van de nutriëntenemissie naar grond
en oppervlaktewater.
De intensivering van de landbouw heeft
in de afgelopen decennia geleid tot over
matige bemesting. Een teveel aan
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Veranderingen in de
waterhuishouding
beïnvloeden de che
mische en biologi
sehe processen op
standplaatsen van
vegetaties

I

[

I

J
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nitraat spoelt uit, maar fosfaat wordt
vastgelegd in de bodem tot verzadiging
is bereikt. Het Staring Centrum heeft
de omvang van landbouwgronden die
verzadigd zijn met fosfaat vastgesteld.
Het gaat met name om de zandgronden
van ons land. Om de fosfaatemissie
terug te dringen, moeten effect-gerichte
maatregelen worden genomen. Ons
onderzoek toont aan dat ondanks
beperkingen in de fosfaatbemesting de
emissie naar het oppervlaktewater tot
ver in de volgende eeuw blijft
toenemen.
Het Staring Centrum doet op nationale
en op Europese schaal onderzoek naar
de gevoeligheid van bosbodems voor
zuurbelasting via atmosferische
depositie op de bodem. Het blijkt onder
andere dat in Nederlandse bosbodems
hoge aluminium-concentraties voorko
men. De hoeveelheid aluminium in het
bodemvocht blijkt samen te hangen
met de mate van zure depositie.
Veranderingen in de waterhuishouding
beïnvloeden de chemische en biologi
sche processen op standplaatsen van
vegetaties. Het Staring Centrum onder
zoekt de effecten van zogenaamde bufferzones voor verschillende gebruiksbestemmingen in het landelijk gebied.
Dit onderzoek is nodig om aan te geven
waar verweving en waar scheiding van
functies kan plaatsvinden.
De overheid wil het gebruik van bestrij
dingsmiddelen in de landbouw in hoge
mate terugdringen. Ondanks resistentieveredeling van gewassen en een geïn
tegreerde bestrijding van ziekten en
plagen blijft een beperkt gebruik van
een grote groep middelen noodzakelijk.
Het Staring Centrum onderzoekt en
adviseert voor het toelatingsbeleid wel

ke bestrijdingsmiddelen mogen worden
toegepast.

Land en ruimte
Het Natuurbeleidsplan en de Visie
Landschap hebben nieuwe richtingen
gegeven aan het landschapsonderzoek
van het Staring Centrum. Accenten
liggen bij aardkundige en cultuurhisto
rische waarden, de landschapsecologie,
de beleving en het gebruik van het
landschap, en bij de landschapsarchi
tectuur en -planning.
Eeuwenlang hebben menselijke activi
teiten aardkundige waarden aangetast.
Om de nog resterende aardkundige
kwaliteiten van het landschap te behou
den. zijn gerichte maatregelen nodig.
Het Staring Centrum verricht hiervoor
onderzoek, onder meer door gegevens
te verzamelen en te interpreteren voor
streekplannen en bodembeschermings
plannen.
Om evenwichtige inrichtings- en
beheersplannen voor het landelijk geHet Staring Centrum onderzoekt het land
schap in relatie tot de menselijke invloed in
het verleden
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bied op te kunnen stellen, zijn ook ge
gevens nodig over historische patronen
en elementen in het landschap. Het
Staring Centrum onderzoekt het land
schap in relatie tot de menselijke in
vloed in het verleden. Op basis van
oude kaarten en kronieken wordt de
ontginnings- en nederzettingsgeschiede
nis in kaarten vastgelegd en geïnterpre
teerd.
De landschapsecologie bestudeert de
relatie tussen abiotische patronen en
processen, de planten- en dierenwereld
en het ruimtegebruik door de mens op
de schaal van het landschap. Het ac
cent van het onderzoek ligt op het ver
zamelen en interpreteren van ruimtelij
ke gegevens, het koppelen aan proces
kennis en op studies naar ingreep-effect-relaties voor water-, natuur- en
landschapsbeheer.
Het gebruik van het landschap kent
ook gedragswetenschappelijk interes
sante aspecten. Bij belevingsonderzoek
staat de verhouding bewoner en gebrui
ker ten opzichte van landschap en land
schapsveranderingen centraal. Veel
aandacht is ook gericht op de accep
tatie door boeren van beleid gericht op
aangepaste vormen van landbouw.
Voor vraagstukken in het landelijk
gebied waar afstemming van functies
in het geding is, vervullen ruimtelijke
planningsconcepten een belangrijke
rol. Het Staring Centrum verricht
onderzoek naar methodische aspecten
van ruimtelijke planvorming. Het gaat
daarbij om de vraag hoe kennis over
patronen, processen en functies van
het landelijk gebied kan worden geïnte
greerd en vertaald in ruimtelijke
planningsconcepten.
Een doelmatige inrichting van het lan
delijk gebied hangt nauw samen met
de verkaveling, de kavelinrichting en de
ontsluiting. Op het Staring Centrum
worden hiervoor geografische informa
tiesystemen en ontwerp- en evaluatie
methoden ontwikkeld. Dit is met name
belangrijk voor de voorbereiding van
landinrichtingsprojecten en voor het
vastleggen van informatie over het lan
delijk gebied zoals eigendom, gebruik
en infrastructuur.
In verband met de verkeersveiligheid
en de verkeersafwikkeling op platte
landswegen doet het Staring Centrum
onderzoek naar de scheiding van lang
zaam en snel verkeer op deze wegen.
Een methode is ontworpen waarmee

het effect van scheidende maatregelen
kan worden beoordeeld.
Binnen het totale Nederlandse land
bouwkundig onderzoek heeft het
Staring Centrum een centrale rol op
het gebied van recreatie en toerisme. In
1989 is begonnen met de ontwikkeling
van een methode die op regionaal
niveau moet aangeven waar knel
punten optreden in vraag en aanbod
bij recreatief wandelen en fietsen in het
landelijk gebied. Ook het gebruik van
openluchtrecreatieprojecten wordt be
studeerd. Dit is een omvangrijk onder
zoek dat naar verwachting enkele jaren
zal duren. De centrale vraag is welke
trends en knelpunten in het gebruik
van dergelijke projecten te verwachten
zijn. Daarnaast wordt ook gekeken
waarom mensen openluchtrecreatiepro
jecten niet bezoeken.

Het Staring Centrwn speelt binnen het land
bouwkundig onderzoek een centrale rol op
het gebied van recreatie en toerisme

13

Voor een doelmatige
inrichting van het lan
delijk gebied worden
geografische informa
tiesystemen en ont
werp- en evaluatie
technieken ontwik
keld

Gegevens over bodem en grondwater
in Drenthe herzien
Bodem en grondwater zijn geen
statische factoren. Ze vormen een
dynamisch systeem dat voort
durend verandert. Kaarten zullen
daardoor na verloop van tijd verou
deren. Dit was ook het geval met de
bladen 12 Oost en 17 Oost van de
Bodemkaart van Nederland
1 : 50 000, daterend uit de jaren
zeventig. Omdat de provincie
Drenthe behoefte had aan actuele
gegevens, zijn van dit gebied de ver
anderingen in bodemgesteldheid en
grondwaterstandsfluctuatie onder
zocht. De herziene versie van de
twee kaartbladen is in 1989
verschenen.
Veranderingen
Om een waterhuishoudingsplan voor
de provincie Drenthe te kunnen opstel
len, heeft de Dienst Water en Milieu
hygiëne gegevens nodig over de bodem
gesteldheid en de grondwaterstands
fluctuatie. Ook wordt deze informatie
gebruikt bij het beoordelen van vergun
ningaanvragen voor grondwateronttrek
king en bij het uitbrengen van advies
over cultuurtechnische ingrepen. Hier
voor kan men gebruik maken van de
Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000,
die niet alleen informatie geeft over de
bodemopbouw, maar ook over het
grondwater. De kaartbladen 12 Oost en
17 Oost van deze bodemkaart zijn ech
ter verschenen in de jaren zeventig en
zijn inmiddels niet meer actueel.
Als gevolg van cultuurtechnische ingre
pen, grondwateronttrekking en wijzigin

gen in het waterbeheer zijn de diepte
en de fluctuatie van het grondwater in
de afgelopen vijftien jaar gewijzigd. Dit
heeft ook zijn weerslag op de bodemge
steldheid. In gebieden met veengron
den zal door een diepere ontwatering
het veen gaan oxyderen, verweren en
inklinken. Ook daalt dan het maaiveld,
waardoor de zandondergrond dichter
aan het oppervlak komt te liggen en
het reliëf toeneemt.

Nieuwe kaart nodig
Om de provincie Drenthe van de gewen
ste gegevens te kunnen voorzien, heeft
het Staring Centrum een herziene
versie van kaartblad 12 Oost (Drents
deel) en 17 Oost vervaardigd. Het be
trokken gebied ligt in het oosten van
Drenthe en omvat delen van het Drents
plateau, de Hondsrug en de Veen
koloniën.

Het waterpeil wordt met stuwen gereguleerd

Tabel 1. Grondwatertrappenindeling. GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand; GLG = ge
middeld laagste grondwaterstand
Grondwatertrap11
volgens nieuwe
indeling
I
11
IIb
III
Mb
IV
V
Vb
VI
VII
VIII

Grondwatertrap1'
volgens oude
indeling

GHG
(cm - mv)

GLG
(cm - mv)

I
II
II*
111
III*
IV

(< 120)
(< 40)
35-40
< 40
35-40
40-80
< 40
35-40
40-80
80-140
> 140

< 50
50-80
50-80
80-120
80-120
80-120
>120
>120
>120
(>160)
(>160)

v
v*

VI
VII
VII*

1) In 1988 is de grondwatertrappen-indeling op een aantal onderdelen gewijzigd

Gegevens bodem en grondwater

1972

IIb

lllb

1989

IV

Vb

Het Drents plateau heeft een sterk
wisselend landschap met beekdalen,
essen en ontginningsgronden. De beek
dalen zijn veelal diep ingesneden en
opgevuld met veen (o.a. madeveengron
den). In het zuiden hebben deze dalen
vaak leem in de ondergrond. De essen
liggen als afgeronde hoogten in het
terrein en bestaan grotendeels uit loopodzolgronden. De jonge ontginnings
gronden zijn daarentegen vrij vlak en
bestaan vrijwel geheel uit veldpodzolgronden. In de ondergrond komt op
veel plaatsen keileem voor.
De Hondsrug, ten oosten van het
Drents plateau, ligt vrij hoog. We vin
den er onder andere essen en ont
ginningsgronden. Ook hier komt in de
ondergrond op veel plaatsen keileem
voor. Ten zuiden van Borger wordt de
Hondsrug door een beekdal doorsne
den. Verder oostwaarts, op de overgang
naar de Veenkoloniën, ligt het Hunzedal. Dit bestaat hoofdzakelijk uit veen
gronden. Ook vinden we er wat lagere
zandruggen.
De Veenkoloniën zijn vrij vlak en kaal.
Ze bestaan grotendeels uit moerige
gronden en veengronden met zand
binnen 120 cm diepte. Ten oosten van
de Hondsrug is deze zandondergrond
leemarm tot zwak lemig. In het zuiden
is de ondergrond lemiger.

VI

VII/VIII

Niet gekarteerd

Metingen
Om de nieuwe grondwatertrappen te
kunnen vaststellen zijn drie soorten
grondwaterstandsgegevens verwerkt.
Allereerst is gebruik gemaakt van het
stambuizenarchief van de Dienst
Grondwaterverkenning TNO. Er bleken
24 buizen bruikbaar te zijn voor onder
bouwing van de grondwatertrappenkaart. Hiervan lagen er acht in de Veen
koloniën, negen op het Drents plateau
en zeven in de stroomdalen. Uit de
gegevens van deze stambuizen werd de
gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid
deld laagste (GLG) grondwaterstand
berekend. Deze twee grootheden samen
bepalen de grondwatertrap die op de
kaart staat aangegeven (tabel 1 ).
Op de tijdstippen dat de grondwater
stand in de stambuizen de GHG bena
derde, is het meetnet uitgebreid door
verspreid over het gebied boorgaten te
maken en daarin de grondwaterstand
te meten. Via een regressievergelijking
is voor deze extra meetpunten de GHG
afgeleid. In totaal is op 530 plaatsen
een dergelijke opname voor de GHG uit
gevoerd.
Een soortgelijke gerichte opname voor
de GLG was niet mogelijk, omdat
tijdens het onderzoek de grondwater
stand in de stambuizen het GLG-
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Fig. 1.
Fragment van de
grondwatertrappenkaart uit
1972 en uit 1989

16

Gegevens bodem en grondwater
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Fig. 2.
Oppervlakte per GHG
klasse in 1972 en in
1989

niveau niet heeft bereikt. Daarom is via
een regressie-analyse bepaald op welke
datum er een goede relatie bestaat
tussen de grondwaterstand in de stam
huizen en de berekende GLG. Voor
deze zogenaamde karakteristieke
datum zijn de grondwaterstanden opge
vraagd van de buizen die door de
Dienst Water en Milieuhygiëne en de
waterschappen worden beheerd. Met
de afgeleide regressievergelijking zijn
deze grondwaterstanden omgerekend
naar GLG-waarden.
Vervolgens is in de omgeving van de
530 boorgaten het grondwaterstands
verloop aan de hand van profiel
kenmerken, zoals roest- en reductievlekken, beoordeeld. De uitkomsten
van deze veldinventarisatie zijn gecom
bineerd met bovengenoemde metingen
om de grondwatertrap per kaartvlak
vast te stellen. Bovendien is tijdens de
veldinventarisatie bij de veengronden
en de moerige gronden de dikte van de
veenlagen opgenomen.

In Drenthe is een duidelijke verschui
ving opgetreden naar de drogere grondwatertrappen (fig. 1). Grondwatertrap I
komt nu niet meer voor en de opper
vlakte van II, IIb, III, V en Vb is veel
kleiner geworden. Grondwatertrap IV,
die op de oude kaart nog niet voor
kwam, beslaat nu bijna 6000 ha, hoofd
zakelijk voorkomend in de Veenkolo
niën. De grondwatertrappen VII en VIII
zijn met meer dan 9000 ha toegenomen.
Over het algemeen is er een duidelijke
verschuiving naar grondwatertrappen
met een dieper GHG-traject (fig. 2). Zo
is in de Veenkoloniën onder invloed
van het waterbeheer wel de GHG
gedaald, maar de GLG gelijk gebleven
of gestegen. De fluctuatie is dus min
der geworden. Op de zandgronden ko
men door de hoge ligging en de grote
verschillen in bodemopbouw zowel zeer
natte als zeer droge gronden voor. Ten
westen van Emmen is de grondwater
stand het sterkst gedaald als gevolg
van grondwateronttrekking. Ook op en
langs de Hondsrug komen zeer droge
gronden voor. Het grondwater is daar
waarschijnlijk gedaald doordat op
sommige plaatsen de keileem, waarop
het water stagneerde, enigszins ver
weerd is en dus wat beter doorlatend is
geworden.
Gronden met storende lagen, zoals ver
dicht veen en leem, zijn plaatselijk nog
nat. Verder komen in de beheers- of
reservaatgebieden nog zeer natte gron
den voor, aangezien daar geen ingrepen
zijn geweest.

Gronden met storende veenlagen kunnen
plaatselijk nog nat zijn (donker op de foto)

Gegevens bodem en grondwater

Minder veen
Van de Veenkoloniën en de beekdalen
is ook de bodem opnieuw in kaart ge
bracht. Door oxydatie, verwering en
inklinking zijn de veenlagen dunner ge
worden en soms geheel verdwenen (fig.
3). Daardoor is een deel van de moerige
gronden veranderd in zandgronden.
Ook is een deel van de veengronden
veranderd in moerige gronden. Als het
veenpakket van veengronden dunner is
geworden dan 120 cm, geeft dit even
eens een andere code op de bodemkaart. In totaal is de oppervlakte veenen moerige gronden met meer dan
1000 ha afgenomen.
Door het dunner worden van de veen
lagen is het maaiveld gedaald. Deze
daling bedraagt zo'n 20 à 30 cm over
de afgelopen 35 jaar. De zandondergrond, die vaak een ongelijke hoogte
ligging heeft, komt daardoor dichter
aan het oppervlak te liggen. Het gevolg
is dat het reliëf toeneemt en dat er op
korte afstand grotere verschillen in de
bodemopbouw ontstaan (fig. 4). Op de
bodemkaart heeft dit geresulteerd in
een groter aantal samengestelde
legenda-eenheden.
Een andere oorzaak van veranderingen
in de bodemopbouw is grondbewer
king. Vooral in de Veenkoloniën zijn
veel gronden diep verwerkt en geëgali
seerd.

Belangrijk
Uit het onderzoek in Drenthe is geble
ken dat menselijke ingrepen, zoals
waterbeheersing en grondbewerking, er
de oorzaak van zijn dat de bodem
opbouw en de grondwaterstandsfluc
tuatie voortdurend veranderen. Het
veldwerk voor de Bodemkaart van
Nederland 1 : 50 000 is begonnen in de
jaren zestig. Van 60% van de kaartbladen is het veldwerk voor 1980 ver
richt. De helft hiervan is zelfs al voor
1970 gekarteerd. Het zal duidelijk zijn
dat deze kaartbladen niet meer ge
schikt zijn voor gebruik in onderzoek of
beheer dat actuele informatie over
bodem en grondwater vereist.

Fig. 4.
Als het veenpakket dunner wordt, kan het
reliëf toenemen
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Integraal waterbeheer biedt beleid
is aanknopingspunten
In landbouwgebieden is een hoog
grondwaterpeil ongewenst, omdat
de grond dan slecht te berijden is
met zware machines. In een natuur
gebied is een hoog grondwaterpeil
daarentegen juist vaak een voor
waarde om bepaalde leefgemeen
schappen in stand te houden.
In de Groote Peel komen landbouw
en natuur naast elkaar voor. Het
waterbeheersbeleid moet hier voor
het peilbeheer dus rekening hou
den met verschillende, tegenstrijdi
ge belangen. Een gecompliceerde
taak.
Integraal waterbeheer biedt het be
leid overzicht met zogenaamde opti
maliseringsmethoden, en de moge
lijkheid om de beste combinatie
van waterhuishoudkundige maatre
gelen te kiezen uit verschillende op
ties. Daarbij bepalen de beleidsma
kers zelf de randvoorwaarden.
Belangen veilig stellen

Het onderzoek in de
Groote Peel richt zich
onder meer op de re
generatie van hoog
veen

In het landelijk gebied komen diverse
functies voor die afhankelijk zijn van
het grond- en oppervlaktewater, zoals
landbouw, bosbouw, natuur, drink- en
industriewaterwinning, recreatie en
landschapsbeleving. Waterkwantiteitsen waterkwaliteitsfactoren, zoals grond
waterpeilen, beschikbare hoeveelheid
grondwater en concentraties van stof
fen beïnvloeden de kwaliteit van elke
functie. De kwaliteitseisen die aan de
verschillende functies gesteld worden,
zijn vaak strijdig met elkaar. Als er niet
voldaan wordt aan bepaalde kwaliteits
eisen leidt dit tot problemen als ver
droging van natuurterreinen, droogteschade of wateroverlast in de land

bouw, eutrofiëring van het oppervlakte
water, nitraat in het grondwater en
bodemverzuring. Er zijn daarom veel
beleidsrapporten die aandacht beste
den aan het waterbeheer. Voorbeelden
van dergelijke beleidsrapporten zijn het
Natuurbeleidsplan, het Nationaal
Milieubeleidsplan en de Derde Nota Wa
terhuishouding.
Maatregelen om één van de belangen
veilig te stellen, kunnen ongewenste
neveneffecten hebben voor andere be
langen. Bovendien kunnen ze eenzijdig
gericht zijn op bijvoorbeeld alleen
grond- of oppervlaktewater, of op het
kwantiteits- of het kwaliteitsaspect, ter
wijl op deze terreinen een belangrijke
wisselwerking bestaat. Voor een inte
grale benadering is het daarom van
groot belang om te beschikken over
technieken, waarbij deze onderlinge sa
menhang in beschouwing wordt geno
men en waarmee effecten van maatre
gelen voor de verschillende belangen
kunnen worden gekwantificeerd.De pro
blematiek van het waterbeheer is sche
matisch in beeld gebracht in figuur 5.
Van belang zijn het watersysteem, de
functies die in een gebied voorkomen
en de verschillende beleidsinstanties
die invloed hebben op het waterbeheer.
Alle gebiedseigenschappen die relevant
zijn voor het waterbeheer vormen sa
men het watersysteem. Dit systeem om
vat in principe de abiotische (fysische,
chemische) en biotische processen, en
de gebiedsopbouw van abiotische en
biotische kenmerken.
De nationale en provinciale overheid
bepalen in overleg met de waterschap
pen het beleid. Deze beleidsinstanties
hebben behoefte aan informatie over de
gevolgen van eventuele maatregelen
voor waterkwantiteit en -kwaliteit.
Bovendien willen ze weten wat voor
effecten deze veranderingen in het
watersysteem op de functies hebben.
Op basis van deze informatie kan een
afgewogen beleid tot stand komen. Een
beleid dat rekening houdt met de speci
fieke situatie van een gebied.

Simulatiemodellen
De afgelopen jaren hebben we com
putermodellen ontwikkeld waarmee de
invloed van maatregelen op de regiona
le waterhuishouding kan worden gesi
muleerd voor vraagstukken op het
gebied van waterkwantiteit en water-

Integraal waterbeheer

kwaliteit. Voor de beleidsvorming is het
soms voldoende om met deze modellen
een aantal effecten te kwantificeren,
zoals tot nu toe gebruikelijk is (fig. 5a).
Deze traditionele methode voldoet
echter minder naarmate de tegenstel
ling van belangen groter wordt, de
gebiedseigenschappen complexer zijn
en het aantal mogelijke maatregelen
toeneemt. Door het grote aantal
ingreep-effectrelaties wordt het vrijwel
ondoenlijk om zonder hulpmiddelen te
komen tot een afgewogen beleidsplan.
Daarom is de optimaliseringsmethode
ontwikkeld (fig. 5b). Uit de richting van
de pijlen in figuur 5 blijkt dat de werk
wijze van de optimaliseringsmethode
omgekeerd is ten opzichte van die van
de traditionele methode. Bij de optimali
seringsmethode formuleert het beleid
namelijk voor alle functies, behalve
één, de te realiseren doelstellingen die
als randvoorwaarden in de verdere
berekeningen fungeren. Voor die ene
functie wordt vervolgens een optima
lisering uitgevoerd.
Een voorbeeld van een vraag die een
gebruiker met deze methodiek kan
oplossen is: wat is het maximale in
komen uit de landbouw onder de rand
voorwaarden dat
— er per jaar een bepaalde hoeveelheid
drinkwater gewonnen moet worden
dat minder dan 50 mg nitraat per
liter bevat;
— de mestoverschotten moeten worden
afgevoerd buiten het gebied tegen
een prijs van zoveel gulden per kubie
ke meter en
— de grondwaterstand in het natuur
gebied niet beneden een bepaald peil
mag komen.

De Groote Peel
Sinds 1989 doet het Staring Centrum
onderzoek naar de waterbeheersproblematiek van de Groote Peel, een
natuurgebied op de grens van de pro
vincies Noord-Brabant en Limburg. Het
onderzoek is gericht op de regeneratie
van hoogveen en de bescherming van
de vogelstand voor bepaalde soorten,
twee beleidsdoelen voor het natuur
beheer in de Groote Peel. Deze natuurbeheersdoelen zijn vertaald in hydrolo
gische doelen die betrekking hebben op
de omvang van de wegzijging en de
hoogte van de waterstand. De waterhuishoudkundige problematiek van de
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A: Traditionele methode

B: Optimaliseringsmethode

Informatie over

Water
systeem
(model)

Beleidsinstantie

Optimaliserings
scenario's

Groote Peel hangt samen met de om
vangrijke wegzijging. Dit is het gevolg
van de hoogteligging van het gebied,
van drainage van omliggende land
bouwgronden en van grondwateront
trekking voor beregening in de land
bouw en voor de openbare watervoorzie
ning. De hoogteligging van het gebied
is een gegeven, en voor de middellange
termijn geldt hetzelfde voor de grond
wateronttrekking voor de openbare
watervoorziening. De beleidsvraag die
op kortere termijn overblijft is hoe de
kosten van maatregelen in het omrin
gende landbouwgebied voor het water
beheer en de landbouw kunnen wor
den geminimaliseerd, als bepaalde
natuurbeheersdoelen in de Groote Peel
gerealiseerd zouden moeten worden.
We hebben in principe de volgende
maatregelen in het omringende land
bouwgebied onderscheiden:
— aanvoer van water;
— vervanging van beregening uit grond
water door beregening uit opper
vlaktewater in combinatie met wateraanvoer;
— opzetten van het waterpeil in de
zomer in combinatie met wateraanvoer;
— beperkingen van de uitbreiding van
drainage;

Randvoorwaarden
voor effecten

Functies

Fig. 5.
Schematische weer
gave van de manier
waarop de ontwikke
ling van waterbe
heersplannen tot
stand komt volgens
de traditionele aan
pak (A) en volgens de
optimaliserings
methode (B)

20

Fig. 6.
Netto wegzijging
(langjarig gemiddel
de) uit subgebied 1
van de Groote Peel
onder invloed van
twee maatregelen in
het omringende land
bouwgebied. De re
sultaten geven aan
welke bijdrage elk
subgebied levert aan
de wegzijging uit
subgebied 1.
a) het beregenen
van grasland uit
grondwater
b) het hoog opzetten
van het slootpeil (70
cm - mv] in het zomerhaljjaar in combi
natie met wateraanvoer

Integraal waterbeheer

Netto wegzijging
(m3/ha/jaar)

EZJ

I
- beperkingen van de uitbreiding van
beregening.
We hebben 16 waterhuishoudkundige
opties geformuleerd door maatregelen
te combineren.
Voor de optimalisering van de water
huishouding is het gebied van de
Groote Peel opgedeeld in 16 deel
gebieden. Circa 10 000 ha om de Groo
te Peel heen is verdeeld in 65 deel
gebieden. De subgebieds-grootte vari
eert van circa 60 ha tot zo'n 300 ha.
Criteria voor de afmetingen en de gren
zen van de deelgebieden waren de maai
veldsligging, de geohydrologische eigen
schappen en de geometrische oriëntatie
ten opzichte van de Groote Peel.
Een essentiële stap in het opzetten van
het optimaliseringsmodel voor het
gebied is het maken van systematische
gevoeligheidsanalyses met het beschik
bare model voor de regionale water
huishouding (SIMGRO). Hierbij worden
per subgebied de 16 waterhuishoud
kundige opties één voor één doorge
voerd, terwijl in de rest van het gebied
de omstandigheden gelijk blijven. Een
voorbeeld van de resultaten die deze
werkwijze oplevert is in figuur 6 gege
ven. Uitgebeeld is wat de invloed is van
het doorvoeren van één optie in het
betreffende subgebied buiten de Groote
Peel op subgebied 1. Figuur 6a laat
zien dat het effect van het beregenen

1

Groote Peel

I

subgebied 1

van grasland uit grondwater op de net
to wegzijging varieert van vrijwel geen
invloed tot een wegzijging van 21 tot 45
m3 per ha cultuurgrond. Ook toont het
kaartje dat het effect van een bepaalde
maatregel in het landbouwgebied op
subgebied 1 van de Groote Peel globaal
gesproken afneemt bij groter wordende
afstand. Bij de interpretatie van de ef
fecten moet men er overigens rekening
mee houden dat de subgebieden niet
even groot zijn en dat het percentage
grasland per subgebied varieert. Figuur
6b toont het positieve effect van het
hoog opzetten van het slootpeil in ieder
landbouw-subgebied, in combinatie
met wateraanvoer.

Maximale natuurbeheersdoelen
De resultaten van de gevoeligheidsana
lyses hebben we gebruikt voor het
kwantificeren van ingreep-effectrelaties
bij de optimaliseringsberekeningen. Bij
de optimalisering is rekening gehouden
met de kosten en baten van maatrege
len in het landbouwgebied en ook met
de ecologische effecten van hydrolo
gische veranderingen. Met deze infor
matie probeert het Staring Centrum
maximale natuurbeheersdoelen in de
Groote Peel te realiseren tegen mini
male kosten in het omringende land
bouwgebied.

Fosfaatafvoer uit landbouwgronden 21
In het stroomgebied
van de Schuitenbeek
zijn veel cultuurgron
den met fosfaat ver
zadigd

Door de enorme produktie van
meststoffen, die op het land wor
den gebracht, is vooral in mestoverschotgebieden de fosfaatbelasting
van de bodem sterk toegenomen.
Dit uit zich in een stijging van de
fosfaatverzadigingsgraad en de fos
faatuitspoeling. Het Staring Cen
trum heeft in de jaren 1988 en
1989 beide facetten zowel op regio
naal als op nationaal niveau onder
zocht.
Regionaal
In opdracht van de stuurgroep BOVAR
(Bestrijding Overmatige Algenbloei in
de Randmeren) heeft het Staring Cen
trum een regionaal onderzoek uitge
voerd in het gebied van de Schuiten
beek. tussen Putten, Nijkerk en Voort
huizen. Dit deel van de Gelderse Vallei
watert af op het Wolderwijd-Nuldernauw. Het gebied beslaat 6800 ha,
waarvan ongeveer 70% uit cultuurgron
den bestaat, hoofdzakelijk grasland op
zandgronden met een ondiepe tot matig
diepe grondwaterstand. Als onderdeel
van dit regionale onderzoek is het
proces van de fosfaatuitspoeling op per
ceelsniveau bestudeerd. Op regionaal
niveau zijn de fosfaatverzadigingstoestand van de bodem en de fosfaat
gehalten in het grondwater onderzocht.
Daartoe zijn over het gehele gebied
bodem- en grondwatermonsters
genomen. Van de bodemmonsters werd
het ijzer- en het aluminiumgehalte be
paald en daaruit het fosfaatbindend
vermogen berekend. De fosfaatverzadingsgraad werd berekend uit het fos
faatgehalte van de bodem en het fos
faatbindend vermogen.

Verzadiging
Uit het onderzoek blijkt dat de fosfaat
belasting van de bodem niet alleen bij
maïsland hoog is geweest, maar ook bij
grasland. Ten opzichte van de natuur
gebieden is het P205-gehalte in de bo
vengrond met 5,5 t/ha toegenomen tot
7,0 t/ha. Bovendien is de fosfaatophoping bij ondiep ontwaterde gronden
niet veel lager dan bij de goed ontwater
de gronden. Dat houdt in dat het bemestingsniveau in beide gevallen wei
nig verschilt. De ophoping van fosfaat
leidt tot hoge waarden voor de fosfaat
verzadigingsgraad (fig. 7). De nog te ver

wachten toename van de verzadiging is
daarbij vergeleken gering. Verder blijkt
uit figuur 7 dat ook een klein percen
tage "natuurgronden" een relatief hoge
verzadigingsgraad heeft (groter dan
25%). Dit betreft bosopstanden op enkeerdgronden waar de fosfaatophoping
uit het verdere verleden dateert.
Ongeveer 80% van de cultuurgronden
heeft een fosfaatverzadigingsgraad die
groter is dan 25%. Dat houdt in dat het
fosfaatgehalte in het grondwater op het
niveau van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand boven de nagestreef
de kwaliteitsnorm voor oppervlaktewa
ter (totaal-P 0,15 mg/1) uit kan komen.
Naarmate de verzadigingsgraad hoger
is, wordt deze waarde sterker over
schreden. In het bovenste grondwater
werden in de winter van 1987-88 vaak
fosfaatgehalten van meer dan 0.15
mg/1 waargenomen (fig. 8). Deze gehal
ten nemen sterk af met de diepte en
zijn daardoor in de zomerperiode veel
lager.
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Fig. 7.
De fosfaatverzadi
gingsgraad in het ge
bied van de Schuitenbeek: 80% van de cul
tuurgronden en 10%
van de natuurgron
den heeft een verza
digingsgraad van
meer dan 25%
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Overschrijdingspercentage

Fig. 8. Overschrijdingspercentages van totaalP-gehalten van ondiep grondwater onder
grasland in 1987-88 in het gebied van de
Schuitenbeek
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Het Staring Centrum heeft het natio
nale onderzoek uitgevoerd in opdracht
van de Rijkswaterstaat in het kader
van de beleidsanalyse voor de Derde
Nota Waterhuishouding. Het doel van
de studie was de stikstof- en fosforvrachten die vanuit het landelijk gebied
naar het oppervlaktewatersysteem wor
den afgevoerd, te kwantificeren. Deze
stofvrachten moesten niet alleen voor
de beginsuatie (1985) worden bepaald,
maar ook voor het jaar 2000, bij ver
schillende bemestingsvarianten. De
vraag was in hoeverre het geformuleer
de mestbeleid en denkbare alternatie
ven hiervoor het mogelijk maken om in
1995 de nutriëntenbelasting van de

61 - 100
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>6,00

Zoals ook uit onderzoek van de fosfaat
balans in het oppervlaktewater al ge
vonden was, blijkt in dit gebied onge
veer 60-80% van het fosfaat afkomstig
te zijn van de landbouw. De gemeten
en uit bodemgegevens afgeleide fosfaat
gehalten in het grondwater zijn gecom
bineerd met globale ramingen van de
waterafvoer om de uit- en afspoeling
van fosfaat te schatten. Daaruit blijkt
dat de fosfaatbelasting voor het overgro
te deel verklaard kan worden uit de on
diepe uitspoeling (snelle afvoer) via
greppels en sloten die bij hoge grondwa
terstanden optreedt. Omdat de uit
spoeling veroorzaakt wordt door fosfaat
dat reeds in de bodem aanwezig is. zijn
behalve brongerichte maatregelen (nor
mering, aanwijzing fosfaatverzadigde
gronden) ook effectgerichte maatrege
len nodig om de fosfaatbelasting van
het oppervlaktewater door de landbouw
te verminderen. Als dergelijke maatre
gelen worden uitgevoerd bij de percelen
met de hoogste verzadigingsgraad, dan
kan de fosfaatuitspoeling waarschijn
lijk al sterk worden gereduceerd.
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Fig. 9. Ruimtelijke verdeling van de totale fosforaanvoer in 1985
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Rijn en de Noordzee met 50% te vermin
deren ten opzichte van 1985 (peiljaar).
Dit is namelijk een van de beleidsdoel
stellingen van RAP/NAP (Rijn Actie
Plan en Noordzee Actie Plan).
In het verleden heeft het Staring Cen
trum het model ANIMO ontwikkeld
voor de kwantitatieve analyse van de
koolstof- en stikstofhuishouding. Voor
de berekening van de fosforvrachten
naar het oppervlaktewater is dit nu
triëntenmodel uitgebreid met de fosforhuishouding. De fosfor die wordt aange
voerd naar het bodem-water-plant-systeem, is afkomstig van dierlijke mest,
kunstmest, infiltratie vanuit oppervlak
tewater, en kwel vanuit het diepe grond
water. In 1985 bedroeg de totale ge
schatte fosforbelasting circa 140 500
ton (fig. 9 en 10), waarvan 74% afkom
stig uit dierlijke mest en 25% uit kunst
mest. Voor het landelijk beeld is de fosforbijdrage van depositie, infiltratie, en
kwel verwaarloosbaar. Op regionaal
niveau kan de kwelbijdrage aan de fos
forbelasting echter aanzienlijk zijn
(Noord- en Zuid-Holland). De fosforbemestingsintensiteit is het hoogst in
Noord-Brabant, Noord-Limburg en
Oost-Gelderland (meer dan 60 kg/ha).

Peiljaar 1985
De afvoer naar het oppervlaktewater
systeem in 1985 is verkregen door een
periode van 45 jaar met het model ANI
MO door te rekenen. Het niveau van de
Ondanks beperkingen in de fosfaatbemesting
blijft de emissie naar het oppervlaktewater
toenemen tot ver in de volgende eeuw
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Fosforaanvoer (totaal 140 500 t/jr)

Kunstmest

1% Kwel + infiltratie
+ natte depositie

Dierlijke mest

Fosforaanvoer cultuurgrond
Dierlijke mest
(totaal 104 543 t/jr)

Kunstmest
(totaal 34 936 t/jr)
Maïsland
Grasland
Maïsland

Grasland

Overig bouwland

fosforafvoer voor heel Nederland is vol
gens deze berekeningen gestegen met
ongeveer 35%, namelijk van 1,2 kg/ha
tot ruwweg 1,6 kg/ha. Voor 1985 be
draagt de totale fosforafvoer volgens de
berekeningen 5375 ton, wat neerkomt
op 4% van de totale bemesting met
fosfor. Van de totale fosforafvoer wordt
ongeveer 6,5% afgevoerd via de opper
vlakkige afspoeling. De afvoer in natte
jaren neemt met name toe in de mestoverschotgebieden. De basisbelasting,
dat wil zeggen de theoretische afvoer
van fosfor naar het oppervlaktewater in
dien het gehele gebied uit niet-cultuurgrond zou bestaan, bedraagt circa 60%
van de totale fosforafvoer. Dit betekent
dat slechts 40% van de afvoer veroor
zaakt wordt door landbouw.

Overig bouwland

Fig. 10.
Totale fosforaanvoer in
1985.
Boven: verdeling van fosfor
over de verschillende aanvoerposten
Onder: verdeling van de fos
for uit dierlijke mest en uit
kunstmest over de grondgebruiksvormen
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Fig. 11. Simulatieresultaten van het model ANIMO
a) ruimtelijke verdeling van de JosJorqfvoer naar het oppervlaktewater voor het peiljaar 1985
b) afname van de JosJorqfvoer bij uitvoering van het scenario CENTRAAL
Fosforafvoer (10 t/jr)

Scenario's

90

Fig. 12. Landelijke
JosJorqfvoer naar het
oppervlaktewater in
een droog, een gemid
deld en een nat jaar,
voor het peiljaar
1985 en voor het jaar
2000 bij uitvoering
van het scenario CEN
TRAAL; simulatiere
sultaten van het mo
del ANIMO

Peiljaar 1985
droog
gemiddeld
nat

CENTRAAL 2000

Om de effecten van mestbeleid te voor
spellen zijn verschillende scenario's
ontwikkeld. Het scenario AUTONOOM
gaat uit van autonome landbouw
ontwikkelingen, waarbij de veevoeder
conversie wordt verbeterd en het gras
landgebruik wordt geëxtensiveerd
wegens de hogere melkproduktie per
koe. Er worden hierbij geen mestbeperkende maatregelen opgelegd. Het scena
rio CENTRAAL bestaat uit AUTONOOM
aangevuld met uitvoering van de Wet
Bodembescherming, waarbij in 2000
de wettelijke eindnorm wordt gehaald,
en aangevuld met ammoniak-reducerende maatregelen.
Voor beide scenario's blijkt de uitspoe
ling van fosfor toe te nemen. Bij het see
nario CENTRAAL neemt de oppervlak
kige afspoeling van fosfor af als gevolg
van het mestuitrijverbod in de winter
maanden. Dit heeft tot gevolg dat in
een aantal gebieden voor het scenario

Fosfaatafvoer landbouwgronden

CENTRAAL de fosforafvoer afneemt in
2000 (fig. 11). De afname van de opper
vlakkige afspoeling bedraagt dan ken
nelijk meer dan de toename van de uit
spoeling. De fosforafvoer is in een
droog jaar circa 45% minder en in een
nat jaar circa 35% meer dan in een ge
middeldjaar (fig. 12).
Voor de scenario's CENTRAAL en AU
TONOOM zijn lange-termijnberekeningen (tot 2045) uitgevoerd. Daarmee is
een beeld verkregen van de fosforafvoer
over een periode van ruim 100 jaar. Tot
2000 stijgt de fosforafvoer in beide sce
nario's met ongeveer dezelfde hoeveel
heid, hoewel de bemesting in verschil
lende mate afneemt (fig. 13). Ook voor
de lange-termijnontwikkeling tot 2045
blijkt zowel AUTONOOM als
CENTRAAL een voortdurende toename
van de fosforafvoer te vertonen. Voor
het scenario AUTONOOM is in 2000 de
fosforafvoer gestegen met 18% ten op
zichte van 1985; in 2045 wordt deze
toename 48%. Voor het scenario CEN
TRAAL is dit 21% in 2000 en 45% in
het jaar 2045. Kennelijk gaat de neer
waartse verplaatsing van fosfor in het
bodemprofiel en de daarmee gepaard
gaande uitspoeling van fosfor ook na
2000 nog door in beide scenario's.

Uit het gemiddelde verloop voor de
landbouwgronden in Nederland blijkt
dat de hoeveelheid die in de bodem
wordt vastgelegd, wel afneemt. Aange
zien maatregelen aan de bron (bemes
ting) op de bestudeerde termijn van 60
jaar niet het beoogde effect vertonen,
zullen in aanvulling op het mestbeleid
andere maatregelen nodig zijn om de
gewenste reductie mogelijk te maken.

Effect
Aangezien de bijdrage van de basisbe
lasting aan de fosforafvoer uit het lan
delijk gebied 60% bedraagt, is een re
ductie van de fosforafvoer met 50%
(RAP/NAP-doelstelling) fysiek niet haal
baar. Uit de berekeningen blijkt dat on
geacht de afname van de bemesting bij
het huidig geformuleerde beleid (CEN
TRAAL), de fosforafvoer blijft toenemen.

Fosforafvoer ( 1 O 3 t/jr)

p

• 2045C • 2045A
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Totale fosforbemesting (1 O 3 t/jr)

Fig. 13. Relatie tussen bemesting met fosfor
en afvoer van fosfor naar het oppervlaktewa
ter voor een gemiddeld hydrologisch jaar voor
de periode 1954-1969, voor het peiljaar
1985. voor de toekomstscenario's (2000), en
voor de lange-termijnontwikkeling (2030 en
2045) (A = AUTONOOM, C = CENTRAAL). Ook
als de bemesting afneemt, blijft de afvoer toe
nemen
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26 en grondwaterkwaliteit
Water is een belangrijke levens
bron. We hebben er dan ook alle be
lang bij dit water zuiver te houden.
In Nederland zijn we voor de drink
watervoorziening voor ongeveer
70% afhankelijk van het grondwa
ter. Dit water wordt onder meer be
dreigd door de vele bestrijdingsmid
delen die de Nederlandse landbouw
gebruikt. De lotgevallen van deze
middelen in bodem en grondwater
zijn nog lang niet altijd goed
bekend. Het Staring Centrum on
derzoekt in hoeverre deze bestrij
dingsmiddelen een bedreiging
vormen voor het water dat wordt
opgepompt voor de bereiding van
ons drinkwater.
Beleid en normstelling

Een drinkwaterput
ligt soms midden in
een akker

In 1980 besloot de Europese Gemeen
schap (EG) dat in drinkwater geen resi
duen van bestrijdingsmiddelen mogen
voorkomen. De grenswaarde werd
gelegd bij de toenmalige detectiegrens
voor het insekticide endosulfan in
water: 0,1 (ig per liter. Het totaal aan
bestrijdingsmiddelen mocht niet meer
zijn dan 0.5 |ig per liter. Nederland
heeft deze grenswaarden in het Waterleidingbesluit 1984 opgenomen. De
grenswaarden van de EG liggen voor
vrijwel alle nu gebruikte middelen veel
lager dan internationale organisaties
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie
en het United Nations Environment
Programme op grond van toxicologi
sche onderzoekingen toelaatbaar
achten. Tot omstreeks 1980 had men
nauwelijks een idee van de werkelijke
concentraties in het grondwater.

Vanaf het begin van de jaren zeventig is
in Nederland een waarschuwingssys
teem opgezet voor bestrijdingsmiddelen
die risico's opleveren wanneer ze wor
den gebruikt in intrekgebieden van
waterwinningen. Zo'n tien jaar geleden
nam de belangstelling voor de gevaren
van bestrijdingsmiddelen drastisch toe,
toen voor het eerst residuen werden ge
vonden in het diepere grondwater. In
de Verenigde Staten vond men de toxi
sche oxidatieprodukten van het nematicide (aaltjesbestrijder) en insekticide
aldicarb in het grondwater van Long
Island in New Jersey. In Nederland
werkte de vondst van 1.2-dichloorpropaan (een verontreiniging in een be
strijdingsmiddel dat veel wordt toege
past in de aardappelteelt) bij enkele
Drentse grondwaterpompstations alar
merend. Sindsdien hebben enkele
landen, waaronder Nederland, uitge
breide meetprogramma's opgezet. De
bepalingsmethoden moesten veel gevoe
liger worden gemaakt om voor alle mid
delen de zeer lage grenswaarde te kun
nen meten. Dit resulteerde in een
aanzienlijke lijst van middelen die in
het grondwater werden aangetroffen.
Vooral in het ondiepe grondwater onder
de percelen waar de bestrijdingsmidde
len werden gebruikt. In het diepere
grondwater van Nederland zijn tot nu
toe residuen van enkele bestrijdings
middelen gevonden.
Op welke diepte in het grondwater
moet de drinkwaternorm worden toe
gepast? De twee uitersten zijn: op het
bovenste grondwater onder de behan
delde percelen of op het diepere grond
water dat wordt opgepompt voor de
openbare drinkwatervoorziening. Het
Staring Centrum heeft deelgenomen
aan een landelijke werkgroep die zich
heeft gebogen over de vraag welke rela
tie er bestaat tussen de concentraties
van bestrijdingsmiddelen in het boven
ste grondwater en die in het dieper
opgepompte grondwater. Bij de norm
stelling voor het ondiepe grondwater
speelt de bescherming van een aantal
relatief ondiepe, particuliere drink
waterwinningen (0,1% van de totale
voorziening) een rol. Over deze winnin
gen is helaas nauwelijks kwantitatieve
informatie beschikbaar.
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Verdunning bovenste grondwater
Als een bestrijdingsmiddel mag worden
gebruikt, dan is dat voor met name
genoemde gewassen. In een bepaald
gebied, bijvoorbeeld in een intrekgebied
van een waterwinning, beslaat elk
gewas een zekere areaal-fractie. Hier
van zijn per gebied schattingen ge
maakt op basis van CBS- en LEI-statistieken over bodemgebruik en oppervlak
ten van de gewassen. Veel gewassen
komen slechts voor over een kleine
oppervlakte in een intrekgebied.
Ook de fractie van een gewas die wordt
behandeld met een bepaald middel is
van belang. Dit hangt onder andere af
van het werkelijk optreden van ziekten
of plagen, van de beschikbaarheid van
concurrerende middelen, van het beno
digde werkingsspectrum (bijvoorbeeld
tegen onkruidsoorten) en van de moge
lijkheden van biologische en mechani
sche gewasbescherming. Omdat resi
stentie-ontwikkeling bij ziekten en pla
gen en het aanpassen van micro
organismen in de bodem moet worden
tegengegaan, is het vaak nodig
verschillende middelen te gebruiken.
De omvang van het gebruik per middel
is vrij goed bekend uit enkele inven
tarisaties; het meest recent is die voor
het Meerjarenplan Gewasbescherming.
De combinatie van de areaalfractie van
het gewas met de behandelde fractie
daarvan geeft een indruk van de mate
van toepassing van een middel in een
gebied. Tegenover een eventueel residu
in het bovenste grondwater onder de
behandelde percelen staat het ontbre
ken ervan onder vele andere percelen.
Op deze manier hebben we de verdun
ning per middel-gewas combinatie in
verreweg de meeste gevallen bepaald
op meer dan een factor 10; in veel ge
vallen komt zelfs een verdunning van
meer dan honderdmaal voor.

Omzetting in grondwaterzone
De grondwaterzone is nogal eens voor
gesteld als een steriele zone waarin
weinig omzetting van organische verbin
dingen plaatsvindt. De laatste jaren
blijkt steeds meer het tegendeel. Van
ruim tien bestrijdingsmiddelen zijn nu
omzettingsgegevens beschikbaar. En
kele middelen zoals 1,3-dichloorpropeen blijken onder uiteenlopende
omstandigheden (redox, pH) te worden

Res terende hoeveelheid (%)

Fig. 14.
De omzettingssnel
heid uan het bestrij
dingsmiddel cddicarb
sulfon (in water ver
zadigde zandondergrond op circa 1.5 mmv) hangt sterk af
van de omstandig
heden
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omgezet. Een tweede groep middelen
zoals de carbamoyl-oximen blijkt snel
te worden omgezet onder bepaalde
omstandigheden (bijvoorbeeld in anaë
robe toestand), maar slechts zeer lang
zaam onder aërobe omstandigheden
(fig. 14). Voor een derde groep verbin
dingen is nog weinig omzetting in de
grondwaterzone gemeten.
De dichtheid van micro-organismen in
de grondwaterzone is aanzienlijk, ook
op grotere diepten. Deze organismen
kunnen direct betrokken zijn bij de
omzetting van organische verbindin
gen, maar ze kunnen ook de omstandig
heden daarvoor scheppen. We hebben
gevonden dat kationen die in anaërobe
toestand vrijkomen, katalytisch werken
op de omzetting van carbamoyl-oxim
nematiciden.
De verblijftijd van het grondwater in de
ondergrond is vaak tien jaar of meer.
Voor grondwater buiten de bescher
mingszone van waterwinningen is deze
zelfs minstens enkele tientallen jaren.
De resultaten van oriënterende bereke
ningen wijzen erop dat zelfs een trage
omzetting (halfwaardetijd van enkele ja
ren) de concentratie in het opgepompte
water aanzienlijk doet afnemen. Om te
onderzoeken welke verbindingen ont
staan bij de omzettingen wordt een
middel gemerkt met radioaktief 14C. De
vorming en omzetting van produkten
kan dan worden gevolgd. Dit onderzoek
kan een rol spelen in de toelatingspro
cedure, met name voor middelen met
een zeker risico om uit te spoelen.
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In het iritrekgebied
van een grondwaterwinning gelden ster
ke beperkingen in
het gebruik uan be
strijdingsmiddelen
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Rekenmodellen
Om de uitspoeling van het grote aantal
bestrijdingsmiddelen en hun omzettingsprodukten te kunnen schatten,
zijn rekenmodellen een belangrijk hulp
middel. Te meer omdat de middelen on
der zeer uiteenlopende omstandig
heden, zoals bodem, neerslagpatroon
en seizoen worden toegepast. De moge
lijkheden om tijdrovende veldexperimenten te doen zijn namelijk beperkt.
Het Staring Centrum heeft samen met
het Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne het rekenmodel
PESTLA ontwikkeld waarmee men een
eerste indruk van het uitspoelingsrisico
van een middel in bepaalde situaties
(bijvoorbeeld bij een zandgrond met
maïs) kan krijgen. Het is hierdoor
mogelijk een vergelijkende classificatie
te maken van bestrijdingsmiddelen wat
betreft hun uitspoelingsrisico. Van de
300 in Nederland gebruikte middelen is
zo na te gaan welke middelen de hoog
ste prioriteit verdienen als het gaat om
de beoordeling van het risico van uit
spoelen. Meer zekerheid moet vervol
gens worden verkregen op basis van
nauwkeuriger berekeningen, zo nodig
aangevuld met veldonderzoek.
Het onderzoek aan methoden om de
werkelijke belasting van de bodem als
resultaat van toedieningswijze, dose
ring, interceptie door het gewas, ver
vluchtiging en fotochemische omzetting
te berekenen, moet worden geïntensi
veerd. Ook de manier waarop de reken
modellen worden gebruikt, is nog niet

optimaal. De gesimuleerde situaties
per middel moeten nauwer aansluiten
bij de situatie in de praktijk. Onder
veldomstandigheden kunnen verder
complicaties optreden bij transport van
bestrijdingsmiddelen. Ongelijkmatige
waterstroming kan optreden door trage
bevochtiging van de toplaag, door verslemping en door het ontstaan van zo
genaamde preferente stroombanen. Dit
soort complicaties is van belang, omdat
een uitspoeling van minder dan 0,1%
van de dosering van een middel al tot
duidelijk meetbare gehalten in het bo
venste grondwater kan leiden.Om de
invloed van transport en omzetting in
de grondwaterzone te beoordelen zijn
eveneens rekenmodellen nodig. Tot nu
toe zijn ook deze beschrijvingen sterk
vereenvoudigd; een aantal mogelijke
complicaties kan grote invloed hebben
op de opgepompte concentraties. Het
toetsen van dit soort modellen heeft
nog nauwelijks plaatsgevonden.

Veldonderzoek nodig
Rekenmodellen moeten aan de hand
van gedetailleerde veldexperimenten
getoetst worden om de bruikbaarheid
vast te stellen. Alle relevante omstan
digheden moeten daarbij nauwkeurig
worden vastgelegd. Discrepanties tus
sen rekenresultaten en metingen zijn
aanleiding om de modellen te verbete
ren en om processen verder te bestude
ren. Op deze wijze zijn de modellen
steeds geschikter om schattingen en
voorspellingen te maken. In kritieke
gevallen zullen ook voor middelen en
hun omzettingsprodukten veldmetin
gen nodig zijn om de verwachtingen te
controleren.
Het gebruik van rekenmodellen kan in
de toekomst een belangrijk deel van
het tijdrovende veldonderzoek vervan
gen. maar op beperkte schaal blijven
toch toetsingen nodig. Zonder toetsin
gen is de kans te groot dat essentiële
processen en verschijnselen over het
hoofd worden gezien of onjuist worden
beschreven.

Waterbeheer in de Nijldelta in Egypte
Om te besparen op irrigatiewater
heeft Egypte in 1988 de wateraanvoer verminderd en het rij stareaal
verkleind in de Oostelijke Nijldelta.
Dit leidde tot een afname van de
rijstproduktie met 30% en tot gewasschade aan de overige gewas
sen. Bovendien was de hoeveelheid
drainagewater bestemd voor herge
bruik 30% minder dan voorzien.
Het Staring Centrum heeft samen
met het Drainage Onderzoek Insti
tuut in Egypte aangetoond, dat mo
delberekeningen deze vermindering
hadden kunnen voorspellen. Ook
bleek, dat de totale rijstproduktie
gehandhaafd en de gewasschade ge
halveerd had kunnen worden door
de wateraanvoer alleen voor rijst te
verminderen.
Watervoorziening
De oppervlakte van Egypte beslaat ruw
weg een miljoen km2, maar de meerder
heid van de snel groeiende Egyptische
bevolking is geconcentreerd op 4 à 5%
van dit gebied. Om de voortdurende
groei van de voedselimport te verminde
ren, heeft uitbreiding van het land
bouwkundig areaal de hoogste priori
teit bij de Egyptische overheid.
Voor de watervoorziening is de land
bouw in Egypte bijna volledig afhanke
lijk van externe aanvoer. Neerslag dekt
maar 2 tot 3% van de totale waterbe
hoefte. De externe wateraanvoer komt
voornamelijk uit het stroomgebied van
de Nijl. Uitbreiding van het landbouw
kundig areaal is daarom alleen moge
lijk door meer water aan te voeren of
door het irrigatiewater in het huidige
landbouwgebied beter te benutten.
Structurele vergroting van de wateraan
voer naar Egypte kan worden bereikt
door in het stroomgebied van de Nijl de
waterverliezen te beperken. Een snelle
en goedkope manier om het irrigatiewa
ter beter te benutten, is door drainage
water uit de hoofddrains terug te pom
pen in de irrigatiekanalen.
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gevoerd, samen met het Drainage On
derzoek Instituut in Egypte. Het Minis
terie van Irrigatie en het Nederlandse
Ministerie van Ontwikkelingssamenwer
king hebben het project gefinancierd.
Het "Reuse-project" kent de volgende
hoofdactiviteiten:
— het opzetten van een meetnet in het
hoofddrainagesysteem in de Nijldelta
om gegevens over waterhoeveelheden
en waterkwaliteit voor de huidige toe
stand te verzamelen;
— voorspelling met modelsimulaties
van de gevolgen van veranderingen
in het waterbeheer;
— training van de staf van het Drainage
Onderzoek Instituut in het gebruik
van methoden om bovengenoemde in
formatie te verschaffen.
Het meetnet in het drainagesysteem
(fig. 15) omvat ongeveer 100 observatie
punten in de hele Nijldelta (circa 1,5
miljoen ha). De waarnemingen zijn
gestart in 1980. Gedurende de eerste
drie jaren zijn de meetmethoden en de
waarnemingsfrequentie geleidelijk ver
beterd, en vanaf 1984 is de betrouw
baarheid van de waarnemingen aan
merkelijk verbeterd.

Hergebruik drainagewater
Om het Egyptische Ministerie van Irri
gatie te voorzien van de benodigde
informatie over de beschikbaarheid van
drainagewater voor hergebruik in irriga
tie, heeft het Staring Centrum het
"Reuse of Drainage Water Project" uit

De landbouw in
Egypte is voor 98%
aftiankelijk van irri
gatiewater

30

Waterbeheer Egypte
Middellandse

Egypte
Nassermeer

— Irrigatie kanaal
*- Drainage kanaal
o

Fig. 15.
Irrigatie- en drainage
systeem van de Nijldelta in Egypte

Model SIWARE
Voor de voorspelling van toekomstige
veranderingen in drainagewaterhoeveelheid en zoutgehalte heeft het Staring
Centrum samen met het Drainage On
derzoek Instituut het model SIWARE
(Simulation of Water Management in
the Arab Republic of Egypt) ontwik
keld. De volgende aspecten worden in
het waterbeheer van de Nijldelta onder
scheiden, en in het simulatiemodel als
subsysteem aangeduid (fig. 16):
— de watertoedeling aan de inlaatpunten van het irrigatiesysteem (model
DESIGN):
— de vaststelling van de waterbehoefte
op perceelsniveau, waarbij rekening
wordt gehouden met de lokale hydro
logische en klimatologische omstan
digheden, en met de vocht- en zout
toestand in de bodem (model
WDUTY);
— de waterverdeling binnen de gebie
den die bediend worden door de
hoofdinlaten via transportkanalen,
de operationele verliezen naar het
drainagesysteem en de wegzijgings-

Hergebruik pompstation

verliezen naar de ondergrond (model
WATDIS):
— de waterverliezen van de landbouwpercelen naar de atmosfeer via ver
damping en gewastranspiratie, de
verliezen naar het diepe watervoe
rend pakket door wegzijging en zoute
kwel vanuit dit zelfde pakket, en de
verliezen naar de Middellandse Zee
via het hoofddrainagesysteem (model
REUSE).
Bij de verdeling van het water over de
verschillende bedieningsgebieden van
de irrigatiekanalen spelen de arealen
van de verschillende gewassen in het
bedieningsgebied een rol. Ieder gewas
heeft zijn eigen karakteristieke waterbe
hoefte in de loop van het groeiseizoen.
Met gegevens daarover kan de totale
maandelijkse gewasbehoefte worden be
paald. Deze wordt verminderd met de
lokale grondwateronttrekking, het ge
plande hergebruik van drainagewater,
en de neerslag. De zo verkregen netto
landbouwkundige waterbehoefte wordt
weer vermeerderd met de huishoudelij
ke en industriële waterbehoefte, en dat
resulteert ten slotte in de bruto water-
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behoefte per inlaatpunt (na correctie
voor onvermijdelijke verliezen). Boven
genoemde procedure is onverkort opge
nomen in het model DESIGN (fig. 16).
Hierbij tekenen we aan dat er voor de
waterbehoefte van de gewassen een
soort gemiddelde waarde in de gehele
Nijldelta wordt gebruikt. Deze "rekenwaterbehoefte" kan plaatselijk aanzien
lijk afwijken van de werkelijke waterbe
hoefte door hydrologische, klimatologi
sche en bodemkundige omstandighe
den. De werkelijke waterverdeling bin
nen de bedieningsgebieden van de
hoofdkanalen, de verdamping en de
drainagehoeveelheden worden bere
kend op basis van de lokale waterbe
hoefte.
Tot nu toe is het model alleen toege
past op de Oostelijke Nijldelta. Daartoe
is dit gebied van ongeveer 600 000 ha
opgedeeld in 82 deelgebieden, die on
derling zijn verbonden via de irrigatie
kanalen voor de wateraanvoer en via de
drainagekanalen voor de waterafvoer.
De modelparameters zijn afgestemd op
de waarnemingen in het drainagesys
teem van 1986.

Voorspellende waarde
Voor het vaststellen van de voorspellen
de waarde van het simulatiemodel zijn
modelresultaten vergeleken met gege
vens over de periode 1984 tot en met
1988 (tabel 2). Deze periode is met
name interessant omdat de watervoor
raad in het Nasser stuwmeer langza
merhand uitgeput is geraakt door de
langdurige droogte in het stroomgebied
van de Nijl in Afrika. Omdat het Nasser
meer geheel Egypte van water voorziet,
is de wateronttrekking uit het meer in
deze periode stapsgewijs gereduceerd.
De corresponderende vermindering van
de totale drainafvoer uit de Oostelijke
Nijldelta blijkt onregelmatig te verlopen
(tabel 2). Zo is in 1985 de afvoer afgeno
men met 6%, terwijl de aanvoer slechts
met 2,2% is afgenomen. In 1986 en in
1988 daarentegen neemt de drainaf
voer juist weer minder af dan de totale
wateraanvoer.
Ondanks dit ogenschijnlijk onregelma
tig verloop van de vermindering van de
afvoer, blijken de modelberekeningen
voor deze periode van vijf jaar goed
overeen te komen met de waarnemin
gen.

Fig. 16. Schematisering van het model SIWARE

De externe wateraanvoer komt uit het stroom
gebied via verdeelwerken van de Nijl

31

32

Waterbeheer Egypte

Tabel 2. Overzicht van de wateraan- en afvoer en hergebruik (in miljard m3 per jaar] in de Oos
lelijke Nijldelta 1984-1988, met tussen haakjes het verschil in % met het voorgaande
jaar. De aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Nijl leidde tot een stapsge
wijze reductie van de wateronttrekking uit het Nassermeer. Vanaf 1986 werden de mo
gelijkheden voor hergebruik maximaal benut. Door de verminderde aanvoer kwam er
na dat jaar minder drainagewater beschikbaar voor hergebruik
Jaar

Aanvoer
Nijl

Afvoer
zee

Hergebruik

1984
1985
1986
1987
1988

12,243 (-)
11,969 1-2.2)
11,645 (-2,7)
11,249 (-3,4)
10,322 (-9,2)

4,633 (-)
4,355 (-6,0)
4,281 (-1,7)
3,948 (-7,8)
3,652 (-7,5)

0,801 (-)
0,804 (+0,4)
0,925 (+15,0)
0,814 (-12,0)
0,652 (-19,9)

Waterbesparing
In 1988 is aanzienlijk op de wateraanvoer bespaard, door in het zuiden van
de Oostelijke Nijldelta de rijst te vervan
gen door maïs. Rijst wordt namelijk on
der zeer natte omstandigheden geteeld;
maïs heeft minder water nodig. De hoe
veelheid voor hergebruik beschikbaar
drainagewater nam procentueel echter
meer af dan de wateraanvoer (tabel 2).
Deze (onverwachte) reductie heeft op di
verse plaatsen in de Nijldelta proble
men in de watervoorziening veroor
zaakt. Dit heeft geleid tot een verzoek
van het Ministerie van Irrigatie om de
beschikbaarheid van drainagewater
voor hergebruik uit te rekenen voor een

In Egypte irrigeren
boeren nog veel met
de traditionele Sakka

aantal varianten in rijstareaal in de
Oostelijke Nijldelta. Voor de verbouw
van rijst onderscheidt het ministerie
vijf zones in de Nijldelta (fig. 17a). In
het zuiden is de rijstverbouw in princi
pe niet toegestaan en in het noorden,
waar kwel voorkomt en het bodemzout
gehalte in het algemeen hoog is, mag
op 50% van het areaal rijst worden ver
bouwd.
Voor de toedeling van water aan de
hoofdkanalen gaat het Ministerie van Ir
rigatie uit van een uniforme gewasbe
hoefte in de hele Nijldelta. Voor rijst is
deze rekenwaterbehoefte ongeveer
2100 mm voor het gehele groeiseizoen.
In de praktijk blijken de werkelijke wa
tergiften aan het rijstgewas nogal te va
riëren. De literatuur over balansstudies
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Fig. 1 7.
De Oostelijke Nijldelta
a) Rijstzones met het
toegelaten percen
tage rijst
b) Berekende water
behoefte van rijst in
de verschillende deel
gebieden
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van rijst in de Nijldelta vermeldt waar
den uiteenlopend van 1150 mm tot
2200 mm. Ook de waterbehoefte van
rijst die met het simulatiemodel WDUTY is berekend, blijkt ruimtelijk sterk
te variëren (fig. 1713). De gemiddelde be
rekende waterbehoefte bedraagt zo'n
1900 mm, ongeveer 10% minder dan
de rekenwaterbehoefte die het Ministe
rie van Irrigatie hanteert. Door deze re
kenwaterbehoefte te verlagen, kan men
ook water besparen. Om deze reden
zijn de vijf rijstareaalvarianten gecombi
neerd met vier varianten voor de rekenwaterbehoefte van rijst, zodat in totaal
twintig waterbeheersalternatieven ont
staan.
Door voor deze twintig alternatieven
het SIWARE-model toe te passen, heb
ben we de relatie tussen de bruto wa
terbehoefte en de hoeveelheid voor her
gebruik beschikbaar drainagewater
vastgesteld. Uit deze relatie blijkt dat
bij een lagere waterbehoefte ook het
hergebruik van drainagewater afneemt.
De netto besparing op water is dus min
der dan de afname in de waterbehoefte.
Voor iedere combinatie van rijstareaal
en rekenwaterbehoefte is deze netto be
sparing berekend (fig. 18).

Verminderde wateraanvoer
Water besparen kost wel geld. Door het
rijstareaal te verkleinen wordt de totale
rijstproduktie in Egypte namelijk dras
tisch teruggebracht: met 60% bij de op
tie van 88 000 ha rijst. Weliswaar
wordt er maïs geteeld op de rijstvelden
die aan de produktie onttrokken zijn,
maar de nationaal-economische waar
de van maïs is geringer dan die van
rijst. Rijst is het voornaamste volksvoedsel in Egypte en bij het grootste
rijstareaal (circa 500 000 ha) is het
land zelfvoorzienend. Reductie van het
areaal leidt tot een verhoging van de im
port van voedsel, en is daarom niet
aantrekkelijk.
Behalve door rijstarealen te verkleinen,
kost de besparing op water ook geld
doordat er in het groeiseizoen tekorten
aan water kunnen ontstaan. Dat is na
tuurlijk schadelijk voor de gewasproduktie. Als indicatie voor de gewassehade kan de vermindering in de gewasver
damping worden gebruikt, omdat deze
gerelateerd is aan de gewasproduktie.
De totale seizoensverdamping van rijst
ligt in dezelfde orde van grootte als die
van maïs. Daarom kan de totale gewas-
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Fig. 18.
Vermindering waterbehoefte en netto waterbe
sparing berekend met het model SIWARE in
de Oostelijke Nijldelta in relatie tot het rijst
areaal en de rekenwaterbehoejte van rijst

Fig. 19.
Maximale en minimale gewasverdamping in
relatie tot de waterbesparing voor de onder
zochte beleidsalternatieven, voor de korte ter
mijn (Iejaar) en de lange termijn (na 50jaar)
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verdamping van het hele studiegebied
van de twintig gedefinieerde scenario's
als indicatie voor de gewasschade wor
den gebruikt (fig. 19). Ook uit het oog
punt van gewasopbrengsten geniet de
reductie van de rekenwaterbehoefte
van rijst als maatregel voor waterbespa
ring de voorkeur boven terugdringing
van het rijstareaal. Dat blijkt uit de ge
vonden relaties tussen de waterbespa
ring en de reductie in de gewasverdam
ping. Er kan 6% worden bespaard op
water ten koste van 0,25% gewasver
damping door de rekenwaterbehoefte
van rijst terug te brengen van de huidi
ge 2100 mm tot 1750 mm (fig. 19). Een
zelfde waterbesparing van 6% door het
terugbrengen van het rijstareaal met
25% van 214 000 tot 158 000 ha gaat
ten koste van ongeveer 1,5% van de to
tale gewasverdamping. Het verminde
ren van de wateraanvoer voor rijst
blijkt dus beter uit te pakken dan het
verkleinen van het rijstareaal.
Als er gedurende langere tijd op water
bespaard wordt, bestaat er kans op verzilting van de bodem en kan de gewas
verdamping en daarmee de gewasproduktie, verder afnemen (fig. 19). Ook
voor het bodemzoutgehalte blijkt dat
het reduceren van de rekenwaterbe
hoefte voor rijst op de lange termijn be
ter uitpakt dan het terugdringen van
het rijstareaal (fig. 20).

Strategie
De strategie die het Ministerie van Irri
gatie in 1988 heeft gevolgd om te bespa
ren op de hoeveelheid irrigatiewater,
bestond uit het verkleinen van het rijst
areaal. Uit de gegevens van dit ministe
rie blijkt het rijstareaal in 1988 met
30% te zijn afgenomen tot 150 000 ha.
Hiermee is 925 miljoen m3 per jaar wa
ter bespaard ten opzichte van 1987 (ta
bel 2). Het corresponderende rijstareaal
bedraagt volgens de doorgerekende sce
nario's 143 000 ha (fig. 18) en komt re
delijk overeen met de opgave van het
ministerie. Eenzelfde waterbesparing
had kunnen worden gerealiseerd door
het rijstareaal met slechts 8% te laten
afnemen tot 197 000 ha en tegelijker
tijd de rekenwaterbehoefte van rijst te
verminderen van de gebruikelijke 2100
mm tot 1750 mm.
De methode die het Ministerie van Irri
gatie volgde in 1988, leidde tot een ver-
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Fig. 20. Bodemzoutgehalte op de lange termijn in de Oostelijke Nijldelta voor twee scenario's
met een gelijke waterbesparing van 23,5%
a) reductie rijstareaal met 59% van 214 000 tot 88 000 ha
b) reductie rekenwaterbehoefle van rijst met 32% van 2100 tot 1100 mm per groeiseizoen

dampingsreductle van 2%. Deze gewasschade kan gehalveerd worden bij toe
passing van het genoemde alternatief
(fig. 19). Ter vergelijking: in 1988 is een
verdampingsreductie van 1,9% bere
kend ten opzichte van de gewasverdam
ping in 1987. Het alternatieve beleid be
nadert bovendien de samenstelling van
de gewenste landbouwproduktie beter;
de rijstproduktie neemt af met 8% te
genover een afname van 30% in 1988.
Op de lange termijn worden de verschil
len tussen de algemene reductie in de
gewasverdamping groter: 1,5% bij de al
ternatieve benadering tegen 3,5% bij de
benadering van 1988 (fig. 19).

Toekomst
Met het model SIWARE kunnen de ge
volgen van veranderingen in het water
beheer goed worden voorspeld. Voor de
Oostelijke Nijldelta leverde deze voor
spelling verrassende resultaten op. Het
blijkt financieel aantrekkelijker te zijn
het rijstareaal te handhaven en de wateraanvoer voor de rijst te verminderen,
dan de rijst voor een deel te vervangen
door maïs.
Voor het Ministerie van Irrigatie in
Egypte zal het gebruik van het model
SIWARE in de Midden- en West-Delta
noodzakelijk zijn om ook daar onder
steuning te geven in de besluitvorming
over het waterbeheer.

Problemen kattekleien in
se Indonesië aangepakt
Is het mogelijk om al in het veld te
zien of er kattekleien voorkomen
die sterk zullen verzuren bij ontgin
ning, alleen door te kijken naar
kleur, rijpheid en textuur van de
bodem? In de kustvlakte van zuide
lijk Kalimantan, Indonesië, onder
zoekt het Staring Centrum moge
lijkheden om de karteringstechnieken voor kattekleien te verbeteren.
Ook wordt er een model ontwikkeld
om de chemische en fysische pro
cessen in deze problematische bo
dems na te bootsen. Dit model voor
spelt de effecten van verschillende
methoden van waterbeheer op de
verzuring van kattekleigebieden.
Katteklei

Ontwatering van kat
tekleien in kustvlak
ten heefi verzuring
van de bodem tot ge
volg, zoals hier in Pu
lau Petak op Kali
mantan.

Kattekleien zijn bodems die pyriet be
vatten. Pyriet kan oxyderen tot zwavel
zuur. bijvoorbeeld als gevolg van drai
nage. De bodem verzuurt daarbij zeer
sterk. Dat heeft erg nadelige gevolgen
voor de (landbouwkundige) gebruiksmo
gelijkheden van kattekleigebieden, en
voor het milieu. Kattekleien worden ge
vormd in kustvlakten onder invloed
van de getijdenbeweging van zout- en
brak water en in aanwezigheid van gro
te hoeveelheden organische stof. In to
taal beslaan zulke kustvlakten in de
wereld ruim 12,5 miljoen hectare. Het
merendeel daarvan komt voor in zuidoost-Azië. Omdat kattekleien voorko
men in kustvlakten, hebben ze een
(vlakke) topografie die hen aantrekke
lijk doet lijken voor exploitatie. Boven
dien komen ze vaak voor in de buurt
van dichtbevolkte gebieden, zoals in

West-Afrika en in zuidoost-Azië. Vooral
in Indonesië zijn grote delen van derge
lijke kustvlakten bestemd als transmigratiegebied. Bij de ontginning van kat
tekleigebieden is drainage echter nood
zakelijk, onder andere om de draag
kracht van de ongerijpte kleien te ver
hogen. Daarbij treedt verzuring op,
waardoor er toxische concentraties van
onder andere aluminium en ijzer vrijko
men. Een serieus probleem, zeker in
een gebied dat bestemd is voor (land
bouwkundig) gebruik.
Het Research Programme on Acid Sul
phate Soils in the Humid Tropics
houdt zich bezig met deze problema
tiek. Het onderzoeksproject omvat drie
hoofdcomponenten:
— verbetering van de technieken om
kattekleien te identificeren en in
kaart te brengen;
— modellering van de chemische en fy
sische processen;
— gebruik van kattekleien bij verschil
lende manieren van waterbeheer.
Het Staring Centrum voert dit project
uit, samen met het International Insti
tute for Land Reclamation and Improve
ment, het Instituut voor Bodemvrucht
baarheid, het Rijksinstituut voor Na
tuurbeheer, Euroconsult en, in Indone
sië, het Centre for Soil Research and
Agroclimatology en het Banjarbaru Re
search Institute for Foodcrops. Het pro
ject ging in 1987 van start en vindt
plaats in de kustvlakte van zuidelijk
Kalimantan, Indonesië. Ontginningen
en drainagestelsels die vanaf 1920 in
dit gebied (Pulau Petak) werden aange
legd, hebben geleid tot sterke en wijd
verbreide verzuring. Toch heeft de Indo
nesische overheid Pulau Petak bestemd
tot transmigratiegebied.
Het Staring Centrum houdt zich bezig
met de eerste twee hoofdcomponenten.
Enige aspecten van het onderzoek ko
men hier aan de orde. Het ILRI voert
onderzoek uit naar de derde hoofdcom
ponent.

Reconstructie
Om een goede inventarisatie te maken
van kattekleigebieden is inzicht in hun
ontstaanswijze essentieel. Voor Pulau
Petak is die gereconstrueerd met ver
schillende remote-sensingtechnieken
(interpretatie van luchtfoto's en compu
terverwerking van digitale satellietbeelden), veldobservaties aan bodem, topo-
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Fig. 21.
De ontwikkeling van
Pulau Petak (Kalimantan, Indonesië) in
drie sedimentatie/a-
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grafie, hydrologie, vegetatie en gewas
sen, chemische, fysische en mineralogi
sche laboratoriumanalyses, (koolstof) isotopenonderzoek en palynologische
bepalingen. Tijdens de reconstructie
zijn deze technieken ook op hun toepas
baarheid voor karteringen getest.
De vorming van Pulau Petak verliep in
drie fasen (fig. 21). Op grond van de re
constructie van deze gefaseerde geogenese van de kustvlakte kan een globale
indeling worden gemaakt van gebieden
waarin kattekleien kunnen voorkomen
(de alluvio-mariene vlakten en de oude
rivierlopen) en gebieden waarin deze
niet aanwezig zijn (oever- en strandwal
len) . Zo'n globale indeling dient dan als
eerste niveau van de legenda bij de bodemkaart van het gebied. De mogelijk
heid tot verzuring bepaalt samen met
de hoogteligging (lees: de sedimentatie
fase) en de afstand van het gebied tot
de zee in hoge mate de geschiktheid
van de bodems voor verschillende vor
men van landbouwkundig gebruik.
Hieronder vallen onder meer de toepas
sing van irrigatie en methoden om even
tueel zuur uit gedraineerde bodems te
spoelen.

Identificatie
Een ander onderdeel van het onder
zoek naar verbeterde karteringstechnieken voor kattekleien bestaat uit het zoe
ken naar eenvoudig waarneembare
veldkenmerken voor hun identificatie.

In Indonesië worden
mogelijkheden onder
zocht om de karte
ring stechnieken voor
kattekleien te verbe
teren

Er is gekeken of het mogelijk is aan de
hand van de kleur van de bodem, tex
tuur en rijpheid al in het veld een beeld
te krijgen van bijvoorbeeld het pyrietgehalte of van de diepte waarop de pyriethoudende laag begint. Zo hebben we
een goede correlatie gevonden tussen
de kleur van de bodem en de mate van
verzuring.

Tijdens de proefkarteringen die in het
kader van het project werden uitge
voerd, bleek dat de kleur van katteklei
niet altijd stabiel is. Vaak verkleurt
deze bij blootstelling aan de lucht snel
van licht- naar (donker)grijs. Dit ver
schijnsel, dat ook van kattekleien in an
dere gebieden bekend is, wordt waar
schijnlijk veroorzaakt door de oxydatie
van organische stof in de pyriethoudende laag. De verkleuring kan daardoor
een maat zijn voor het pyrietgehalte
van de bodem en dus voor de mate
waarin deze kan verzuren.
Daarnaast bleek tijdens de proefkarte
ringen dat de correlatie tussen kleur en
de mate van verzuring sterker werd als
de fysiografische positie van de bodem
in beschouwing wordt genomen.

Simulatiemodel
De tweede hoofdcomponent van het
kattekleiproject richt zich op de ontwik
keling van een simulatiemodel waarin
de lysische en chemische processen in
kattekleien zijn geïntegreerd. Het doel
van dit model is om de effecten te voor
spellen van verschillende methoden
van waterbeheer op de verzuring, en
daarmee op het ontstaanvan toxische
concentraties van elementen in het
grond- en oppervlaktewater.
De ontwikkeling van zo'n model vergt
allereerst studie van de relevante fysi
sche, chemische en transportproces
sen. Deze processen moeten bestu
deerd worden in relatie tot bodemeigen
schappen, waterbeweging en klimaat.
Hiervoor zijn laboratorium- en veldexperimenten in Nederland en in Indone
sië uitgevoerd.
Op basis van deze experimenten werd
het simulatiemodel SMASS ontwikkeld,
dat is opgebouwd uit drie modules:
— een fysische module waarin trans
port van water en stoffen door de bo
dem wordt berekend, in relatie tot bo
demeigenschappen, waterbeheer en
klimaat:
— een module waarin het transport van
zuurstof in de bodem wordt bere
kend in relatie tot vochtgehalte, bo
demstructuur en zuurstofconsumptie door organische stof en pyriet;
— een chemische module waarin oxydatie/reductie-, adsorptie/desorptieen neerslag/oplossingsreacties wor
den berekend.
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Fig. 22. Toepassing
van het kattekleisimulatiemodel SMASS.
Berekende afname
van pyriet op verschil
lende diepten in de
bodem:
a) bij het actuele
waterbeheer
b) bij irrigatie
c) bij drainage tot 50
cm beneden maaiveld
d) bij een combinatie
van drainage en irri
gatie
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Figuur 22 toont een voorbeeld van toe
passing van het model SMASS. Deze fi
guur laat zien dat het bij het actuele
waterbeheer op een van de proefvelden
ongeveer acht jaar duurt voordat alle
pyriet in de bovenste 5 cm van de bo
dem geoxydeerd is. Voor de laag van 510 cm duurt dat proces uiteraard veel
langer (fig. 22a). In die periode wordt in
elke droge tijd, als de grondwaterstand
daalt, zuur gevormd en kunnen toxi
sche concentraties van bijvoorbeeld alu
minium en ijzer ontstaan. Dit kan wor
den voorkomen door dagelijks te irrige
ren. Op die manier blijft de oxydatie in
het profiel beperkt tot de bovenste 5
cm van de bodem (fig. 22b). Een nadeel
hiervan is dat het pyriet alleen uit deze
toplaag verdwijnt. Verlaging van de
grondwaterstand tot 50 cm beneden
maaiveld versnelt de pyrietoxydatie
aanzienlijk: binnen 12 jaar verdwijnt
alle pyriet uit de bovenste 15 cm van
het profiel (fig. 22c). Wel zal de bodem
dan elk jaar verder verzuren dan onder
het huidige waterbeheer. Als naast drai

nage ook nog wordt geïrrigeerd, oxydeert het pyriet langzamer (fig. 22d),
maar wel dieper in het profiel dan on
der het huidige waterbeheer. Boven
dien blijft dan extreme verzuring ach
terwege. Het model SMASS laat zien,
dat een combinatie van drainage en irri
gatie dus de beste methode is om py
riet uit de bovenste 15 cm van een kat
teklei te verwijderen.

Mogelijkheden
Met verbeterde identificatietechnieken
zijn we in staat om vroegtijdig de meest
problematische kattekleien te onder
scheiden van de kattekleien die minder
sterk zullen verzuren bij ontginning.
Het simulatiemodel voorspelt effecten
van verschillende vormen van waterbe
heer voor deze laatste categorie van kat
tekleien, onder uiteenlopende omstan
digheden. Mede hierdoor kan Pulau Petak straks misschien geschikt worden
gemaakt worden voor landbouwkundig
gebruik.

Databank van het grondgebruik
40 in Nederland opgezet
Actuele gegevens over het grond
gebruik kunnen op een relatief
goedkope manier verkregen worden
met remote-sensingopnamen. Daar
om heeft het Staring Centrum sa
men met DHV Raadgevend Ingeni
eursbureau BV besloten een data
bank op te zetten met informatie
over grondgebruik die uit satellietbeelden is afgeleid. De Begeleidings
commissie Remote Sensing heeft in
de beginfase financieel bijgedragen.
Classificatie

De databank kent 15
verschillende grondgebruiksklassen

Het is voor verschillende toepassingen
belangrijk te beschikken over actuele
grondgebruiksgegevens. Voor het
verkrijgen van deze gegevens zijn topo
grafische kaarten over het algemeen
minder geschikt, omdat ze voor een
deel verouderd zijn. Bovendien geven
ze niet alle gewenste onderscheidingen
in grondgebruik aan. Karteringen in
het veld zijn tijdrovend en duur. Verta
ling van met remote sensing verkregen
informatie naar het huidige grondge
bruik lijkt dus de aangewezen oplos
sing in dit geval.
Hierbij worden beelden gebruikt die op
genomen zijn met Thematic Mapper,
een opnamesysteem aan boord van de
Amerikaanse satelliet LANDSAT. Op
deze satellietbeelden wordt de zonne
straling vastgelegd die door voorwerpen
aan het aardoppervlak wordt gereflec
teerd. Elke grondgebruiksvorm reflec
teert op eigen wijze zonnestraling. Dit
uit zich in kleurverschillen op het sateli lietbeeld (fig. 23a). Aan de hand van
veldwerk en kennis van de wisselwer

king tussen zonnestraling en het aard
oppervlak kunnen we relaties leggen
tussen de waargenomen kleuren en het
grondgebruik. Deze relaties kunnen we
op een wiskundige manier formuleren.
Met de computer wordt van de afzon
derlijke beeldelementen (vlakken van
25 bij 25 m) de kleur vergeleken met de
vastgelegde relaties. Tenslotte wordt ie
der beeldelement toegewezen aan de
best passende klassen (fig. 23c). De da
tabank kent de volgende klassen: gras,
maïs, granen, bieten, aardappelen, ove
rige gewassen, kale grond, fruitbomen,
bollenteelt, loofhout, naaldhout, heide,
overig natuurgebied, open water en be
bouwing/wegen.
Voorafgaande aan de classificatie is Ne
derland verdeeld in min of meer homo
gene gebieden wat betreft bodemeen
heid en grondgebruik (fig. 24). Hierbij
hebben we gebruik gemaakt van topo
grafische kaarten, bodemkaarten, landbouwstatistieken en de satellietbeelden
zelf. Door de classificatie voor ieder
deelgebied afzonderlijk uit te voeren
wordt de verwarring tussen verschillen
de klassen beperkt en wordt er een op
timaal classificatieresultaat verkregen.
Hoe nauwkeurig zijn de classificatiere
sultaten? Om deze vraag te kunnen be
antwoorden is een methode ontwikkeld
om van gebieden waarover veldgegevens in digitale vorm beschikbaar zijn,
snel een overzicht te krijgen van de
aard en de positie van de classificatiefouten. Hieruit blijkt dat de classifica
tienauwkeurigheid van gebied tot ge
bied varieert van matig tot goed, afhan
kelijk van het aanwezige grondgebruik,
het opnametijdstip van de satellietbeel
den, de perceelsgrootte en optredende
verdroging.

Gebruik
De gegevens van de databank kunnen
in de vorm van een kaart (fig. 23c) of
statistiek worden geleverd, maar ook in
digitale, voor de computer verder be
werkbare vorm op computertape of dis
kette. Hierdoor kunnen de gegevens
worden gebruikt in geografische infor
matiesystemen. Dit maakt combinatie
met andere geografische informatie uit
bijvoorbeeld topografische kaarten of
bodemkaarten mogelijk.
Potentiële toepassingen van actuele
grondgebruiksgegevens zijn:
— Studies naar verontreiniging van bo-
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Maïs

I Aardappelen
j Bieten
Granen
Kale grond
Loofhout
Naaldhout
Overige natuurgebieden
Bebouwing en wegen

Fig. 23.
a] Afdruk van de
rode. nabij-infrarode
en midden-infrarode
band van het opna
mesysteem Thematic
Mapper dat zich aan
boord bevindt van
de Amerikaanse sa
telliet LANDSAT
b] Luchtfoto van het
gebied
c] Voorbeeld van de
uitvoer van de Lan
delijke Grondge
bruiksdatabank in
kaartvorm. Voor de
overzichtelijkheid is
over de grondge
bruikskaart de topo
grafische kaart ge
projecteerd
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twee belangrijke posten in de water
balans, die bij bijna alle waterhuishoudkundige studies een grote rol
spelen. De grootte van beide waterbalansposten wordt in belangrijike
mate bepaald door het grondgebruik.
Verder zijn grondgebruiksgegevens
van belang voor studies op het ge
bied van de ruimtelijke ordening en
voor het opstellen van grondgebruiks
statistieken.

Fig. 24.
Stratificatie van
Nederland. De stra
tumgrenzen zijn aan
gegeven

Belangstelling

dem en grondwater. De toevoer van
verontreinigende stoffen aan het mi
lieu via zure regen, mest, herbiciden,
enzovoort bedreigen de kwaliteit van
bodem en grondwater. Vaak houden
deze verontreinigingen verband met
het grondgebruik. Zo worden bijvoor
beeld de mestoverschotten in de
zandgebieden met name verspreid
over maïspercelen.
— Hydrologische studies. De verdam
ping en de grondwateraanvulling zijn

Informatie over het
grondgebruik is on
der andere nodig bij
hydrologische studies

Er zijn inmiddels al verscheidene
gebruikers van de databank gevonden.
Hieronder bevinden zich provincies en
nationale onderzoeksinstellingen, zoals
het Staring Centrum zelf, het Rijks
instituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, de Rijksplanologische
Dienst en het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Wanneer er voldoende belangstelling
voor bestaat, zal de databank regelma
tig worden geactualiseerd. Het Staring
Centrum zal het onderzoek naar een
verdere verbetering van de nauwkeurig
heid van de databank voortzetten.

Landelijke gebieden in de
Europese Gemeenschap
agro-ecologisch gekarakteriseerd 43
Grote delen van de oppervlakte van
de Europese Gemeenschap blijken
ongeschikt te zijn voor de verbouw
van intensieve land- en tuinbouwgewassen. Dit blijkt uit een onder
zoek dat het Staring Centrum heeft
gedaan naar de agro-ecologische
mogelijkheden en beperkingen voor
de landbouw binnen de verschillen
de regio's in de Europese Gemeen
schap.
De Europese Gemeenschap (EG) wordt
in toenemende mate geconfronteerd
met de gevolgen van de landbouw
kundige ontwikkelingen. Dit uit zich in
overschotten van landbouwprodukten
als tarwe, suiker en wijn. De landbouw
ontwikkelt zich bovendien niet gelijk
matig binnen alle regio's van de EG:
het tempo van de ontwikkelingen ver
schilt per regio. In sommige gebieden
wordt het land te intensief gebruikt
met bodemdegradatie en verontreini
ging van het milieu tot gevolg. In ande
re gebieden zijn de mogelijkheden zo
klein, dat het platteland versneld ont
volkt raakt. Een ongewenste ontwikke
ling, natuurlijk. Daarom onderzoekt de
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid momenteel onder andere
met het Staring Centrum welke moge
lijkheden het EG-beleid heeft om de re
gionale ontwikkelingen te beïnvloeden.
Het Staring Centrum onderzoekt in dit
kader de agro-ecologische mogelijkhe
den en beperkingen voor de landbouw
binnen de verschillende regio's in de
EG. De groeimogelijkheden die de
fysieke gewasproduktie nog heeft bin
nen de EG op grond van alleen agroecologische kenmerken, kunnen dus
worden vastgesteld.

de bodem een rol spelen. Figuur 25
geeft de hele procedure schematisch
weer.
In het GIS zijn voor dit onderzoek de
bodemkaart van de EG, schaal
1:1 000 000, en een agro-klimatologische kaart opgeslagen. Aan de een
heden zijn gegevens toegevoegd over
onder andere bodemtextuur, helling en
drainageklasse, en historische reeksen
met meteorologische gegevens. Behalve
de bodemkaart en een agro-klima
tologische kaart is in het GIS ook een
kaart met de administratieve indeling
van de EG op het zogenaamde NUTS-1 niveau opgeslagen. Voor deze NUTS-1regio's zijn onder andere de statistische
gegevens opgeslagen in het GIS. Nadat
de kaarten in het GIS waren opge
slagen, hebben we een zogenaamde
kaart-overlay gemaakt die resulteerde
in een kaart met duizenden landevalua
tie-eenheden en tienduizenden kaartvlakken. Deze landevaluatie-eenheden
zijn uniek vanwege de combinatie van
gegevens over bodem, klimaat en admi
nistratieve regio. Op deze landevaluatie
eenheden zijn de fysische landevaluatie
methoden toegepast. Voor de eenjarige
akkerbouwgewassen en voor intensief
gebruikt grasland hebben we een ande
re fysische landevaluatiemethode ge
bruikt dan voor de bosbouw en de fruit
gewassen.

Koppeling
Voor de agro-ecologische karakterise
ring van de EG-regio's hebben we de
huidige arealen en opbrengsten aan de
statistiek ontleend. De bereikbare produktieniveaus worden bepaald met fysi
sche landevaluatiemethoden, die we in
combinatie met een geografisch infor
matiesysteem (GIS) toepassen. Voor de
bereikbare niveaus wordt per gewas
een onderscheid gemaakt tussen de po
tentiële produktie, die alleen maar
afhangt van de zonnestraling en de
temperatuur, en de waterbeperkte
produktie waarbij ook de neerslag en

Land ongeschikt
voor (intensieve)
landbouw
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Eenjarige akkerbouwgewassen
en gras
Het gewasproduktie-potentieel van de
eenjarige akkerbouwgewassen en van
gras hebben we bepaald met een zoge
naamde gemengde kwalitatieve/kwan
titatieve landevaluatiemethode. De
kwalitatieve methode is gebaseerd op
kennis die in de computer is opge
slagen. Volgens deze methode wordt er
beoordeeld of het land voldoet aan
bepaalde minimumgewas- en bedrijfseisen. Voorbeelden van deze minimum
eisen zijn: de steilheid van de helling,
de zwaarte van de grond, de
ontwatering, de stenigheid en het
temperatuurregime. De minimum
gewas- en bedrijfseisen zijn gerelateerd
aan het produkt: de gewas- en bedrijfs
eisen voor bedrijven die hakvruchten
verbouwen zijn anders dan die voor be
drijven die graan verbouwen. Op het
resterende, geschikte gebied voor een
gewas wordt de kwantitatieve land
evaluatiemethode toegepast. Essentieel
onderdeel van de kwantitatieve metho
de is het computermodel WOFOST dat
de waterbalans van de bodem, de gewasgroei en de -produktie simuleert.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
historische reeks van weergegevens.
We hebben de gemengde kwalitatieve/
kwantitatieve methode toegepast op de
gewassen tarwe, aardappelen, suiker
bieten, maïs, koolzaad en gras. De re
sultaten van deze landevaluatiemetho
de zijn de gemiddelde produktie (in kg
droge stof per ha) en de temporele va
riabiliteit voor een bepaald gewas en
een bepaalde landevaluatie-eenheid.

Bosbouw en fruitgewassen
Vanwege het ontbreken van voldoende
gewaseigenschappen kunnen we de
gemengde kwalitatieve / kwantitatieve
landevaluatiemethode niet op de bos
bouw en de fruitgewassen toepassen.
We hebben het produktie-potentieel
voor de bosbouw en de fruitgewassen
daarom uitsluitend bepaald met een
kwalitatieve landevaluatiemethode.
Essentieel onderdeel hierbij vormt het
computermodel ALES waarin kennis
over de groei1 en produktie-eisen voor
de bosbouw en voor fruitgewassen
wordt opgeslagen. De kwalitatieve
landevaluatiemethode is toegepast om

Landevaluatie
eenheden met
eigenschappen

Gemengde kwalitatieve/
kwantitatieve evaluatie
voor eenjarige gewassen

Kwalitatieve
evaluatie voor
meerjarige
gewassen

Landevaluatie
expert systeem
ALES

Ongeschikte
eenheden

aard van beperking

Gewas- en
weergegevens

Fig. 25.
Schematische weerga
ve van de gecombi
neerde toepassing
van een geografisch
informatiesysteem
(GIS] en Jysische
landevaluatie
methoden

Resultaten
landevaluatie
eenheden

Potentieel
geschikte
eenheden

Simulatie
gewasgroei

-potentiële
opbrengst
-waterbeperkte
opbrengst

Resultaten
landevaluatie
eenheden

Bestanden met samen
gevatte resultaten

Berekening nutriëntbeperkte opbrengst
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Ongeschikt land voor

Fig. 26.
Percentage land on
geschikt voor graanverbouw in admini
stratieve gebieden op
NUTS-1 -niveau

graanverbouw
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onder andere het produktie-potentieel
van verschillende houtsoorten, olijven,
druiven en citrus in de verschillende
EG-regio's te bepalen. Het resultaat
van de kwalitatieve landevaluatie
methode wordt per definitie uitgedrukt
in beschrijvende termen, zoals goed,
matig en slecht geschikt. We geven dus
geen schatting van de fysieke op
brengst in absolute zin.
De resultaten van de fysische land
evaluatiemethoden worden uiteindelijk
weer in het GIS ingevoerd. Het GIS
wordt vervolgens gebruikt om aan de
hand van resultaten van de landevalua
tie-eenheden een naar oppervlakte
gewogen gemiddelde van de opbrengst
van een EG-regio te bepalen. Daarna
worden met het GIS tabellen en kaar
ten geproduceerd.

Mogelijkheden tarweteelt
We lichten het gewasproduktie-potentieel van de verschillende EG-regio's
toe aan de hand van het gewas tarwe.
Het potentieel wordt bepaald met de
gemengde kwalitatieve/kwantitatieve

250

I

500km

1

landevaluatiemethode. Onder andere
op grond van de toegestane steilheid
van de helling, de ontwatering, de
bodemdiepte en het zoutgehalte blijkt
maar ongeveer 45% van de oppervlakte
van de EG geschikt te zijn voor de
tarwebouw. Figuur 26 geeft de verde
ling over de EG-regio's van het percen
tage land dat ongeschikt is voor tarwe
teelt. Hoge percentages van de opper
vlakte die wel geschikt zijn voor de ver
bouw van tarwe komen voor in Dene
marken, Nederland, België en Frank
rijk. Lage tot zeer lage percentages vin
den we in de zuidelijke lid-staten en
Luxemburg.
Voor de landevaluatie-eenheden die
voorkomen in het resterende gebied dat
geschikt is voor tarweteelt wordt eerst
de potentiële produktie bepaald en
daarna de waterbeperkte. Figuur 27
toont de gesimuleerde, langjarig gemid
delde potentiële opbrengst van tarwe
voor de onderscheiden agro-klimatologische zones. Hoge potenties (9 ton per
ha) komen voor in de Atlantische zone
van Groot-Brittannië, Frankrijk,
Spanje en Portugal en lage potenties in
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Fig. 27.
Gesimuleerde, langja
rig gemiddelde poten
tiële korrelopbrengst
van tarwe in de agroklimatologische gebie
den (alleen voor de
geschikte gronden]
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het oostelijk gedeelte van de EG. In het
oosten van Griekenland is de potentiële
korrelopbrengst zelfs niet hoger dan 5
ton per ha. De gesimuleerde langjarig
gemiddelde waterbeperkte korrel
opbrengst ligt vaak lager. Figuur 28
geeft deze korrelopbrengst voor de landevaluatie-eenheden. In het oosten van
Schotland, Engeland en Ierland, in het
westen van Nederland, België en
Frankrijk, en in het noorden van Span
je blijken waterbeperkte korrelopbreng
sten van meer dan 7 ton per ha moge
lijk te zijn. Door het ontbreken van vol
doende neerslag komen zeer lage water
beperkte opbrengsten voor in de zuide
lijke lidstaten (<3 ton per ha).
De resultaten voor de bereikbare op
brengstniveaus kunnen worden ver
geleken met de huidige opbrengst
niveaus. Het verschil tussen de huidige
opbrengst en de waterbeperkte korrel
opbrengst is relatief klein in de noor
delijke lidstaten (<2 ton per ha) en vrij
groot in vele regio's in Italië en Grieken
land (<3 ton per ha). Tussen het huidi
ge korrelopbrengstniveau en het poten[ tiële niveau bestaan de grootste ver
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schillen in Spanje, Portugal en Middenen Zuid-Italië (<4 à 5 ton per ha). Als
we uitgaan van de huidige arealen en
opbrengsten van tarwe in de verschil
lende EG-regio's, dan blijkt er over de
hele EG een verschil van ongeveer 65%
te zijn tussen de huidige tarweproduktie en die onder waterbeperkte omstan
digheden. Het verschil tussen de hui
dige produktie en die onder potentiële
omstandigheden (waarbij alleen stra
ling en temperatuur beperkt zijn) is
natuurlijk nog veel groter. Dit verschil
bedraagt voor de hele EG 120%.

Regionale verschillen
Grote delen van de oppervlakte van de
Europese Gemeenschap blijken onge
schikt te zijn voor tarwe en ook voor
andere intensieve landbouwgewassen.
Voor tarwe is slechts 45% van de opper
vlakte geschikt.Vooral in de zuidelijke
lidstaten, Midden- en Zuid-Duitsland
en in grote delen van Groot-Brittannië
komen grote oppervlakten land voor
die ongeschikt zijn voor intensieve land
bouw. Tussen de resterende gebieden
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komen verder grote verschillen voor in
de mogelijke tarweproduktie onder
potentiële en waterbeperkte omstandig
heden. Het grootste verschil in poten
tiële korrelopbrengst tussen twee EGregio's bedraagt ongeveer 4 ton per ha.
Voor de waterbeperkte opbrengst is dit
verschil nog groter, namelijk 5,5 ton
per ha. De agro-ecologische mogelijk
heden om de huidige tarweproduktie
nog te laten groeien, zijn enorm. De
verschillen tussen de huidige EG-produktie en die onder waterbeperkte of
potentiële omstandigheden bedragen
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respectievelijk 65% en 120%. Op het
huidige areaal kan de produktie dus
nog met 65% groeien, zonder dat om
vangrijke irrigatie- of drainagewerken
worden uitgevoerd. Doet men dit wel.
dan kan de produktie meer dan verdub
beld worden. Voor overschotprodukten
zoals consumptietarwe is dit natuurlijk
een verdere bedreiging van het markt
evenwicht. De resultaten kunnen
echter ook worden gebruikt om de re
gionale potenties te schatten voor de
verbouw van nieuwe gewassen die niet
voor consumptie bedoeld zijn.
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Fig. 28.
Gesimuleerde, langja
rig gemiddelde waterbeperkte korrelop
brengst van tarwe
voor de landevalua
tie-eenheden

Atmosferische depositie verandert
48 ondergroei van het Speulderbos
Atmosferische depositie van zuur
en voedingsstoffen heeft grote gevol
gen voor natuur en landschap.
Vooral de voedselarme zandgron
den in het midden en oosten van
het land zijn daarvoor gevoelig, on
der meer vanwege de ammoniakuitstoot vanuit de intensieve veehou
derij. Depositie van ammoniak ver
oorzaakt niet alleen verzuring,
maar ook verrijking van de bodem.
Het abiotisch milieu verandert daar
door. De gevolgen van de verzuren
de stikstof-sluier zijn voor onze bos
sen en natuurgebieden dan ook ca
tastrofaal. De heidevelden vergras
sen. De karakteristieke planten
soorten uit voedselarme vennen
zijn nagenoeg overal verdwenen. De
vitaliteit van de bomen in de bos
sen neemt af. We weten nog weinig
over het effect van verzuring en ver
rijking op de ondergroei van onze
bossen. Daarom is het Staring Cen
trum voor een oude boskern op de
Veluwe nagegaan welke veranderin
gen in vegetatie en zuurgraad zijn
opgetreden gedurende de afgelopen
30 jaar.
Oude boskern
Het overgrote deel van de Nederlandse
bossen is voornamelijk aangelegd in de
periode van de grote heide-ontginningen (circa 1860-1940) en is dus nog
erg jong. Vanuit botanisch oogpunt zijn
deze jonge bossen niet erg waardevol
en daarom summier bestudeerd. Van
nature treden in jonge bossen boven
dien allerlei snelle veranderingen in de

In het Speulderbos is
de afgelopen eeuwen
onafgebroken bos
aanwezig geweest

bodem en de vegetatie op en is het
moeilijk veranderingen door atmosferi
sche depositie daarvan los te zien.
In oudere bossen is het gemakkelijker
de veranderingen in de spontane vege
tatie in relatie tot de omgeving te bestu
deren. De vraag van Staatsbosbeheer
voor het Staring Centrum was om te
kijken of er de laatste decennia veran
deringen opgetreden zijn. De volgende
vraag was of de gevonden veranderin
gen toegeschreven kunnen worden aan
verzurende en/of verrijkende invloeden
vanuit de atmosfeer.
Op de Veluwe is nog een aantal oude
boskernen te vinden, waar ten minste
de afgelopen eeuwen onafgebroken bos
aanwezig is geweest. Het Speulderbos,
tussen Putten en Garderen, omvat zo
wel een oude boskern als heide-ontginningen van verschillende ouderdom.
Het gebied beslaat circa 1000 hectaren
en ligt op een stuwwal. De afstand tot
de Gelderse Vallei met veel bio-industrie bedraagt circa drie tot zeven km,
maar enkele kleinere landbouwenclaves in de Veluwse bossen grenzen
direct aan het gebied. De veranderin
gen in de spontane vegetatie zijn bestu
deerd door kaarten te vergelijken en
door vegetatie-opnamen te herhalen.

Kaartvergelijking
Voor de kaartvergelijking is als uit
gangssituatie de periode 1957-1959 ge
nomen, omdat hiervan de oudste bruik
bare gegevens beschikbaar waren. De
kaarten die we bij de vergelijking heb
ben gebruikt, zijn:
— twee vegetatiekaarten (daterend uit
1957/1959 en uit 1985/1988);
— een bodemkaart (inclusief gegevens
over verwerking en bemesting);
— een opstandenkaart (met leeftijd en
type van de opstanden in 1958 en
1988);
— een zoneringskaart waarop de af
stand tot het dichtstbij gelegen cul
tuurland wordt aangegeven;
— een kaart die de verschillende typen
van bosgeschiedenis weergeeft (oude
boskernen, oud eikenhakhout, heideontginningen en oud-bouwlandbebos
singen) .
Na het digitaliseren van deze kaarten is
met het computerprogramma ARCINFO een systematische overlay-proce
dure uitgevoerd. De kaartvergelijking
doorliep twee fasen. Eerst zijn de legen-
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da's van belde vegetatiekaarten verge
lijkbaar gemaakt door alle onderschei
den vegetatietypen (plantengemeen
schappen) toe te delen aan vijf groepen
van typen. Elke groep is indicatief voor
een bepaald trofie-niveau. Beide vegeta
tiekaarten zijn gecombineerd tot één
"veranderingen-kaart" (fig. 29). We heb
ben onderzocht welke verschuivingen
tussen de groepen zijn opgetreden in
de afgelopen dertig jaar.
Het blijkt dat er over het gehele gebied
sprake is van een duidelijke verrijking
van het bosmilieu. Dit geldt zowel voor
de oude boskern als voor de heide-ontginningen. Verarming van het bosmi
lieu is de laatste 30 jaar nauwelijks op
getreden (fig. 30).
In de tweede fase van de kaartvergelijking is gezocht naar verbanden tussen
de veranderingen en de diverse omge
vingsfactoren, zoals de bodem. Voor
elke factor is de gemiddelde verrijking
berekend. Twee factoren vertonen een
zeer duidelijke correlatie met de grootte
van de geconstateerde veranderingen:
de bodem en de afstand tot de dichtst
bijzijnde cultuurgrond (fig. 31 en fig.
32).
De gevoeligheid van de bodem voor ver
rijking is afhankelijk van aanvankelijke
verschillen in voedselrijkdom tussen de
onderscheiden bodem typen. De armere
bodems zijn in de afgelopen 30 jaar het
sterkst veranderd. Hiervoor kunnen
een aantal redenen worden aangewe
zen. Een grotere voedselrijkdom in de
uitgangssituatie in combinatie met een
groter vochtleverend vermogen zorgen
voor een hogere groeisnelheid van de
opstand en daarmee ook voor een grote
re onttrekking van stikstof aan de bosbodem. Daarnaast speelt de adsorptiecapaciteit voor ammonium een rol. Om
dat de adsorptiecapaciteit een functie
is van zowel het humus- als het lutumpercentage, adsorberen de humusrijkere podzolgronden meer ammonium dan
de humusarme duinvaaggronden. In fi
guur 30 is te zien dat de verrijking, die
het gevolg is van ammoniakdepositie,
afneemt op grotere afstand tot de bron.
Interessant is ook de sterke relatie tus
sen de mate van verrijking en het oor
spronkelijke, in 1958 aanwezige vegeta
tietype. De vegetatietypen die indicatief
zijn voor een laag trofieniveau zijn rela
tief sterk veranderd. Voorbeelden zijn
vegetatietypen met dominantie van
Blauwe bosbes, Rode bosbes of Kus-
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Veranderingen 1958- 1988
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Fig. 29. Detailuitsnede van drie kaarten die bij de kaartvergelijking
zijn betrokken. De veranderingenkaart is het resultaat van een overlayprocedure. waarbij de informatie vari twee vegetatiekaarten is gecom
bineerd. Deze veranderingenkaart is onder meer vergeleken met de bodemkaart en de bosgeschiedeniskaart. Het is opvallend dat de veran
deringen gemiddeld het sterkst zijn opgetreden in het gebied met de
armste bodems: de haarpodzol- en duinvaaggronden. In dit gebied ko
men zowel heide-ontginningen als oude bosgedeelten voor. Ook op de
rijkere moderpodzolen, grotendeels bedekt met oud bos, is sprake van
verrijking. Gemiddeld is deze verrijking iets sterker in de oude opgaan
de bossen dan in de (voormalige) hakhoutpercelen
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sentjesmos. Met name de achteruit
gang van dit laatste type is dramatisch.
Het beeld van decimeters hoge pollen
Kussentjesmos die in 1958 nog plaatse
lijk de ondergroei van oude beukenbos
sen domineerden, is geheel uit het
Speulderbos verdwenen. Verder valt op
dat begroeiingen die in 1958 door Ade
laarsvaren werden gedomineerd, weinig
veranderd zijn, althans in termen van
verrijking of verarming.

in 1990. In een laatste fase van de op
namevergelijking zullen aan de hand
van het totale opnamemateriaal ook de
hoofdtrends van verschuivingen tussen
de typen onderling worden bestudeerd.
De voorlopige resultaten van de opna
mevergelijking bevestigen de resultaten
van de kaartvergelijking. Er is sprake
van een algehele trend van verrijking.
Soorten die indicatief zijn voor een ge
ringe beschikbaarheid van stikstof zijn
sterk achteruitgegaan, terwijl stikstofminnende soorten opvallend zijn toege
nomen. Het lijkt er verder op dat de be
groeiing in het Speulderbos steeds één
vormiger wordt, zowel binnen de onder
scheiden vegetatietypen als tussen de
typen onderling. De verschillen worden
van plek tot plek steeds kleiner. Een
goed voorbeeld van zowel de gevolgen
van de verrijking als de nivellering is
het gedrag van de Brede stekelvaren.
Deze stikstofminnende soort was in de
jaren vijftig in het Speulderbos nage
noeg geheel beperkt tot de vrijwel
ondergroeiloze, maar "rijke", donkere
Douglas-bossen. Tegenwoordig is de
soort een heel gewone verschijning in
tal van andere begroeiingstypen, waar
onder de oude beukenbossen. Dertig
jaar geleden was het Kussentjesmos
daar (een soort, indicatief voor veel
voedselarmere milieus) nog prominent
aanwezig.

Vegetatie-opnamen

Zuurgraad

In 1988 hebben we de vegetatie-opna
men uit 1958 herhaald. Omdat de ver
anderingen in de periode 1958-1988 zo
sterk gecorreleerd zijn met de in 1958
aanwezige vegetatie typen, zijn we bij de
vergelijking van vegetatie-opnamen uit
gegaan van deze oorspronkelijke vegeta
tietypen. Met het computerprogramma
TW1NSPAN zijn de vegetatie-opnamen
uit 1958 dusdanig gerangschikt dat
een vergelijking per type mogelijk was
met de opnamen uit 1988. Per vegeta
tietype zijn de opnamen van 1958 en
1988 samengevoegd. Vervolgens zijn de
belangrijkste trends in de verandering
van de soortensamenstelling onder
zocht.
De ecologische interpretatie van de ge
vonden trends is voor de factoren stik
stof en zuurgraad gedaan met de zoge
noemde indicatiewaarden voor plantesoorten van Ellenberg. Dit onderdeel
van het onderzoek zal worden afgerond

De verzuring van de bosbodems is niet
duidelijk uit de veranderingen in soor
tensamenstelling af te lezen. Dit komt
omdat we hier te maken hebben met
systemen die ook van oorsprong al ge
bonden zijn aan (zeer) lage pH's. Om de
gevolgen van een verdere pH-daling te
onderzoeken, zijn de Ellenberg-getallen
duidelijk een te grof instrument. Dat er
wel degelijk sprake is van een aanzien
lijke verzuring blijkt uit de vergelijking
van pH-waarden voor de herbemonsterde profielen. Op ruim 20 locaties, ver
spreid over het gebied, hebben we voor
de verschillende bodemhorizonten de
pH-bepalingen uit 1952 herhaald. In
de moderpodzolen, het belangrijkste bo
demtype van het Speulderbos, blijkt de
gemiddelde pH(KCl) in de bovengrond
afgenomen van 3.0 naar 2.8 en in de
ondergrond van 5.3 naar 4.5. Voor de
overige bodemtypen is geen vergelij
kingsmateriaal beschikbaar, maar on-
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Sterke tot
matige verrijking
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Lichte verrijking

Onbekend*

Lichte
matige verarming
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* geen spontane vegetatie aanwezig i n 1958 en/of 1988
** recreatieterreinen, boomkwekerijen etc.

Fig. 30.
Het bosmüieu is tus
sen 1958 en 1988
duidelijk verrijkt.
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Fig.31.
Voedselarme bodemtypen zijn relatief ge
zien meer verrijkt
dan voedselrijke bo
demtypen
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Gemiddelde verrijking (relatieve schaal)

derzoeksresultaten uit andere bosgebie
den doen vermoeden dat ook de pH's
in andere typen bosbodems verande
ren. Gemiddeld vertonen alle bodemty
pen een duidelijke pH-daling, die groter
is naarmate de pH in de uitgangssitua
tie hoger was. Hierdoor worden de ver
schillen in de huidige pH steeds gerin
ger.

stuurd via de boomsoortkeuze. Zo
blijkt uit ons onderzoek ook dat de aan
plant van beuk, met name op de arme
re gronden, de nivellering duidelijk ver
sterkt. Grove den en Zomereik zijn hier
een veel betere keuze.

Gemiddelde verrijking (relatieve schaal)

Mogelijkheden
De gevolgen van de verzurende stikstof
depositie voor de bossen van de armere
zandgronden blijven niet beperkt tot
een verminderde vitaliteit van de bo
men. Ook de natuurlijke ondergroei
wordt beïnvloed. Deze invloed is sterk
nivellerend. Minder algemene soorten
gaan achteruit, de verschillen van plek
tot plek worden kleiner en we krijgen
dus overal meer van hetzelfde. Opval
lend is dat deze trend ook opgaat voor
oude, relatief stabiele bos-ecosystemen
en dat de verzurende en vermestende
effecten niet beperkt zijn tot de directe
omgeving van de bio-industriegebieden.
De mogelijkheden voor de terreinbe
heerder om de nivellerende effecten
van de stikstofdepositie tegen te gaan
zijn erg beperkt. De vegetatie-ontwikke
ling kan bijvoorbeeld worden bijge-
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Fig. 32.
Dichtbij de cultuur
grond is het bosmilieu meer verrijkt dan
op grotere afstand
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Agrarische grondgebruikers en
natuur- en landschapsbeheer
Nieuwe mogelijkheden voor natu ur
en landschapsbeheer zijn nodig om
de kwaliteit van waardevolle agrari
sche cultuurlandschappen in
Nederland te waarborgen. Agrariërs
zijn soms bereid hieraan een bij
drage te leveren, maar niet allen
even veel. Ze zijn in te delen in vier
groepen, uiteenlopend van princi
piële agrariërs (geen bijdrage) tot
pragmatische agrariërs (wel bij
drage). De mate waarin agrariërs
bij natuur en landschap zijn betrok
ken, levert streekeigen verschillen
op.
Tot enkele decennia terug vielen de produ ktie van verkoopbare gewassen en
het natuur- en landschapsbeheer gro
tendeels samen. De voortgaande ratio
nalisering van de agrarische produktie
bedreigt steeds meer de kwaliteit van
onze waardevolle agrarische cultuur
landschappen. Het beheer dat natuuren landschapskwaliteiten veilig moet
stellen, is niet of nauwelijks meer te
verenigen met een moderne agrarische
bedrijfsvoering. Het Staring Centrum
heeft in opdracht van de Directies Be
heer Landbouwgronden en Natuur-, Mi
lieu- en Faunabeheer van het Ministe
rie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij een onderzoek uitgevoerd om
de bestaande landbouwpraktijk (met
o.a. Relatienotabeleid) te evalueren en
te zoeken naar nieuwe mogelijkheden
voor landschapsbeheer.

Typologie
We hebben de agrariërs kunnen inde
len in een aantal groepen ten aanzien
van hun houding tegenover aangepaste
landbouw. Hiervoor is in vijf gebieden

Agrariërs hebben nog weinig reële mogelijkhe
den om een waardevol landschap te beheren

die representatief zijn voor de meest
voorkomende landschapstypen van
Nederland een verkennend onderzoek
gedaan: een esdorpenlandschap, een
hoevenlandsehap, een Brabants dekzandgebied, een westelijk veenweidegebied en een noordelijk veenweidegebied (fig. 33). In elk gebied zijn 15 agra
rische gezinshoofden (met hun gezinsle
den) geïnterviewd (in totaal 75 gesprek
ken). Allen hebben de grondgebonden
landbouw als hoofdberoep. De respon
denten zijn select gekozen, waarbij we
zo veel mogelijk rekening hebben
gehouden met de verscheidenheid van
de agrarische structuur in het desbe
treffende gebied. Omdat de steekproef
klein was, is deze niet representatief.
Dat was ook niet de bedoeling. Het ging
ons er uiteindelijk om of er essentiële
verschillen bestaan tussen boeren in

Combinatie van de houding tegenover aangepaste landbouw en de motieven hiervoor leverde
een indeling in vier groepen agrariërs op. Een vijfde groep waarbij niet-economische motieven
domineerden bleek klein en wordt gerekend tot de uitzonderingen.
Type en aantal

Motieven
niet aanpassen

wel aanpassen

Vooral economische

principiële
ondernemers (10)

pragmatische
ondernemers (25)

Bredere motivatie

principiële
landbouwers (21)

pragmatische
landbouwers (15)

Vooral niet-economische

uitzonderingen (4)
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W i j m b r i t s e r a d e e l (Frl)

relatie met het beheer van "hun" land
schap. Uit het onderzoek blijkt dat er
bij de agrariërs wel potentiële, maar
nog weinig reële mogelijkheden zijn om
een waardevol landschap te beheren.
Pertinente weigeraars zijn niet aange
troffen. Een meerderheid voelt in een of
andere vorm voor aanpassing, maar
ieder stelt daar wel zijn eigen eisen aan
voor ze de mogelijkheden serieus
nemen.
In het algemeen staat de produktie cen
traal. Voor andere doelstellingen, zoals
natuur- en landschapsbeheer is in de
bedrijfsopzet en bedrijfsvoering weinig
ruimte. De agrariër is betrokken bij
natuur en landschap als deel van de
dagelijkse leefomgeving. Het beheer is
sterk volgend op ontwikkelingen in de
produktie en is niet voorwaardenstellend. De houding tegenover aangepaste
landbouw is in hoge mate gebonden
aan de situatie van het moment, zoals
de ontwikkelingen in het reguliere
markt- en prijsbeleid en meer specifiek
het Relatienota- en landinrichtingsbeleid.

M a r s - e n W e s t e r s t r o o m (Dr)
Salland (Ov
D r i e b r u g g e n (ZH)
S i n t - O e d e n r o d e (NB)

Vier groepen
0

Het was moeilijk een indeling in typen
te maken. De onderlinge verschillen
zijn tamelijk klein. We hebben wel vier
groepen kunnen onderscheiden en
enkele uitzonderingen gevonden. De
groepen in het schema op p. 52 zijn
een generalisatie van de indelingen die
in de vijf gebieden werden gevonden.
Gebiedsgebonden nuances zijn er niet
in terug te vinden.
Principiële ondernemers werken effi
ciënt en maken gebruik van moderne
landbouwmethoden. Ze streven naar
een optimale produktie, hebben vaker
een groot bedrijf en als het veehouders
zijn een hoog quotum. Het bedrijf is
technisch en financieel een uitdaging.
De bedrijfsvoering van de principiële
ondernemers is niet op andere functies
zoals natuur en landschapsbeheer inge
steld. Voor beheersovereenkomsten is
geen belangstelling. Deze groep agra
riërs vindt dat de overheid op de achter
grond moet blijven en als het kan terug
treden.
Principiële landbouwers zijn de volgers
van de rationalisatie in de landbouw.
Ze beschouwen zichzelf niet als voor
trekkers. Het gaat vaak om wat oudere
agrariërs die een relatief klein bedrijf
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met minder moderne stallen hebben.
Het landschap moet netjes worden ver
zorgd; daaraan willen ze eventueel een
vrijwillige bijdrage leveren. Verdergaan
de bijdragen horen in hun ogen niet tot
het echte boerenwerk; dit zouden ande
ren moeten doen. Men voelt nu nog wei
nig voor een beheersovereenkomst.
Deze groep agrariërs vindt dat de over
heid niet te veel moet ingrijpen, maar
op de achtergrond moet zorgen voor
een redelijk bestaan in de landbouw.
Pragmatische ondernemers zijn be
drijfseconomisch georiënteerd, maar
staan open voor aanpassingen op het
gebied van natuur en landschap. Ze

Fig. 33.
De onderzoeksgebie
den zijn repre
sentatief voor de
meest voorkomende
landschapstypen
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De mate waarin agra
riërs bij natuur en
landschap zijn be
trokken levert streek
eigen verschillen op

Drents esdorp met
karakteristieke
mozaïekverkaveling
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hebben vaak een groot bedrijf met een
moderne bedrijfsopzet en een vrij inten
sief grondgebruik. Omdat de bedrijfs
voering efficiënt moet zijn, is een bijdra
ge aan natuur- en landschapsbeheer
niet altijd kansrijk. Beheers- en onder houdsovereenkomsten en biologische
produktie worden pragmatisch beke
ken op de inpasbaarheid in het bedrijf.
De pragmatische ondernemers gaan uit
van een actieve overheid en een relatie
daarmee op voet van gelijkheid. Ze vin
den dat de overheid een onderscheid
moet maken in "grote" en "kleine" boe
ren. Overheidsinitiatieven moeten afge
stemd zijn op deze groepen. Als zelf
standig ondernemer beoordelen zij die
initiatieven op hun economisch per
spectief en continuïteit van het bedrijf

en weten ze er gebruik van te maken.
Pragmatische landbouwers hebben
vaak vrij kleine, intensieve bedrijven
met een neventak. Om knelpunten weg
te nemen, overwegen ze aanpassingen
in de bedrijfsvoering ten gunste van
natuur en landschap. Deze agrariërs
zijn erg voorzichtig. Bij de biologische
produktie bijvoorbeeld wil men eerst
zekerheid hebben. Een vergoeding is
welkom als aanvulling op het inkomen.
Daarnaast willen pragmatische land
bouwers in bescheiden mate een vrijwil
lige bijdrage leveren om daardoor leuk
werk te kunnen doen zonder aan de
produktie te denken. Ze verwachten
van de overheid een ondersteunende
rol bijvoorbeeld door voorlichting en on
derzoek, en door goede vergoedingen
voor beheers- en onderhoudsovereenkomsten.
Agrariërs die ingedeeld zijn bij de uit
zonderingen hebben een relatief exten
sieve bedrijfsvoering. Ze willen wel een
bijdrage leveren, maar kunnen het be
drijf niet zonder meer extra aanpassen
zonder het eigen bestaansperspectief
nog verder te reduceren. Ze voelen
natuur- en landschapsbeheer als een
morele plicht en houden daarmee reke
ning bij de bedrijfsvoering. Deze groep
agrariërs vindt dat ze door de overheid
"vergeten" wordt. In beginsel staan ze
positief tegenover beheers- en onderhoudsovereenkomsten.

Natuur- en landschapsbeheer

55

Streekverschillen
Per streek zijn alle groepen gelijkmatig
vertegenwoordigd. De mate waarin de
agrariërs bij natuur en landschap zijn
betrokken, levert streekeigen verschil
len op.
Drenthe

In het esdorpenlandschap in het gebied
Mars- en Westerstroom, ten westen van
Emmen, zijn veel gemengde bedrijven.
Ongeveer 40% bestaat uit bouwland,
de rest bestaat uit grasland of is be
stemd voor voedergewassen. Er is nau
welijks intensieve veehouderij. Alle be
drijfsgebouwen en boerderijen staan in
de dorpskom. Akkerbouwers en veehou
ders ruilen regelmatig grond op tijdelij
ke basis in verband met de vruchtwis
seling. De agrariërs in dit gebied laten
merken dat ze professioneel zijn, en an
dere belangen hebben dan toeristen of
natuurbeschermingsorganisaties. Aan
passing van de bedrijfsvoering aan het
landschap vinden ze nauwelijks nodig.
Er zijn geen problemen, dus waarom
dan aanpassen? Toch staan deze agra
riërs niet negatief tegenover het afslui
ten van beheersovereenkomsten, om
dat de bedrijfsgrootte daar wel mogelijk
heden voor biedt.
Salland

Het gebied tussen Bathmen, Heeten en
Wesepe is een typisch hoevenlandschap: verspreide bebouwing, enken en
jonge heideontginningen afgewisseld
met houtsingels en kleine bospercelen.
De bedrijven zijn hoofdzakelijk rundvee
houderijbedrijven met op de kleinere
bedrijven varkens als neventak. De
agrariër is duidelijk betrokken bij na
tuur en landschap, maar er is weinig
enthousiasme om meer te doen dan
men nu reeds doet. Een natuur- en
landschapsvriendelijke bedrijfsvoering
wordt pas overwogen als zich op het
bedrijf wezenlijke knelpunten voordoen.
Midden-Brabant
Het gebied rond Sint Oedenrode is te
karakteriseren als een hoevenlandschap met populieren. De laatste 20
jaar heeft een ongekende intensivering
en expansie van de landbouw plaats
gevonden. De druk op natuur en land
schap is groot. Volgens de agrariërs
zijn de mogelijkheden voor meervoudig
grondgebruik tot een minimum geslon

ken.
Natuur- en landschapsbeheer in dit ge
bied moet worden benaderd vanuit de
agrarische produktie: als een economi
sche uitdaging in plaats van achteruit
gang. Dit betekent dat beheersovereen
komsten op de specifieke omstandighe
den van de agrariër moeten worden
aangepast.

In Salland wisselen
cultuurgrond, hout
singels en kleine bos
percelen elkaar af

Zuid-Holland

Het veenweidegebied rond Driebruggen
is door de eeuwen heen weinig veran
derd. De cultuurgrond bestaat groten
deels uit weiland met voornamelijk
melkveebedrijven. Varkenshouderij als
neventak komt af en toe voor. Onder
meer door de hoge grondwaterstand
zijn de mogelijkheden om de produktie
te intensiveren of te differentiëren be
perkt. De stedelijke druk op het gebied
is groot. De agrariërs staan tamelijk po
sitief tegenover beheersovereenkom

In Midden-Brabant is
de druk op natuur en
landschap groot
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Krachtig beleid nodig

In het Zuidhollandse
veenweidegebied be
staat de cultuur
grond grotendeels uit
weiland

sten, maar ze willen dit gescheiden
houden van eventuele cultuurtechni
sche verbeteringen. Wanneer de agra
riërs in dit gebied denken aan een aan
gepaste bedrijfsvoering, gaat het eerst
om de rentabiliteit van het bedrijf op de
langere termijn. Daarna komt natuur en landschapsbeheer aan de orde. De
hectaren die men zonder aanpassing
van de bedrijfsvoering kan "missen", zo
als de ver weg gelegen percelen, komen
in aanmerking voor een overeenkomst.

Het Relatienotabeleid biedt voldoende
aanknopingspunten om een waardevol
agrarisch cultuurlandschap in stand te
houden. Beheersovereenkomsten zijn
een stap in de goede richting en kun
nen op een behoorlijke schaal worden
gesloten. Ongeveer driekwart van de
agrariërs in dit onderzoek zou wel een
overeenkomst willen afsluiten, maar
kan dat vaak niet doen vanwege uiteen
lopende individuele omstandigheden.
Verbeteringen in het beleid zijn echter
nodig. Een goede voorlichting is noodza
kelijk, waarbij rekening moet worden
gehouden met de situatie van de indivi
duele agrariër. Ook kunnen voorbeeld
bedrijven en lokale samenwerkingsver
banden daaraan bijdragen.
De agrariër stelt prijs op een zakelijke
relatie met de overheid op basis van
vertrouwen en gelijkwaardigheid. Een
constructieve samenwerking is moge
lijk op voorwaarde dat beide partijen er
beter van worden, en de overheid nieu
we ideeën voor natuur- en landschaps
beheer aandraagt. Zonder actief beleid
bestaat de kans dat agrariërs zich
beperken tot de noodzakelijke activitei
ten voor de produktie. Voor het behoud
van natuur- en landschapswaarden is
het nodig een krachtig en toegankelijk
Relatienotabeleid te voeren: op den
duur reageert de agrariër vanzelf!

Friesland

In economische, maar ook in sociale
zin is het veenweidegebied tussen Gaasterland en Sneek (gemeente Wymbritseradeel) een echte agrarische streek met
vrijwel uitsluitend melkveebedrijven.
Er zijn weinig tegenstellingen tussen
bewoners van de dorpen en van het bui
tengebied. De watersport neemt een
vanzelfsprekende plaats in. De agra
riërs zijn duidelijk betrokken bij de wei
devogelstand. Het beheer hiervan vin
den zij goed geregeld; ze proberen de
nesten zo veel mogelijk te sparen.
Beheersovereenkomsten hebben geen
grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Inpassing is goed mogelijk. De onderne
mersvrijheid en de goede opbrengsten
van het land moeten echter niet in het
gedrang komen. De agrariër in dit
gebied ziet meer heil in de instelling
van natuur- en landschapsreservaten.

Friese boerderij

Verkeersordening in landelijke
gebieden verstoord 57
De ordening van verkeerssoorten
over wegen met verschillende func
ties kan op twee manieren worden
verstoord. Personen- en vrachtau
to's gebruiken de plattelandswegen
steeds meer als sluiproutes. Aan de
andere kant maken langzame land
bouwvoertuigen voor bedrijfstransporten gebruik van doorgaande
wegen van hogere orde. Het Staring
Centrum heeft onlangs onderzoek
naar beide problemen uitgevoerd.
De resultaten kunnen direct in de
praktijk worden gebruikt.
Sluipverkeer op plattelandswegen
De kans op vertragingen voor het snel
verkeer is door het voortdurend druk
ker wordende verkeer op wegen van
hogere orde toegenomen. Daardoor kan
de routekeuze via een nabij gelegen
plattelandsweg aantrekkelijker worden,
omdat die voor individuele weggebrui
kers een besparing oplevert in afstand
of tijd. Dit doet zich vooral voor bij een
verkeerde hiërarchische opbouw van
het wegennet. Zulk oneigenlijk gebruik
van plattelandswegen wordt sluipver
keer genoemd.
Sluipverkeer leidt tot extra onderhouds
kosten voor de wegbeheerder door over
belasting van de wegen. Het is boven
dien slecht voor de verkeersveiligheid
en de leefbaarheid ter plaatse, onder
andere door de relatief hoge snelheden
van dit verkeer. Deze bezwaren kunnen
worden weggenomen door gerichte ver
keersmaatregelen, vaak in de vorm van
aanpassingen in het wegennet.
Een actueel voorbeeld van een landelijk
gebied waar zich problemen met sluip
verkeer voordoen, is het Binnenveld, ge
legen tussen Ede. Wageningen,Rhenen
en Veenendaal. De provincies Gelder
land en Utrecht hebben voor dit gebied
in 1989 een ontwerp-beleidsplan opge
steld. Daarin wordt voor de verkeers
ordening uitgegaan van maatregelen
die het sluipverkeer uit het gebied te
rugverwijzen naar de hoofdwegen erom
heen. Dit voorstel zal door de vier
betrokken gemeenten moeten worden
uitgewerkt in de vorm van afsluiting
van een aantal plattelandswegen voor
gemotoriseerd snelverkeer.
In samenwerking met de Landbouwuni
versiteit heeft het Staring Centrum een
methode ontwikkeld om de diverse
effecten van verkeersmaatregelen in

een landelijk gebied te kunnen kwantifi
ceren en evalueren. Deze methode is
toegepast op het voorstel om het
Binnenveld volledig vrij te maken van
gemotoriseerd sluipverkeer op platte
landswegen.
Als eerste stap hebben we voor de
diverse vervoersrelaties tussen de
genoemde vier woonkernen het aantal
dagelijkse verplaatsingen afgeleid uit
verkeerstellingen en herkomst- en
bestemmingsgegevens. Voor elke relatie
is vastgesteld hoe de route zich zal
wijzigen bij afsluiting van de platte
landswegen voor gemotoriseerd sluip
verkeer. Hieruit zijn nieuwe intensitei
ten per wegvak berekend. Tenslotte
hebben we voor alle wegvakken met
een wijziging de effecten bepaald op de
verkeersprestatie (in motorvoertuigkilo
meters per jaar), de totale reistijd (in
motorvoertuigen per jaar), de verkeers
veiligheid (in letselongevallen per jaar),
het brandstofverbruik (in liters per
jaar) en de geluidproduktie (equivalent
geluidniveau Leq en de zone waar Leq
> 35 dB(A)).
De methode voorspelt dat de voorge
stelde maatregelen zullen leiden tot een
lichte toename van de verkeerspresta
tie (+4%), de totale reistijd (+5%), het
aantal verkeersongevallen op de weg
vakken (+2%) en het brandstofverbruik
(+4%). Daartegenover staat een lichte
afname van de geluidproduktie; dit
geldt zeer waarschijnlijk ook voor de
ongevallen op kruispunten en de onder
houdskosten van alle wegen samen.
Deze laatste twee effecten konden nog
niet worden gekwantificeerd.
Mede op grond van de resultaten van
deze berekening kunnen enkele plan-

Sluipverkeer op plat
telandswegen leidt
tot overbelasting van
de wegen en daar
mee tot extra onder
houdskosten voor de
wegbeheerder
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varianten worden uitgewerkt. Nadat de
exacte plaats en aard van de verkeers
maatregelen is vastgesteld, kunnen de
effecten nauwkeuriger worden bere
kend.

Lanzaam verkeer op
doorgaande wegen

Langzaam verkeer op
doorgaande wegen
veroorzaakt files, on
veilige verkeerssitua
ties en extra luchtver
ontreiniging

Het gemengde gebruik van doorgaande
wegen buiten de bebouwde kom door
snelle en langzame motorvoertuigen
levert verschillende vormen van hinder
op. Er zijn natuurlijk vertragingen voor
het snelverkeer. Daarnaast is de situa
tie onveilig voor beide verkeerssoorten
en wordt de kwaliteit van de leefomge
ving aangetast (extra luchtverontreini
ging door het verkeer en onveiligheid
voor de aanwonenden). Deze hinder
kan worden weggenomen door de aan
leg van parallelwegen of door aanpas
singen van het omringende plattelands
wegennet. Ook kan het agrarisch
grondgebruik aangepast worden, bij
voorbeeld door landinrichting.
Tot nu toe ontbrak het in de praktijk
aan een systematische werkwijze als
basis voor de besluitvorming over verkeersscheidende maatregelen. Dit werd
als een gemis ervaren. In de afgelopen
jaren zijn wel al diverse onderzoeken
uitgevoerd waarvan de resultaten

bruikbaar zijn bij de aanpak van dit
vraagstuk. Dit vormde de aanleiding
voor een opdracht van Rijkswaterstaat,
Dienst Verkeerskunde aan het Staring
Centrum om de bestaande kennis te
ordenen en aan te vullen, en om op
grond hiervan een praktisch bruikbare
methode te ontwikkelen waarmee het
effect van scheidende maatregelen kan
worden beoordeeld.
Om de effecten te kunnen kwantifice
ren, hebben we gezocht naar verkeers
veiligheids- en verkeersafwikkelings
criteria. Voor verkeersveiligheid bleek
dit op grond van de beschikbare onder
zoeksgegevens niet mogelijk. Als ver
keersafwikkelingscriterium hebben we
de totale extra reistijd voor het snelver
keer gekozen. Deze kan per rit van een
langzaam voertuig worden bepaald met
een model dat de Technische Universi
teit Delft ontwikkeld heeft. Om het tota
le aantal ritten van landbouwvoertui
gen op een wegvak te kunnen bepalen,
zijn voor enkele gebieds- en bedrijfstypen kengetallen afgeleid voor de ritfrequentie per eenheid van oppervlakte
landbouwgrond, ontsloten via de door
gaande weg. Hierbij hebben we gebruik
gemaakt van een rekenprogramma van
het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid
en Gebouwen voor het bepalen van
taaktijden en transportritten op agrari
sche bedrijven.
Tenslotte hebben we een werkwijze ont
wikkeld voor het verzamelen van de be
nodigde basisgegevens, het hieruit aflei
den van de ontsloten oppervlakten met
de bijbehorende ritlengten op de door
gaande weg, en de berekening van de
extra reistijd voor het snelverkeer. Deze
werkwijze bieden we de gebruiker aan
in de vorm van een praktische handlei
ding. De verkeershinder die volgens de
berekeningen door de maatregel kan
worden weggenomen, kan worden afge
wogen tegen de kosten en eventuele an
dere effecten van de maatregel.

Minder kosten
Een goede ordening van de verschillen
de verkeerssoorten over wegennetten
met verschillende functies bevordert
het streven naar minimalisering van de
kosten voor aanleg, beheer en gebruik
van ons wegverkeerssysteem. Dit is in
het belang van de wegbeherende over
heden, maar zeker ook van de wegge
bruikers.

Meer inzicht in gebruik
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Over het gebruik van openluchtrecreatieprojecten is nog maar wei
nig bekend. Toch zijn goede gege
vens van groot belang voor het te
voeren openluchtrecreatiebeleid.
Het Staring Centrum heeft een
omvangrijk meerjarig trendonder
zoek opgezet om meer inzicht te
krijgen in het bezoek van open
luchtrecreatieprojecten. Ook men
sen die deze projecten juist niet be
zoeken zijn hierbij betrokken.
De afgelopen decennia zijn met rijks
subsidie meer dan honderd grote open
luchtrecreatieprojecten in Nederland
tot stand gekomen. Over het gebruik
van deze projecten is echter maar wei
nig bekend, en trendmatige gebruikscij
fers zijn er al helemaal niet. De behoef
te aan zulke gegevens wordt wel steeds
groter, omdat ze onmisbaar zijn voor
evaluatie van het gevoerde openluchtre
creatiebeleid. Ook wordt het steeds
duidelijker dat de inrichting van de
openluchtrecreatieprojecten niet altijd
meer aansluit bij het recreatiepatroon
en de recreatiebehoefte van de huidige
bevolking. Maatschappelijke ontwikke
lingen als vergrijzing en individualise
ring leiden tot veranderingen in de
vrijetijdsbesteding.
Het meerjarig trendonderzoek is opge
zet om meer inzicht te krijgen in die
veranderingen en om eventuele trends
en knelpunten in het gebruik van
dergelijke projecten te signaleren. Op
die manier kunnen er desgewenst tijdig
maatregelen worden genomen.

Drie projecten
Omdat het onmogelijk is om op ruim
honderd projecten veldwerk te verrich
ten, is volstaan met een steekproef.
Hiertoe zijn de projecten onderverdeeld
in drie categorieën: eenvoudige surf-

plassen. stadsparken, en projecten met
een regionale functie waarbij land-,
water- en oeverrecreatie mogelijk is.
Uit elk van deze drie categorieën heb
ben we één project gekozen op basis
van de onderzoekbaarheid, de ligging
in het land, de omvang en de inrichting
van de projecten. De drie geselecteerde
projecten zijn het Ermerzand, het Wilhelminapark en het Geestmerambacht.
Het Ermerzand is een eenvoudige surfplas met zandstranden zonder veel
extra voorzieningen. Het ligt in de
buurt van Emmen, en is aangelegd in
de tweede helft van de jaren zestig. Het
beslaat een oppervlakte van 85 ha. Het
Wilhelminapark is een stadspark aan
de rand van de bebouwde kom van Rijs
wijk. tussen Rijswijk en Delft. Het pro
ject bevat veel wandel- en fietspaden,
wat waterpartijen, een uitkijkheuvel en
speel- en ligweiden. De oppervlakte van
het project bedraagt ruim 54 ha. Het
Wilhelminapark maakt deel uit van de
zogenaamde randstadgroenstructuur.
Het Geestmerambacht, gelegen ten
noorden van Alkmaar, bestaat uit een
omvangrijke waterplas met veel speelen ligweiden en meer natuurlijke inge
richte delen. Het project wordt om
sloten door fietspaden. Het Geestmer
ambacht is met een oppervlakte van
220 ha de grootste van de drie betrok
ken projecten.
Het Geestmerambacht is een omvangrijk re
creatieproject ten noorden van Alkmaar. Het
bestaat uit een waterplas van 70 ha waarop
kan worden gezeild en gesurfd, en veel speel
en ligweiden. Er zijn veel paden aangelegd
voor wandelen en fietsen

Het Ermerzand. gele
gen nabij Emmen, be
staat uit een zwem
en surfplas met
brede zandstranden
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Veldwerk

Het Wilhelminapark
is aangelegd langs
de rand van de be
bouwde kom van Rijs
wijk en maakt onder
deel uit van de rand
stadgroenstructuur.
Het park is ingericht
voor wandelen, fiet
sen en kleinschalige
waterrecreatie

De verzameling van onderzoeksgege
vens in het veld bestaat uit een aantal
onderdelen. Zo wordt de omvang van
het bezoek bepaald door bij de ingan
gen van de projecten gedurende enige
jaren continu mechanische verkeerstel
lingen te verrichten, waarbij de aan
tallen per dag binnenkomende voertui
gen worden vastgesteld. Deze aantallen
rekenen we met behulp van visuele tel
lingen om naar aantallen bezoekers.
Hiervoor wordt onder andere het gemid
deld aantal inzittenden per voertuig
visueel vastgesteld. Ook worden op alle
drie de projecten twee jaar lang inter
views afgenomen onder de bezoekers,
waarmee we onder meer de karakteris
tieken van die bezoekers kunnen bepa
len. Naar verwachting worden er in to
taal tussen de tien- en vijftienduizend
interviews afgenomen.
Daarnaast worden er in een straal van
5 tot 10 km rondom de projecten inter
views afgenomen bij de mensen thuis.
Daarbij ligt de nadruk op ondervraging
van degenen die de projecten niet be
zoeken en op de reden(en) die ze hier
voor hebben. Hiervoor zullen ruim
2000 interviews worden afgenomen.

Organisatie
Het veldwerk is in september 1989
gestart en zal drie jaar duren. De
projectleiding van het onderzoek berust
bij het Staring Centrum. De Landbouw
universiteit Wageningen voert in op
dracht van het Staring Centrum de

mechanische tellingen uit, terwijl het
overige veldwerk is uitbesteed aan het
onderzoeksbureau NSS-marktonderzoek BV. Het Staring Centrum rappor
teert over beide interviews, en samen
met de Landbouwuniversiteit over de
uitkomsten van de mechanische en
visuele tellingen.

Omvangrijk
Dit onderzoek is één van de meest
omvangrijke onderzoeken die momen
teel op het gebied van de openlucht
recreatie verricht worden. De uitkom
sten dienen het inzicht in het gebruik
en het niet-gebruik van openlucht
recreatieprojecten te vergroten en zo
doende een bijdrage te leveren aan een
verantwoord beleid met betrekking tot
de planning en inrichting van recreatie
projecten.
Behalve aan kennis over het heden
daagse recreatiepatroon is daarvoor
ook behoefte aan modellen waarmee
het recreatiegedrag kan worden gesimu
leerd en voorspeld. Deze modellen
kunnen op verschillende wijzen worden
ingezet. Hierbij kan men bijvoorbeeld
denken aan het bepalen van verande
ringen in het gebruik van recreatiepro
jecten als gevolg van (gesimuleerde)
wijzigingen in de inrichting van zulke
projecten, of het bepalen van de juiste
locatie van een bepaalde soort voorzie
ning in een regio. Voor de verschillende
soorten toepassingen moeten door
gaans aparte modellen worden ontwik
keld, al of niet gebaseerd op bestaande
modellen. Er zal worden geprobeerd om
inzicht te krijgen in de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van recreatie
modelleringen op basis van gegevens
die het trendonderzoek oplevert.
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De publikaties in 1989 zijn onderverdeeld in hoofdgroepen. In dit overzicht zijn al
leen aantallen opgenomen. Volledige titelbeschrijving en samenvattingen zijn gepu
bliceerd in SCOOP, het viermaandelijkse referatenbulletin van het Staring Cen
trum.

Onderwijs

Publikaties

1)

Lezingen
Posterbijdragen

2)

1 ) i n t o t a a l 211
2) i n t o t a a l 4 0 ; 30 in d e Engelse taal en 10 i n de Nederlandse t a a l

Herkomst van buiten
landse bezoekers
aan het Staring Cen
trum in 1989

f

111-15

3) i n t o t a a l 2 0 5 ; 9 5 i n de Engelse taal e n 110 i n de Nederlandse t a a l
4) i n t o t a a l 1 4 0 colleges, voornamelijk aan universiteiten e n hbo-instellingen
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/
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Publikaties
>i

Engelstalig
!

Nederlandstalig

29
,/

/|

20

Strikt weten
schappelijke
artikelen 1 )
1)
2)
3)
4)

21

Algemeen
wetenschap2)
pelijke artikelen

Onderzoeks
verslagen 3 )

Diverse
publikaties 4 '

voornamelijk artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en bijdragen voor congressen en boeken
voornamelijk artikelen in vakbladen, zoals Landinrichting, H 2 0, Recreatie en Toerisme
voornamelijk Staring Centrum rapporten en reports
betreft Jaarverslag met 17 artikelen (niet opgenomen i n een der andere categorieën),
referatenbulletins, kaartbladen met toelichting, brochures en folders

Wetenschappelijke
bezoeken van mede
werkers van het
Staring Centrum aan
het buitenland in
1989
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Op het Staring Centrum werkten per 31-12-1989 352 personen, 294 mannen en
58 vrouwen. Het aantal vaste (A-)formatieplaatsen bedroeg 237 en het aantal tijde
lijke formatieplaatsen 100, beide omgerekend naar 38 uur.

Medewerkers

Samenstelling

Overig
Arbeidsovereenkomst^

65

1

Z-formatie

Tijdelijke A-formatie
Medewerkers in vaste (A-)formatie

Tijdelijke medewerkers

Vaste medewerkers

Algemene
ondersteuning**
/
Wetenschap
pelijke onder
steuning*

Algemene
ondersteuning

/

Wetenschap
pelijke onder
steuning

Onderzoek

Onderzoek

Totaal 237 formatieplaatsen

'Wetenschappelijke ondersteuning
- Computercentrum
- Economie
- Internationale samenwerking
- Kartografie
- Kwantitatieve methoden, G I S en informatica
- Wetenschappelijke informatie-overdracht
" A l g e m e n e ondersteuning
- Financiële zaken e n ondersteuning projectmanag ment
- Materieel beheer en interne zaken
- Personeelszaken

Totaal 100 formatieplaatsen

Type functie
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Mannen

Vrouwen
Schaal 6

Schaal 1 0 en hoger = "academisch niveau"
Schaal 7 t / m 9

= "hbo-niveau"

Schaal 6 en lager

= "mbo/lbo-niveau"
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Bestuurscommissie
Voorzitter: drs. P. Slot,
Landinrichtingsdienst
Secretaris: ir. G.A. Oosterbaan,
Directeur Staring Centrum
Leden: ir. Sk.A. Brouwers,
Provincie Friesland, Hoofdgroep Ruimtelijke
Ordening
ir. P.L. Dauvellier,
Rijksplanologische Dienst
ir. F. Gietema,
Grontmij NV
dr. J. de Jong,
Rijkswaterstaat, Dienst
Binnenwateren/Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater
ir. H. van 't Land,
Landbouwschap
ir. J.M.J. Leenen,
Unie van Waterschappen
P. Nijhoff,
Stichting Natuur en Milieu
Adviseur: dr. J. van de Vooren,
Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Adviescommissie Waterbeheer
Voorzitter: drs. C.J. Kalden,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Natuur-, Milieu- en
Faunabeheer
Secretaris: dr. J. Hoeks,
Staring Centrum, Hoofdafdeling Waterbeheer
Leden: drs. J.M. Brand,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Bos- en Landschapsbouw
ir. J.S.J. Dragt,
Unie van Waterschappen
ir. S. van Dijk,
Landbouwschap
J.T.M. Huinink M.Sc.,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Informatie- en Kenniscentrum
Akker- en Tuinbouw
drs. A.M.W. Kleinmeulman,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Natuur-, Milieu- en
Faunabeheer
dr. J. Leentvaar,
Rijkswaterstaat, Dienst
Binnenwateren/Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater
ir. H.J.M. Naaijkens.
Heidemij Adviesbureau BV
ir. J.G.W. Nieuwenhuis,
Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu

ir. A.W. Sleeking.
Landinrichtingsdienst
ir. W.P.C. Zeeman.
Staatsbosbeheer

Adviescommissie Bodembeheer
Voorzitter: ir. H.A. Gonggrijp,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Directie Akker- en Tuinbouw
Secretaris: ir. B.J.A. van der Pouw,
Staring Centrum, Hoofdafdeling
Landinventarisatie en Landevaluatie
Leden: ir. P.J.M. van Boheemen,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Informatie- en Kenniscentrum
Veehouderij en Milieu
prof.dr. J. Bouma,
Landbouwuniversiteit, Vakgroep
Bodemkunde en Geologie
ir. R. Dorfmeijer,
Provincie Gelderland, Dienst Milieu en Water
ir. J. Gerritsen,
Landbouwschap
ir. H.R. Oosterveld.
Landinrichtingsdienst
ir. Th.J.M. Peters,
Ingenieursbureau Oranjewoud BV
drs. P.J.A.M. Smeets,
Rijksplanologische Dienst
ir. P.A. van den Tweel,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Bos- en Landschapsbouw
dr. R. van Venetië.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Natuur-, Milieu- en
Faunabeheer
ir. W.P.C. Zeeman,
Staatsbosbeheer

Adviescommissie Milieutoxicologie
Voorzitter: dr. E.A. Goewie,
Plantenziektenkundige Dienst
Secretaris: dr. P.E. Rijtema,
Staring Centrum, Hoofdafdeling
Milieubescherming
Leden: ir. J.L. Ebbens.
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