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1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Als gevolg van klimaatverandering neemt niet alleen de atmosferische verdampingvraag toe maar 

ook de verdamping van de gewassen. De inschatting is (Bakel P. v., 2012) dat bij het klimaatscena-

rio W+ mede door verlenging van groeiseizoen en toename van de beregening (door meer berege-

ning op bestaande beregeningslocaties, maar ook uitbreiding van het beregeningsareaal met ca. 

20%) de verdamping in Oost-Nederland met 20% zal toenemen. Daardoor zullen de grondwaterstan-

den in de zomer verder dalen en de zomerafvoeren afnemen. De vraag is echter of de toename van 

de neerslag in de winterperiode voldoende is om de effecten van de toegenomen verdamping te 

compenseren.  

1.2 Situatie en Vraagstelling 

De projectgroep Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) heeft in overleg met maatschappelijke 

actoren binnen de regio Oost (het deelstroomgebied Rijn-Oost + het gebied van het waterschap Val-

lei en Veluwe) een concept-uitvoeringsprogramma opge-

steld. Op basis daarvan is een regionaal bod uitgebracht aan 

het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Dit 

regionale bod geeft aan welke inzet regionale overheden en 

maatschappelijke partijen de komende jaren gaan leveren 

om de zoetwatervoorziening verder te ontwikkelen.  

 

In het uitvoeringsprogramma zijn verschillende maatregelen 

opgenomen die de actuele en toekomstige problemen t.a.v. 

droogte bestrijden. Die maatregelen verschillen qua inhoud 

(waar grijpen ze op in) en fasering (welke tijdsperiode). Dat 

is mede ingegeven vanuit de bijbehorende strategie, die on-

der andere een nieuwe zoetwatertrits gelanceerd heeft:  

 

(Be)sparen – aanvoeren – adapte-

ren & accepteren. Een trits sugge-

reert een voorkeursvolgorde, maar 

feitelijk vinden in de praktijk tegelij-

kertijd activiteiten en maatregelen in 

alle drie de stappen plaats, er is dus 

sprake van een zekere uitwissel-

baarheid (situatie-afhankelijk), zij het 

dat (be)sparen startpunt is.  

 

 

Naast fysieke maatregelen zijn in het uitvoeringsprogramma ook niet-fysieke maatregelen opgeno-

men. Gedacht moet dan worden aan voorlichting & educatie, onderwijs en onderzoek. Dat laatste is 

(be)sparen

aanvoeren
adapteren & 

accepteren
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en blijft nodig omdat – ondanks alle deelstudies die al uitgevoerd zijn – er een aantal kennishiaten 

gesignaleerd is. 

 

De hiervoor aangehaalde berekeningen met het NHI-model ten behoeve van het Deltaprogramma 

Zoetwater, waarbij de beregeningscapaciteit wordt verhoogd met 40% en de omvang van het berege-

ningsareaal werd verdubbeld, laten zien dat in sommige regio’s met veel beregening uit grondwater 

de grondwaterstand aanzienlijk kan dalen en ook in de winter de grondwaterstand een structurele 

daling laat zien. De effecten op de afvoeren in de zomer zijn daarbij niet nader onderzocht maar ge-

zien de daling van de grondwaterstand is meer droogval van beken te verwachten. Deze effecten 

worden als zorgelijk beschouwd en daarom wordt een regio-specifieke analyse voor Oost-Nederland 

noodzakelijk geacht. 

1.3 Onderzoeksvragen en doelstelling  

In het uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland is beregening uit grondwater op-

genomen als zinvolle maatregel. Dit rapport richt zich op het kwantificeren van effecten van toename 

van beregening uit grondwater voor landbouw en natuur in Oost-Nederland. 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen te stellen: 

 

A. (Hoofdstuk 4) Beregening uit grondwater heeft een effect op de omgeving en kan zo leiden tot 

schade aan belangen die gekoppeld zijn aan deze omgeving. Door regelgeving wordt dit “be-

heerst”. De huidige omvang van beregening uit grondwater is in Oost-Nederland nog beperkt. De 

vraag is wat er gaat gebeuren als de beregenings-intensiteit én het beregeningsareaal toeneemt. 

Het gaat vooral om beantwoording van de vraag: 

“ tot hoe ver je kunt gaan met beregening uit het grondwater zonder dat het watersysteem een 

structurele daling ondergaat?” (een zogenaamd ‘knikpunt’).  

Met andere woorden: tot aan welke beregeningsintensiteit blijft het grondwater zich in de winter-

periode herstellen. Welke ruimte bieden de grondwatersystemen in Oost-Nederland nog?  

B. (Hoofdstuk 5) Biedt ‘efficiënte beregenen’ mogelijkheden ongewenste effecten te mitigeren? 

C. (Hoofdstuk 6) Wat zijn de lokale effecten van beregening en wat zijn maatregelen om de berege-

ningsbehoefte te verminderen?  

 

Doelstelling: 

Inzichtelijk maken van eventuele verwachte structurele effecten van de maatregel ´beregening’ op het 

grondwatersysteem in een toekomstige situatie bij een klimaatscenario W+.  

 

Voor het beantwoorden van deze vragen is opdracht gegeven aan de combinatie Aequator Groen & 

Ruimte, De Bakelse Stroom en Deltares een verkenning uit te voeren.  

1.4 Uitgangspunten en context 

De effecten van beregening op het grondwatersysteem worden bepaald op basis van het KNMI-

klimaatscenario W+. Eventuele effecten op het grondwater op basis van KNMI-klimaatscenario’s ‘14 

worden kwalitatief beschreven. Daarnaast dient gebruik gemaakt te worden van beschikbare informa-

tie en modellen (zoals het Nederland Hydrologische Instrumentarium (NHI)).  
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De context waarmee bij het onderzoek rekening gehouden is: 

- de strategie en het uitvoeringsprogramma van de Hoge Zandgronden (de 90%-versie d.d. 14 februari 

2014); 

- het opgestelde regionale bod van regio Oost (zie vergaderstuk RBO d.d. 14 febr. 2014); 

- de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van de LTO; 

- de ervaringen met projecten als Landbouw op Peil, Salland Waterproof, enz.; 

- de ontwikkelingen binnen de landbouwsector en met name het GLB; 

- de verkenning: “ Effecten van klimaatverandering op de potentiële en actuele verdamping van de 

landbouw in oostelijk en zuidelijk Nederland in 2050” J. van Bakel, juni 2012. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 ‘Nadere beschouwing’ is de context van het onderzoek beschreven. Vervolgens zijn de 

drie deelvragen (A, B en C) elk in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven met daarin een korte be-

schrijving van de uitgangspunten en de aanpak en de resultaten (er wordt regelmatig naar de bijlagen 

gerefereerd voor verdiepende uitleg). In hoofdstuk 6 ‘Discussie’ worden de onzekerheden omtrent de 

bevindingen kort toegelicht. De conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 7. 
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2  NADERE BESCHOUWING 

De grondwaterstanden, stijghoogtes, grondwaterstromingen (tot uiting komend in kwel of wegzijging) 

en afvoeren van regionale watersystemen variëren in Nederland onder invloed van de jaarlijkse gang 

van neerslag en verdamping en de grote variatie tussen de jaren. Gemiddeld overtreft de jaarlijkse 

neerslag de potentiele verdamping (atmosferische verdampingsvraag) met ca. 250 mm. In de zomer 

is er een neerslagtekort van gemiddeld 100 mm en in de winter een neerslagoverschot van 350 mm. 

De verwachting is dat na klimaatverandering en met name bij het klimaatscenario W+ (2 graden tem-

peratuurstijging in 2050 en frequenter een oostelijke luchtstroming; zie verder (KNMI, 2006)) het 

neerslagtekort in de zomer toeneemt met 40% en het neerslagoverschot in de winter toeneemt met 

15%. Per saldo is er ook in 2050 bij W+ een neerslagoverschot zodat de verwachting is dat er welis-

waar een structurele daling van de grondwaterstand optreedt meer dat deze daling zich na een paar 

jaren stabiliseert.  

Elke ingreep in het hydrologisch systeem (dus ook meer beregening) leidt tot een verandering in het 

grondwatersysteem. Meer beregening uit grondwater leidt ongeveer tot een daling van de grondwa-

terstand in het najaar, aan het einde van het beregeningsseizoen, op regionale schaal van gemiddeld 

de extra beregeningshoeveelheid minus de vermindering van de afvoer in het beregeningsseizoen 

gedeeld door de freatische bergingscoëfficiënt. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit 

dat de wortelzone aan het eind van het beregeningsseizoen meer vocht bevat dan zonder berege-

ning. In de wat drogere gebieden is de afvoer gedurende het beregeningsseizoen vrijwel nul zodat 

kan worden uitgegaan van een daling van de grondwaterstand gelijk aan extra beregeningsgift ge-

deeld door de freatische bergingscoëfficiënt. Stel dat de extra beregeningsgift 30 mm is gemiddeld 

voor een zekere regio en de freatische bergingscoëfficiënt van 0.15, dan is de daling aan het eind 

van het groeiseizoen 20 cm. In het najaar slaat het neerslagtekort om in een neerslagoverschot, de 

grondwaterstand stijgt en de afvoer komt op gang.  

 

Ter toelichting: In nattere gebieden komt de afvoer vrij snel op gang (stel 1 november) en is er ook 

een intensief contact tussen grondwater en oppervlaktewater. Stel verder dat de drainageweerstand 

200 dagen is dan kan worden berekend dat na 150 dagen (dus ongeveer op 1 april van het volgend 

jaar) van de daling van 20 cm nog ongeveer 0,1 cm over is. In drogere gebieden komt de afvoer later 

op gang (stel 1 december) en is de drainageweerstand groter, stel 500 d. Dan is er na 120 dagen van 

de daling van 20 cm nog 4 cm over. Deze daling aan het begin van het groeiseizoen leidt tot iets 

meer beregeningsvraag in het nu volgende beregeningsseizoen. De vraag is vervolgens of dit zich 

zelf versterkend proces doorgaat of tot een nieuw evenwicht komt. Het antwoord is: zolang we in Ne-

derland een neerslagoverschot houden -ook als de verdamping door beregening overal potentieel 

wordt- zal er altijd een nieuw evenwicht ontstaan maar wel met structureel lagere grondwaterstanden. 

En dat is ook bij het W+-klimaatscenario het geval. Met modelberekeningen waarbij een langjarige 

meteoreeks representatief voor W+ wordt ingevoerd kan dat worden aangetoond. In hoofdstuk 3 

wordt hierop teruggekomen. 

 

Voor de verandering van kwel is de redenering anders. Daarbij is kwel hier gedefinieerd als de netto 

grondwaterstroming naar een zeker oppervlak (perceel, modelgrid). Indien de netto grondwaterstro-

ming negatief is, is er sprake van wegzijging. Een gelijkmatige daling van de grondwaterstand leidt in 

principe niet tot een andere regionaal stromingspatroon. Echter, beregening vindt echter alleen in 

landbouwgebieden plaats en daarbinnen niet op elk perceel. De daling van de grondwaterstand op de 

uit grondwater beregende percelen veroorzaakt een extra grondwaterstroming van niet beregende 

percelen en natuurterreinen naar de beregende percelen die evenredig is met de door de beregening 

veroorzaakte grondwaterstandsdaling. In de beregende percelen neemt de kwel dus toe c.q. de weg-

zijging neemt af c.q. de wegzijging slaat om in kwel en in de niet beregende percelen en natuurterrei-

nen neemt de kwel af c.q. neemt de wegzijging toe c.q. slaat kwel om in wegzijging.  
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Bovenstaande kwalitatieve beschouwing kan met behulp van regionale of landsdekkende hydrolo-

gische modellen nader worden gekwantificeerd. Voor heel Nederland zijn resultaten beschikbaar die 

voor dit doel bruikbaar zijn. In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater zijn namelijk berekenin-

gen met NHI 3.0 gemaakt voor de huidige situatie en voor de 4 onderscheiden scenario’s. Speciaal 

voor de landbouwkundige analyse van de landbouw is met het landelijk model NHI een berekening 

uitgevoerd waarbij bij het klimaatscenario W+ in 2050 in heel Nederland het beregeningsareaal is 

verdubbeld. Onderstaande figuur (linkerdeel) geeft een landsdekkend beeld van de omvang van de 

beregening in de huidige situatie (gebaseerd op de zogenoemde Potentiele beregeningskaart van 

Alterra (Massop, 2013)). Deze beregeningsomvang is bij het scenario W+ niet aangepast, met andere 

woorden: er is geen rekening gehouden met de verwachting dat agrariërs op klimaatverandering rea-

geren door de beregeningscapaciteit (gedefinieerd als de dagen die gewacht moet worden voordat 

wederom een gift van 25 mm kan worden toegediend) op reeds beregend areaal uit te breiden of het 

areaal beregenbaar uit te breiden. Daarom is een extra scenario gedefinieerd waarin bij het klimaat-

scenario W+ in 2050 de maximale beregeningsintensiteit met 40% is vergroot (van 25 mm per 7 da-

gen naar 25 mm per 5 dagen) en het beregeningsareaal is verdubbeld: het W+/bmax-scenario. Zie 

het rechterdeel van figuur 1. In de figuur is ook goed te zien dat binnen Oost-Nederland aanzienlijke 

verschillen zijn in beregeningsmogelijkheden. 

 

In Tabel 1 is te zien wat dit betekent voor de langjarig gemiddelde beregeningsomvang voor geheel 

Nederland, opgesplitst naar oppervlaktewater en grondwater.  

  

Figuur 1 De in NHI toegekende grids met beregening uit oppervlaktewater (blauw) of grondwater (rood), 

voor de huidige situatie (links) en bij verdubbeling van het areaal (rechts) 
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Tabel 1: Omvang van de beregening voor geheel Nederland bij verschillende scenario’s, berekend met 

NHI 

  

 

  Mm3/jaar Toename ten opzich-

te van Huidig resp. 

t.o.v. W+ (factor) 

Huidig Oppervlaktewater ??  

 Grondwater ??  

 Totaal 242 Gem 2001-2005 

W+ Oppervlaktewater 198  

  Grondwater 214  

  Totaal 412  

W+/bmax Oppervlaktewater 385 1,95 

  Grondwater 481 2,24 

  Totaal 866 2,10 

Door klimaatverandering neemt de beregeningshoeveelheid, gemiddeld over de rekenperiode aan-

zienlijk toe, met een factor 1.4. Door vergroting van de beregeningsintensiteit en verdubbeling van 

het areaal neemt de langjarige beregeningshoeveelheid uit grondwater meer dan een factor 2 toe ten 

opzichte van W+ omdat in droge perioden maar kan worden beregend uit het grondwater. Dit vanwe-

ge een mogelijke beregeningstop uit het oppervlaktewater als gevolg van de hogere beregeningsin-

tensiteit. 

De effecten op de grondwaterstanden zijn eveneens in beeld gebracht. In figuur 2 wordt in beeld ge-

bracht wat de verandering is van de GHG en GLG van het scenario W+/bmax ten opzichte van het 

scenario W+. 

 

Figuur 2: Verandering van GLG (links) en GHG (rechts) in cm, bij scenario W+/bmax t.o.v. W+, berekend 

met NHI (ontleend aan Van Bakel, 2014) 



 

  7 

 

De NHI-resultaten van het W+/bmax-scenario zijn uitgebreid beschreven in Ter Maat et al. (2014) en 

Van Bakel (2014). De NHI-rekenresultaten vormden mede de aanleiding een nadere analyse uit te 

voeren voor Oost-Nederland. Omdat nieuwe berekeningen met NHI niet opportuun waren is gebruik 

gemaakt van de beschikbare relevante NHI-resultaten voor Oost-Nederland om daarmee de effecten 

van onderstaande veranderingen in beeld te brengen en te toetsen aan gedefinieerde knikpunten:  

- een toename van de beregening als gevolg van klimaatverandering;   

- verhoging van beregeningsintensiteit; 

- verdubbeling van het beregeningsareaal -als mogelijke reactie op de klimaatverandering- op grondwa-

terstanden, kwel en afvoeren. 
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3  KNIKPUNTENANALYSE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de gebruikte aanpak en methodiek beschreven voor het beantwoorden van de on-

derzoeksvraag A: worden knikpunten overschreden? Om antwoord te geven op deze onderzoeks-

vraag is het mogelijk om een langjarig onderzoek op te zetten. De projectgroep ZON heeft aan de 

opdrachtnemers echter gevraagd om op basis van beschikbare informatie en kennis antwoord te ge-

ven op de vragen. De in paragraaf 3.2 beschreven keuze voor een methodiek is dus gebaseerd op de 

beschikbaarheid van informatie en de inzet van ‘best possible means’ (modellen en kennis). Maar 

allereerst moet worden gedefinieerd wat een knikpunt is (paragraaf 3.2). 

3.2 Definiëring knikpunten 

De hoofdvraag is: Hoe ver je kunt gaan met beregening (intensiteit en areaal) zonder dat aan land-

bouw of natuur structurele schade toegebracht wordt. 

Dit leidt tot de volgende deelvragen: 

1. Welke toestandsvariabelen kunnen hiervoor worden gebruikt? 

2. Wanneer is een verandering structureel? 

 

Ad 1: 

Om  ‘schade’ aan landbouw of natuur vast te stellen moeten toestandsvariabelen gekozen worden die 

berekenbaar zijn met het beschikbare hydrologische instrumentarium. Daarbij moet de gekozen toe-

standsvariabele relevant zijn voor de functie landbouw of natuur en moet er een invloed verwacht 

worden van het gekozen scenario:  

- voor landbouw: verandering in GHG;  

- voor terrestrische natuur: verandering in GVG; 

- voor terrestrische natuur: verandering in kwel;  

- voor waterlopen/beken: verandering van de kans op droogval.  

 

In bijlage 9.2 “Definiëring van knikpunten” is de keuze voor deze toestandsvariabelen verder toege-

licht. 

 

Ad 2: 

Zoals verder beschreven in Bijlage 9.2 zijn er meerdere grondslagen op basis waarvan een verande-

ring ‘structureel’ te noemen is. In dit rapport is een beleidsmatig knikpunt gedefinieerd naar analogie  

met (Kwadijk, et al., 2008); een moment waarop het beheer en beleid heroverwogen zal worden. In 

Tabel 2 zijn de relevante toestandsvariabelen en het daarbij behorende knikpunt samengevat.  
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Tabel 2: Samenvatting toestandsvariabelen en definitie knikpunten (zie verder Bijlage 9.2) 

Toestandsvariabele  Knikpunt 

Grenswaarde voor structurele verande-

ring  

• Verandering in grondwaterstand  

o ∆GHG (Landbouw) 5 cm 

o ∆GVG (Terrestrische Natuur) 1 cm 

o ∆GLG (Terrestrische Natuur)        5 cm 

• ∆Kwel (Terrestrische natuur) 3 mm/jaar 

10 mm/jaar 

36 mm/jaar 

• ∆Droogval (Aquatische natuur) aantal decades zonder afvoer 

 

In een bespreking van de concept-rapportage werd ten aanzien van terrestrische natuur de opmer-

king gemaakt dat de verlaging van de GLG ook negatieve gevolgen kan hebben. Daarom is een extra 

knikpunt gedefinieerd: een verlaging van de GLG met meer dan 5 cm. Ook werd het knikpunt voor 

kwel van 3 mm/jaar als zeer streng beoordeeld. Daarom zijn daarvoor 2 nieuwe knikpunten gedefini-

eerd: 10 en 36 mm/jaar. Op deze wijze is de gevoeligheid van de keuze van het knikpunt op het re-

sultaat inzichtelijk gemaakt. 

 

Een eenduidig knikpunt voor droogval is niet gedefinieerd omdat daarover geen literatuur beschik-

baar was. Er is daarom voor gekozen om het aantal decades zonder afvoer als maat te nemen voor 

de verandering in droogval.  

3.3 Uitgangspunten en aanpak  

3.3.1 Uitgangspunten 

 

De volgende uitgangspunten voor de toe te passen methodiek zijn gehanteerd: 

a) De meest geëigende manier om effecten van klimaatverandering en toename van beregening uit 

grondwater regionaal goed in beeld te brengen is het toepassen van een regionaal model.  

b) De meest geëigende manier om beregening goed te simuleren is toepassen van een SWAP-

achtig model. 

c) Een volledige koppeling tussen beide modellen is onhaalbaar. 

 

3.3.2 Aanpak 

 

Er is gekozen voor de volgende aanpak: 

1. Er wordt aangesloten op de berekeningen van NHI ten behoeve van het Zoetwaterprogramma 

waarbij voor heel Nederland in de situatie WARM2050 de beregeningscapaciteit is verhoogd met 

40% en de beregeningsarealen zijn verdubbeld (zie Ter Maat et al 2014 en van Bakel et al, 

2014). In klimatologisch opzicht is WARM2050 identiek met W+ voor 2050, in het vervolg aange-

duid als W+. 
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2. Met de NHI-resultaten worden de regionale effecten van een toename van de beregening be-

paald in termen van verandering in GxG
1
 en kwel per modelgrid van het NHI-model van 250 maal 

250 m van het studiegebied. Dit voor 2 scenario’s: effecten van klimaatverandering  (W+)  ten 

opzichte van de huidige toestand en effecten van toename van de beregeningscapaciteit en be-

regeningsareaal (W+/bmax) ten opzichte van W+. 

3. Met de NHI-resultaten wordt per LSW bepaald in welke decaden in de zomerperiode wel of geen 

drainage optreedt. 

4. Deze worden opgeschaald naar gemiddelde effecten per nader vast te stellen unieke combina-

ties (UC) van geohydrologie, drainagesituatie en landgebruik (zie Bijlage 9.1) 

5. Er wordt aangesloten op de SWAP-berekeningen ten behoeve van Landbouw op Peil voor 6 loca-

ties waar momenteel al wordt beregend. 

6. De met de NHI-resultaten berekende verandering in kwel per UC wordt als verandering in onder-

randflux opgelegd aan de 6 SWAP-modellen. 

7. Met deze modellen wordt de verandering in beregening en grondwaterstand bepaald als gevolg 

van klimaatverandering en toename van de beregening in de omgeving. 

8. Ook wordt met deze SWAP-modellen de worst case situatie bepaald, nl. als na klimaatverande-

ring 100% van het areaal wordt beregend. (zie Bijlage 9.4) 

 

De aldus toegepaste methodiek wordt in figuur 3 schematisch weergegeven en verder beschreven in 

Bijlage 9.3. 

                                                           
1
 GHG: het gemiddelde van de 3 hoogste, per hydrologisch jaar op de 14

e
 en 28e van elke maand gemeten grondwaterstanden, 

gedurende een aaneengesloten periode van minstens 8 jaar waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaats gevon-

den, uitgedrukt in cm ten opzichte van maaiveld (hoe natter hoe kleiner het aantal cm). 

GLG: het gemiddelde van de 3 laagste, per hydrologisch jaar op de 14
e
 en 28e van elke maand gemeten grondwaterstanden, 

gedurende een aaneengesloten periode van minstens 8 jaar waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaats gevon-

den, uitgedrukt in cm ten opzichte van maaiveld (hoe droger hoe groter het aantal cm). 

GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) is gedefinieerd als veeljarig gemiddelde grondwaterstand op 1 april, welke door-

gaans wordt berekend als de gemiddelde van de grondwaterstanden op 14 en 28 maart en 14 april over een aaneengesloten 

periode van tenminste 8 jaar waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaats gevonden. 
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Figuur 3: Schematisch stappenplan voor de knikpuntanalyse 
 

De verandering decades zonder afvoer is vergeleken met een beleids- en veld-inventarisatie van 

droogval van de beken en relevante waterlopen in het projectgebied uit 2003 (de dekking is niet vol-

ledig maar geeft wel een goede indicatie). 

3.4 Resultaten 

Om vast te stellen of en waar bovenstaande knikpunten overschreden worden zijn de resultaten van 

het NHI gebruikt voor de drie scenario’s: het referentiescenario (Huidig), het W+-scenario en het 

W+/bmax-scenario. De veranderingen worden op 2 manieren afgeleid: 

1. W+ ten opzichte van Huidig: het klimaateffect 

2. W+/bmax ten opzichte van W+: het toename-beregeningseffect 

3.4.1 Landbouw 

 

De GHG en GLG zijn algemeen geaccepteerde maten om de standplaats voor de landbouw hydrolo-

gisch te karakteriseren. De natschade is vooral te koppelen aan de GHG, de droogteschade vooral 

aan de GLG. Voor deze studie is vooral de verandering van de GHG van belang en is als structureel 

gedefinieerd (knikpunt) als de verlaging meer is dan 5 cm. De redenering daarachter is dat de land-

bouw door maatregelen ervoor heeft gezorgd dat in de huidige situatie de GHG zodanig is dat geen 

natschade optreedt. Verlaging leidt tot een drogere uitgangssituatie en dus meer kans op droogte-

schade. Kwel speelt voor de landbouw geen rol (Echter wel indirect via beïnvloeding van het grond-

waterstandsverloop). 

 

Zoals reeds is besproken is met NHI voor heel Nederland berekend wat de effecten zijn van het kli-

maatscenario W+ (WARM2050) ten opzichte van de huidige situatie, en van een toename van de 



 

  12 

beregening door meer beregeningscapaciteit en verdubbeling van het beregeningsareaal (W+/bmax) 

ten opzichte van W+.  

In Bijlage 9.5 is de verandering van de GHG als gevolg van W+ weergegeven voor zover die veran-

dering de 5 cm overtreft. Daaruit is op te maken dat de klimaatverandering kan leiden tot een daling 

van de GHG met meer dan 5 cm over grote delen van het onderzoeksgebied ( Figuur 13). Het areaal 

waar de daling van de GHG als gevolg van de toename van beregening (W+/bmax) groter is dan 5 

cm is veel geringer (Figuur 14). 

3.4.2 Terrestrische natuur 

 

De GVG en de kwel zijn algemeen geaccepteerde maten om de standplaats voor natte natuurterrei-

nen hydrologisch te karakteriseren. Zoals reeds opgemerkt is daar in een later stadium de GLG aan 

toegevoerd.  

 

In Bijlage  9.6 is de verandering van de GVG van meer dan 1 cm als gevolg van klimaatverandering 

in oranjerood weergegeven. Uit de figuur is op te maken dat het knikpunt als gevolg van klimaatver-

andering vrijwel overal wordt overschreden (Figuur 15). Het beeld van de verandering als gevolg van 

toename van de beregening is anders; hier wordt in ongeveer de helft van het gebied het knikpunt 

van 1 cm overschreden (Figuur 16).  

 

In Bijlage 9.7 is de verandering in de GLG weergegeven. Het klimaateffect is aanzienlijk, en het knik-

punt van 5 cm GLG verlaging wordt in de meeste natuurgebieden voor meer dan de helft van het op-

pervlakte overschreden. Er zijn enkele gebieden met een beperkt effect (die ‘groen’ blijven) zie Figuur 

17. Het beregeningseffect is duidelijk kleiner dan het klimaateffect; in de meeste gebieden wordt het 

knikpunt niet overschreden (meer dan de helft blijft groen) zie Figuur 18.  

 

In Bijlage 9.8 (Figuur 19) is de verandering van de over de rekenperiode gemiddelde kwel van meer 

of minder dan 3 mm per jaar weergegeven als gevolg van de klimaatverandering. Daaruit is op te 

maken dat in veel natuurgebieden de kwel over het grootste deel van het areaal minder dan 3 

mm/jaar verandert. Maar in elk natuurgebied is er vrijwel altijd wel een grid waar de verandering gro-

ter is dan 3 mm/jaar.  

 

De verandering in kwel als gevolg van de toename van de beregening is weergegeven in dezelfde 

Bijlage (Figuur 20). De kaart is in grote delen meer rood gekleurd dan figuur 19, met uitzondering van 

het oosten van de Achterhoek en Twente, ongeveer samenvallend met hydrotype a (ondiep grondwa-

tersysteem, hellend gebied). Dat is een hydrotype met een geringe spreidingslengte en om deze re-

den wordt de grondwaterstroming veel minder beïnvloed. Ook wordt in dit deelgebied over het alge-

meen minder beregend en is dus de absolute toename in beregening ook minder.  

 

In figuur 21 en figuur 22 is het knikpunt opgeschoven naar een kwelverandering van 10 mm/jaar. 

Door dit kwel-knikpunt minder ‘streng’ te maken is de overschrijding van het knikpunt kleiner en de 

kaart aanmerkelijk groener ten opzichte van het knikpunt van 3 mm/jaar. De mate van knikpuntover-

schrijding is dus gevoelig voor de aanpassing van het knikpunt-kwel van 3 naar 10 mm/jaar.  Het ef-

fect van de toename van beregening bij het knikpunt van 10 mm/jr. (Figuur 22) is gebiedsafhankelijk, 

en gemiddeld vergelijkbaar met het klimaateffect.  

 

In figuur 23 en figuur 24 is het knikpunt opgeschoven naar een kwelverandering van 36 mm/jr. Het 

knikpunt wordt door het klimaateffect (Figuur 23) op een beperkt aantal plekken overschreden, maar 

er zijn ook nog gebieden met een overschrijding, die overwegend rood kleuren. Het effect van de toe-

name van beregening bij dit knikpunt 36 mm/jr. (Figuur 24) is gemiddeld vergelijkbaar met het kli-

maatseffect.  
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3.4.3 Aquatische natuur 

 

Voor de aquatische natuur is de duur van de periode van droogval van waterlopen gedurende de 

zomermaanden van belang. Hoe langer deze periode hoe meer kans op irreversibele veranderingen 

van het aquatische ecosysteem. Voor delen van het gebied zijn kaarten aangeleverd waarbij de wa-

terlopen in de zomer van 2003 zijn drooggevallen Visueel is er wel enige overeenkomst met de gesi-

muleerde toename in decades zonder afvoer, maar die is niet erg overtuigend. 

 

Voor deze definitie van de verandering in droogval is op basis van de per grid berekende afvoer per 

LSW-eenheid berekend wat de gesaldeerde afvoer is per decade gedurende de zomermaanden van 

de jaren 1967 (gemiddeld jaar) als 1976 (1%-droog jaar). In Bijlage 9.9 zijn de resultaten weergege-

ven.  

 

In 1967 is het aantal decades droogval in de huidige situatie (referentie) beperkt. Door klimaatveran-

dering (W+) is de verandering in aantal dagen droogval duidelijk groter vergeleken met de verande-

ring door toename van de beregening (W+/bmax). 

 

Aan de kaarten van 1976 is te zien dat in de huidige situatie het aantal decades droogval duidelijk 

groter is dan in 1967, hetgeen ook te verwachten is. Door klimaatverandering neemt vooral in het 

middendeel van de Achterhoek, in Salland en ten westen van de IJssel het aantal decades droogval 

toe met meer dan 3, soms wel meer dan 10. Alleen in beekdalen is de toename minder. De toename 

van het aantal decades droogval door toename van de beregening (W+/bmax) is duidelijk geringer 

t.o.v. de toename als gevolg van alleen klimaatverandering (W+).   

3.4.4 Bandbreedte & trend grondwaterstandsverloop  

 

Om te kunnen zien of er sprak is van een dalende trend in de grondwaterstanden zijn er voor elk van 

de 36 UC’s (zie paragraaf 3.3 en Bijlage 9.1) twee locaties aselect gekozen binnen het projectgebied. 

Voor deze 72 locaties is voor de periode tussen 1961 en 1995 de gemiddelde voorjaars grondwater-

stand uitgevoerd (De GV3 per jaar en de GVG over de hele periode
1
). In de Tabel 3 zijn de resultaten 

te zien van de GVG’s in natte natuurgebieden. In Bijlage 9.14 zijn de GVG’s voor de 72 locaties te 

zien. In de tabel is te zien dat het effect van het klimaat op de GVG groter is dan het effect van de 

beregening op de GVG.  

Tabel 3: Bandbreedte GVG-veranderingen door toedoen van klimaatsverandering (W+ t.o.v. huidig) en 

door toedoen van toename in beregening (W+/bmax t.o.v. W+) 

  

 

                                                           
1
 De GVG wordt per definitie over een langere periode gemeten terwijl een GV3 per jaar kan worden bepaald 

 W+ t.o.v. huidig (cm) W+/bmax t.o.v. W+(cm) 

Dekzand profiel_nat_natuur -4 -7 0 0 

Eem en/of keileemprofiel_nat_natuur -9 -23 0 -4 

Keileem-Peeloo profiel_nat_natuur 7 -10 0 -2 

Keileem profiel_nat_natuur -5 -6 0 -2 

Oost-Nederland profiel_nat_natuur -2 -9 0 0 

Singraven-beekdalen_nat_natuur 1 -6 0 -2 
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Figuur 4 is het grondwaterstandsverloop voor de drie scenario’s (Huidig, W+, W+/bmax) 

weergegeven voor één van de zes hydrotypen; het keileem Keileem-Peeloo systeem. In tabel is ook 

te zien dat de grondwaterstanden in de twee aselect gekozen lokaties verschillend reageren op de 

scenarios. In dit hydrotype is een uitzondering te zien: bij één van de twee lokaties stijgt de 

voorjaarsgrondwaterstand door toedoen van het W+-scenario. Over het algemeen (zie ook Bijlage 

9.14) gaat dit niet op en veroorzaakt het W+-scenario een lagere grondwaterstand in het voorjaar. 

Zoals te zien is in de grafieken stelt de voorjaarsgrondwaterstand zich lager in (of bij uitzondering 

hoger) door toedoen van de scenario’s, maar is er geen dalende trend waarneembaar. Ook in de 

grafieken is te zien dat de invloed van beregening (W+/bmax t.o.v. W+) over het algemeen kleiner is 

dan de invloed van het klimaat (W+ t.o.v. Huidig). 
 

 
Figuur 4: Verloop van de voorjaargrondwaterstand voor een nat natuurgebied op Keileem-Peeloo systeem 
(m -mv). Beide aselect gekozen locaties zijn weergegeven. 

  



 

  15 

4  EFFICIËNTE VORMEN VAN BEREGENING 

4.1 Inleiding 

In het opgestelde uitvoeringsprogramma van Oost en Zuid zijn maatregelen voor efficiënter berege-

nen opgenomen. Afgevraagd wordt in hoeverre efficiëntere vormen van beregening (precisieberege-

ning, lage druk beregenen, pivot-beregening, beregeningsplanner) in regio Oost toegepast kunnen 

worden. En hoeveel water er met dergelijke technologieën bespaard kan worden.  

4.2 Uitgangspunten en aanpak 

Uitgaande van de gegevens van het CBS wordt op het moment 13% van het landbouwareaal van 

Overijssel beregend. Volgens de landbouwtelling was het werkelijk beregende landbouwareaal 6.5% 

in 2006. Per gebied kan het beregende oppervlakte echter sterk afwijken van het provinciaal gemid-

delde. Zo wordt er  tussen Deventer en de Sallandse Heuvelrug relatief veel uit grondwater beregend, 

terwijl er in oostelijk Overijssel beperkt beregend kan worden (zie ook Figuur 1). Als er voor de toe-

komst (rond 2050) wordt uitgegaan van het W+ klimaat-scenario is het duidelijk dat voor de meeste 

jaren het neerslagtekort in het groeiseizoen toeneemt. Bovendien is het waarschijnlijk dat bedrijven 

zich aanpassen, ook aan de sociaal-economische veranderingen. Om antwoord te geven op de vra-

gen in de inleiding zijn er daarom twee sub-vragen opgesteld:  

1.  Wat is de handelingsruimte voor agrarische bedrijven? 

2.  Wat zijn belangrijke overwegingen voor het agrarisch bedrijf in de toekomst? 

 

Ad 1) Er is gezocht naar veelbelovende technologieën en strategieën waardoor de agrariër efficiënter 

met beregeningswater om kan gaan. Daarbij is rekening gehouden met het soort landbouw in regio 

Oost zodat de technologieën ook daadwerkelijk inpasbaar zijn, zowel qua bedrijfsvoering als vanuit 

kostenoogpunt. 

 

 Ad 2) Hier zijn de uitkomsten van recente rapporten over zoetwatergebruik en landbouw toegepast 

op regio Oost. Er is gezocht naar antwoorden op de vraag welke verwachte toekomstige ontwikkelin-

gen invloed hebben op de beslissingen van agrarische ondernemingen. Hoe zal de landbouw zich in 

de toekomst (2025-2050) waarschijnlijk gaan ontwikkelen en welke invloed heeft dit op de beslissin-

gen die agrariërs nemen over beregening? Welke maatregelen zullen in welke mate geaccepteerd 

worden? 

 

In Figuur 5 is de werkwijze schematisch weergegeven.  
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Figuur 5: Schematische aanpak efficiëntere vormen van beregening 

4.3 Resultaten 

Handelingsruimte agrarisch bedrijf 

 

Er zijn meerdere methoden om efficiëntie van beregening te beredeneren. In algemene zin wordt on-

der efficiënt(er) beregenen verstaan dat er minder water verspild wordt. Door bijvoorbeeld niet te veel 

millimeters in één keer te geven en/of alleen te beregenen wanneer het nodig is, zodat al het aange-

wende water ten goede komt aan gewasgroei.  

 

Meten 

Door het bijhouden van een bodem-vochtbalans en/of het meten van de vochtsituatie kan er efficiën-

ter beregend worden. Stowa stelt echter vast dat er voor Nederland (nog) onvoldoende kennis is over 

het bodemvocht-gestuurd beregenen (Stowa, 2014). In de praktijk blijkt dat boeren eerder te weinig 

dan te veel beregenen, uitgaande van opbrengstmaximalisatie (zie ook Schans en Dekker 1999 en  

Hoogland et al. 1998). Een optimale gemiddelde beregening-gift zou bij het W+ scenario rond de 75 à 

125 mm zijn. In de praktijk is het aannemelijk dat boeren eerder 50 à 100 mm zullen beregenen om-

dat de kosten afgewogen worden tegen de meeropbrengst. Het is dus onwaarschijnlijk dat optimalise-

ring van de gewasopbrengst door ‘beregenen op maat’ zal leiden tot een significant lager waterver-

bruik.  

 

Aanpassen technologie 

Druppel- en pivotirrigatie kunnen efficiënter zijn dan beregenen met een haspel (kanon). Bij druppelir-

rigatie waait er geen water weg en vindt er geen interceptieverdamping plaats omdat er geen water 

op het blad komt. Ook kan er met goed aangelegde en goed beheerde druppelirrigatie uniformer geïr-

rigeerd worden (max. 90%), waardoor de gift af kan nemen. Ook met een (laterale) pivot kan een ho-

gere uniformiteit van de beregeningsgift worden behaald dan met een kanon (bijvoorbeeld 80 i.p.v. 

70%) (zie voor meer informatie bijvoorbeeld Drent, 1994, Howell, 2003, Floot, H en J Alblas en Sto-

wa, 2014). Een hogere uniformiteit leidt er toe dat er minder overgeïrrigeerd hoeft te worden (maxi-

male  afname van 20%)  om overal de wortelzone van voldoende vocht te voorzien. Dit levert echter 

in hydrologische zin geen waterbesparing op omdat het teveel aan beregend water, het grondwater 
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aanvult, en dus geen verlies is. Alleen de reductie van verdamping en verwaaiing kunnen worden 

beschouwd als verbeteringen van de efficiëntie in hydrologische zin; toename in uniformiteit niet. De 

waterbesparing door de genoemde efficiëntieverbetering is klein. Zo levert het voorkomen van inter-

ceptie door het blad maximaal 1.5 mm per beregeningsbeurt op (ong. 6%) (Van Bakel 1978). Deze 

interceptie zal echter ook nog leiden tot het verminderen van de transpiratie. In totaal is er in hydrolo-

gische zin een waterbesparing mogelijk van 5 tot 10% door een combinatie van zorgvuldiger berege-

nen (afstellen apparatuur, onderhoud apparatuur, rekening houden met wind etc.) en efficiëntere 

technologie.  

 

Overwegingen agrarisch bedrijf in de toekomst 

 

Zowel sociaal-economische ontwikkelingen als de ontwikkeling van het klimaat zullen invloed hebben 

op de toename van beregening in de toekomst. Om de invloed van verwachte ontwikkelingen in beeld 

te brengen heeft het LEI in 2012 het rapport ‘Landbouw in een veranderende Delta’ opgesteld (LEI, 

2012). Uit dit rapport komen enkele belangrijke conclusies naar voren ten aanzien van beregening.  

 

Klimaat 

In elk van de KNMI klimaatscenario’s neemt het verwachtte neerslagtekort toe. Een neerslagtekort 

van 220 mm, vergelijkbaar met het neerslagtekort in 2003, komt in het huidige klimaat ongeveer eens 

in de tien jaar voor. In onderstaande tabel is te zien dat een dergelijk droog jaar naar verwachting 

vaker voor zal komen. Na 1976 bleek dat een extreem droog jaar voor veel boeren aanleiding gaf om 

te investeren in beregeningsinstallaties: het beregende areaal verdubbelde. Toch is volgens het LEI  

de verandering van de watervraag uit de landbouw als gevolg van klimaatverandering onduidelijk. 

Door stijging van de CO2-concentratie zou de toename in potentiele verdamping kunnen worden be-

perkt.  

Tabel 4: : Vergelijking van herhalingstijden van een neerslagtekort van 220 mm 

 1906-2000 G G+ W W+ 

Herhalingstijd van een neerslagte-

kort van rond de 220 mm (jaar) 

10 8 4 7 2 

Bronnen: LEI, KNMI 
 

Sociaal-economische ontwikkelingen 

Er zijn twee trends te onderscheiden die invloed hebben op de beregeningsvraag: schaalvergroting 

en intensivering. Het LEI suggereert dat grote bedrijven zich makkelijker aanpassen aan klimaatsver-

andering door te investeren in nieuwe technologieën. Voor de toekomst moet er rekening gehouden 

worden met een intensiever landgebruik wat over het algemeen leidt tot een toenemende kwetsbaar-

heid voor droogte van het bouwplan. Daarmee is niet gezegd dat door bijvoorbeeld toekomstig droge-

re zomers de concurrentiepositie wordt beperkt. Prijzen zijn in zekere mate afhankelijk van vraag en 

aanbod waardoor afnemende productie niet tot afnemende saldo’s hoeft te leiden. Zeker omdat de 

Nederlandse landbouw in relatie tot andere landen veel water tot zijn beschikking heeft, zal het con-

currentievoordeel hebben (Gerritsen en Koopmans 2012). Het LEI stelt op basis van literatuur- en 

(meta) modelonderzoek vast dat in de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s hogere landbouw-

prijzen worden voorspeld.  

 

Deze ontwikkelingen in beregening zijn voor korte en middellange termijn (2028) onderzocht in het 

verkennende onderzoek ‘Inzet Landbouwsector in de Zoetwatervoorziening Oost Nederland’. Hieruit 

blijkt ook dat beregening naar verwachting (licht) toe zal nemen. Voor de periode rond 2050 is de 

verwachting dat het beregenbare oppervlakte verder toeneemt, van 13% naar 20 tot 60% van het 

landbouwoppervlak in Overijssel (zie ook Bijlage 9.10)   
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5   LOKALE EFFECTEN VAN BEREGENING EN ALTERNATIEVEN 

5.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk is de gebruikte aanpak en methodiek beschreven voor het beantwoorden van de on-

derzoeksvraag C: Wat zijn de lokale effecten van beregening en wat zijn maatregelen om de berege-

ningsbehoefte te verminderen? De vraag is opgedeeld in twee deelvragen namelijk:  

• Wat zijn mogelijk lokale effecten van beregening op basis van het W+/bmax scenario?  

• Kunnen mogelijke effecten met (mitigerende) maatregelen beperkt blijven? 

 

In paragraaf 5.2 beschrijven we kort de uitgangspunten en onze aanpak. In paragraaf 5.3 wordt ant-

woord gegeven op bovenstaande deelvragen. 

5.2 Uitgangspunten en aanpak 

De NHI-resultaten zijn minder geschikt om het effect van klimaatverandering en de toename van de 

beregening op regionale schaal op de toename van de beregening op perceelsschaal na te gaan. 

Daarom worden in dit hoofdstuk de resultaten gepresenteerd van berekeningen met het agro-

hydrologisch model SWAP voor 6 LOP-bedrijven (zie Tabel 5).Er is gebruik gemaakt van SWAP, ver-

sie 3.2.26. De resultaten van de SWAP-modellen zijn te beschouwen als een nadere detaillering van 

de NHI-resultaten. Om resultaten tussen beide modellen met elkaar te vergelijken is in deze studie 

uitgegaan dat de met de NHI-resultaten berekende verandering in kwel per UC opgelegd kan worden 

als verandering in onderrandflux aan een SWAP-model ( zie ook Bijlage 9.3) 

 

Tabel 5: Swap modellen en UC 

 

5.2.1 Aanpak inzichtelijk maken lokale effecten  

Om de lokale agro-hydrologische effecten van ingrepen inzichtelijk te maken is er gebruik gemaakt 

van het SWAP-WOFOST model (Kroes et al. 2008). Het SWAP-model is een één dimensionaal model 

waarmee o.a. de vochttoestand van een bodemkolom wordt gesimuleerd. De WOFOST-module simu-

leert de gewasgroei. Door verandering op te leggen aan het model, zoals bijvoorbeeld grondwater-

stroming, kan het effect worden bepaald op bijvoorbeeld de grondwaterstand (GxG) of het aantal be-

regeningsbeurten. In dit rapport is er gewerkt met zes unieke SWAP-modellen die opgezet zijn voor 

het project Landbouw op Peil (LOP) en representatief zijn voor het gebied. Elk model is toegekend 

aan één van de unieke combinaties (UC’s) van hydrotype en Gt, zoals die staan beschreven in Bijla-

Nr LOP-model Hydrotype Grondwaterstandsklasse 

1 Reimer Oost-NL Droog  GHG > 80 cm 

2 Poppink Dekzand Intermediair 40 cm < GHG <80 cm 

3 Ormel Keileem Intermediair 40 cm < GHG <80 cm 

4 Luesink Dekzand Intermediair 40 cm < GHG <80 cm 

5 Beernink Dekzand Nat  GHG < 40 cm 

6 Enting Keileem-Peeloo Intermediair 40 cm < GHG <80 cm 
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ge 9.1. Door het toekennen van een UC aan elk van de modellen kunnen deze gekoppeld worden 

aan de uitkomsten van het NHI, waarin is gewerkt met dezelfde UC’s. 

 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze voor drie series van modelberekeningen verder toegelicht. Deze 

drie effectberekeningen zijn als volgt opgesplitst zoals ook te zien is in Figuur 6: 

- Effecten van de scenario’s W+ en W+/bmax op de beregeningsvraag 

- Effecten van alternatieven 

 

5.2.2 Aanpak effecten van de scenario’s W+ en W+/bmax op de beregeningsvraag 

Naar verwachting zorgt zowel het W+-scenario als het W+/bmax-scenario voor een toename in bere-

gening. Voor het W+/bmax-scenario is de hypothese dat de extra onttrekking van grondwater leidt tot 

een verminderde kwelflux of een verhoogde wegzijging. Dit zou dan een toename in beregening tot 

gevolg hebben. Om deze hypothese te onderzoeken zijn de uitkomsten van het NHI gebruikt, als 

volgt: 

-  in een straal van 10 km rondom de locatie van de LOP-modellen zijn alle grids uit het NHI met 

dezelfde UC als de UC van het LOP-model geselecteerd;  

- de met het NHI berekende verandering in kwel of wegzijging tussen de referentie situatie en het 

betreffende scenario (W+ of W+/bmax) worden opgeteld bij de bestaande kwel of wegzijging in 

het SWAP-model; 

- toetsing GHG-resultaten SWAP aan NHI; 

- de aangepaste SWAP modellen worden gebruikt om de toename in beregening uit te rekenen.  

 

5.2.3 Aanpak inzichtelijk maken mitigatie door mogelijke alternatieven  

Voor de regio Oost-Nederland is er naar kansrijke maatregelen gezocht om beregening te beperken. 

In overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor de maatregelen: a) het verhogen van het organi-

sche stofgehalte, b) het aanvoeren van oppervlaktewater en c) peilgestuurd draineren. Peilgestuurd 

draineren en het verhogen van het organische stofgehalte worden in “het Uitvoeringsplan Zoetwater-

voorziening Hoge Zandgronden” (Witteveen+Bos, 2014) en “lnzet Landbouwsector in de Zoetwater-

voorziening Oost Nederland” (Aequator Groen & Ruimte, 2014) gezien als veelbelovende maatregel. 

Het aanvoeren van water past binnen de strategie om 10% meer oppervlakte water aan te voeren.  

 

 

In onderstaande tabel zijn de maatregelen met het bijbehorende SWAP-model te zien. 

Tabel 6 Combinatie maatregelen en SWAP-model 

UC SWAP 

boer 

Hydrotype Gt Org. stof Aanvoer Peilgestuurd 

draineren 

1 Reimer Oost-Nederland Droog  X  

2 Poppink Dekzand Intermediair X   

3 Ormel Keileem Intermediair   X 

4 Luesink Dekzand Intermediair X   

5 Beernink Dekzand Nat   X 

6 Enting Keileem-Peeloo Intermediair  X  

 

a) Verhogen organische stof 

Er is met een schatting van de effecten van organische stof gerekend: de waterretentie curve van de 

bovenste bodem is aangepast aan de hand van de vuistregel: 4 mm hoger vochtleverend vermogen 

bij 1% toename van het organisch stof gehalte. Er is gerekend op een toename met 3 % organische 

Figuur 6: Schematische werkwijze voor de bepaling van lokale effecten van klimaatsverandering en 

toename beregening op de grondwaterstand en de beregeningsvraag 
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stof wat dus leidt tot een toename van 12 mm in het vochtleverend vermogen. Met de continue Sta-

ring vertaal-series (pedo-transferfuncties) is het niet mogelijk om een dergelijke toename in vochtle-

verend vermogen te halen bij het verhogen van het organisch stof gehalte met 3 %;  van ongeveer 4 

naar ongeveer 7 %. De verandering in de Van Genuchten-parameters die de waterretentiecurve be-

schrijven is doorgevoerd voor de bovenste geschematiseerde bodemlaag. Voor Luesink is dit de bo-

venste 30 cm en voor Poppink de bovenste 35 cm. De maximale bewortelingsdiepte is 25 cm in beide 

modellen.  

b) Wateraanvoer 

In het SWAP-model is via enkele ‘trucs’ wateraanvoer gesimuleerd. Er is water aangevoerd door het 

opleggen van een vast peil; de aanvoer is daardoor onbeperkt hoog. In het model werkt deze hoge 

grondwaterstand niet beperkend voor de gewas-ontwikkeling. De opkomstdatum blijft het zelfde en er 

treedt verwaarloosbare natschade op. In de praktijk zal een dergelijk ondiep peil gedurende zaai- en 

oogstwerkzaamheden niet wenselijk zijn omdat het de berijdbaarheid van de grond nadelig beïnvloed. 

In het model speelt dit geen rol. 

Tabel 7: Voorwaarden berekening Wateraanvoer SWAP-model 

 

c) Peilgestuurd draineren 

Als peilgestuurd draineren wordt toegepast om extra water vast te houden is het van belang zo vroeg 

mogelijk in het voorjaar de stuw omhoog te zetten om het neerslagoverschot te benutten. In het mo-

del is dit elk jaar gesimuleerd op 1 april, om zo een realistische bewerkbaarheid en berijdbaarheid 

van de bodem te handhaven. Er is een situatie gesimuleerd zonder wateraanvoer. Naast het opzetten 

van een stuw in het voorjaar is ook winterpeil licht verhoogd. In de praktijk zal dit voor gelijkblijvende 

bodem-bewerkbaarheid samen moeten gaan met het intensiever draineren (verkleinen van de drain-

afstand). 

Tabel 8: Voorwaarden berekening PGD SWAP-model 

Situatie Huidig Maatregel  

Ormel afvoer vanaf 160 cm –mv 1 april 100 cm -mv,  1 okt 140 

cm -mv 

Beernink afvoer vanaf 130 cm -mv 1 april -90 cm -mv, 1 okt 120 cm 

-mv 

5.3 Resultaten 

5.3.1 Lokale effecten van beregening 

 

Door de verandering in flux vanuit het NHI op te leggen aan de 6 SWAP-modellen is het mogelijk de 

regionale invloed van beregening te vertalen naar de toename in beregening bij de verschillende 

scenario’s. De verandering in onderrandflux is te vinden in Bijlage 9.10.  

Situatie Huidig peil Maatregel 

Enting 

10-okt - 1 april: 230 cm -mv 

10 apr - 1 okt: 170 cm -mv 

 
70 cm -mv 

 
Reimer 

 
afvoer vanaf 400 cm -mv 

 
70 cm -mv 
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Tabel 9: Gemiddelde beregening onder de verschillende scenario’s (mm/jr) 

UC    Huidig W+ 

 

W+/bmax 

  Hydrotype Gt    

1 Reimer Oost-NL Droog 110 179 181 

2 Poppink Dekzand Int. 66 138 139 

3 Ormel Keileem Int. 50 108 108 

4 Luesink Dekzand Int. 37 92 99 

5 Beernink Dekzand Nat 14 53 57 

6 Enting Keileem-

Peeloo 

Int. 68 100 102 

 

In Tabel 9 is te zien dat door het veranderen van het klimaat (vergelijk Huidig met W+) de beregening 

met ongeveer een factor twee toeneemt. De absolute toename is tussen de 30 en de 79 mm/jaar. In 

hoofdstuk 3.2 is aangegeven dat de berekende beregening de werkelijke beregening over het alge-

meen overschrijdt. De toename van de beregening zoals die voor het W+/bmax-scenario in het NHI is 

geschematiseerd heeft een kleine invloed op toename van de beregeningsvraag (vergelijking W+ met 

W+/bmax). Deze kleine toename (maximaal 7 mm/jr) is te verklaren door de kleine verandering van 

de onderrandflux. Het verschil in onderrandflux zoals berekend in het NHI tussen het huidige en de 

toekomstige scenario’s (W+ en W+/bmax) is zeer beperkt. Het grootste verschil in flux is tussen het 

W+- en het W+/bmax-scenario en is 0.01 cm/d (37mm/jr) voor de zomerperiode van nr. 4 (Luesink) 

(zie Bijlage 9.11). Uit de berekeningen blijkt dat de verlaging van de GLG, zoals uitgerekend door de 

SWAP-NHI koppeling, vergelijkbaar is met de GLG verlaging zoals die is berekend door het NHI. 

5.3.2  Effecten intensieve lokale beregening uit grondwater (‘worst case’) 

 

De SWAP-modelberekening voor een ‘worst-case’ scenario geven een beeld van de lokale gevolgen 
voor een situatie waarin alle agrariërs in een gebied gaan beregenen uit grondwater. Het is een mo-
delstudie die representatief kan zijn voor gebieden waar nu al intensief beregend wordt, en waar de 
beregening in de toekomst verder toeneemt.  In Figuur 1 in de inleiding zijn dergelijke gebieden, zo-
als het gebied tussen Deventer en de Sallandse Heuvelrug, aangegeven in rood. Doordat in het 
‘worst case’ scenario al het beregeningswater uit het grondwater wordt onttrokken zakt de GHG over 
het algemeen fors (tussen de 1 en 50 cm, zie   
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Tabel 10). Voor de GLG is de daling tussen de 13 en de 62 cm. De daling is met name groot voor 

gebieden waar geen water aanvoer is, zoals het geval is voor UC 4 (zie ook Tabel 5). De daling van 

de GHG kan verklaard worden doordat de grondwaterstandsverlaging in de zomer nog doorwerkt in 

de opvolgende winter. Figuur 7 is hier een extreem voorbeeld van. In UC 2, 3 en 6 stijgt de GHG licht 

in het W+/bmax-scenario vergeleken met het referentiescenario (huidig beregend). Deze stijging kan 

verklaard worden door een combinatie van toename in beregening en klimaatsverandering. De extra 

beregening zorgt in het bmax-scenario voor het voorkomen of onderdrukken van capillaire nalevering, 

en er minder water aan het grondwater wordt onttrokken. Bovendien neemt in het W+ scenario neer-

slag in de winter toe.  
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Tabel 10: Berekende GHG en GLG voor drie scenario’s 

 

 

 

 

 

 

 

De verlaging van de zomergrondwaterstand die het ‘worst case’ scenario tot gevolg heeft, heeft een 

beperkt effect op de beregeningsvraag. In Tabel 11: Gesimuleerde beregeningsvraag bij de drie sce-

nario’s (huidig, W+/bmax en ‘worst-case’)is te zien dat met name de voorspelde klimaatsverandering 

een groot effect heeft op de beregeningsvraag. Door het ‘worst-case’ scenario, waarbij al het berege-

ningswater uit het lokale grondwater wordt onttrokken, neemt de beregening beperkt toe (tussen de 2 

en 39 mm/jr). Door de overschatting van de beregeningsgift door het model zal naar verwachting de 

maximale toename in de praktijk tot één beregeningsbeurt beperkt blijven. Het beperkte effect van de 

daling in GLG op de beregeningsvraag is te verklaren doordat het gewas op het moment dat het be-

Nr  SWAP  Hydroty-

pe 

Gt Huidig (cm-mv) W+/bmax 

(cm-mv) 

Worst case 

(cm-mv) 

    GHG GLG GHG GLG GHG GLG 

1 Reimer Oost-

Nederland 

Droog 151 221 154 233 192 279 

2 Poppink Dekzand Interme-

diair 

65 135 64 140 74 172 

3 Ormel Keileem Interme-

diair 

66 139 64 147 66 176 

4 Luesink Dekzand Interme-

diair 

53 167 66 185 116 247 

5 Beernink Dekzand Nat 25 130 25 143 31 160 

6 Enting Keileem-

Peeloo 

Interme-

diair 

102 233 95 243 96 256 

Figuur 7 Gesimuleerd grondwaterstandsverloop voor nr 4 (Luesink) bij 4 scenario’s. De groene lijn geeft 
het ‘worst-case’ scenario aan waarin al het beregeningswater uit het eigen grondwater wordt onttrokken. 
De blauwe lijn geeft de referentie (huidige) situatie weer, de zwarte en de groene lijn resp. de huidige situ-
atie zonder beregening en de het W+/bmax scenario. De grafieken voor de overige UC’s staan in bijlage 
9.12. 
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regend wordt al zeer beperkt afhankelijk is van het grondwater maar voornamelijk afhankelijk is van 

het hangwater. In het referentiescenario (huidig) en het W+/bmax scenario wordt er al beregend en is 

het gewas al grotendeels ‘ontkoppeld’ van het grondwater en beperkt afhankelijk van de capillaire 

nalevering 

Tabel 11: Gesimuleerde beregeningsvraag bij de drie scenario’s (huidig, W+/bmax en ‘worst-case’) 

 
 

5.3.2 Lokale effecten van alternatieven 

 

Verhogen organische stof 

Door het verhogen van het organische stofgehalte in de wortelzone neemt de beregeningsvraag met 

ongeveer 14% af bij het W+ scenario. Bij UC 2 (Poppink) betekent dit een gemiddelde afname van 20 

mm/jr, bij UC 4 (Luesink) gemiddeld 13 mm/jr. In onderstaande grafiek (Figuur 8) is dan ook te zien 

dat in de meeste jaren één beregeningsbeurt (25 mm) minder nodig is.  Het verschil in afname van 

beregening kan verklaard worden door de toename in vocht leverend vermogen van de wortelzone. 

Deze toename in vocht leverend vermogen is in beide modellen ongeveer 12 mm. In het drogere pro-

fiel (Poppink) wordt het vochtleverend vermogen van de bodem vaker aangesproken; het extra vocht-

leverend vermogen wordt dan ook gemiddeld bijna twee keer gebruikt (=20/12). In Figuur 8 is te zien 

dat er jaren zijn waar in de beregeningsvraag gelijk is voor de situaties met en zonder verhoogd or-

ganisch stofgehalte. In deze jaren kan het extra vochtleverend vermogen onvoldoende gebruikt wor-

den om een beregeningsbeurt uit te sparen als gevolg van een beperkte neerslag.  

De overige grafieken zijn weergegeven in Bijlage 9.13.  

 

Nr SWAP  Hydrotype Gt Beregening 

huidig klimaat 

(mm/jr) 

Beregening 

W+/bmax  kli-

maat (mm/jr) 

Beregening 

Worst case 

(mm/jr)  

1 Reimer Oost-

Nederland 

Droog 110 179 193 

2 Poppink Dekzand Intermediair 66 138 145 

3 Ormel Keileem Intermediair 50 108 127 

4 Luesink Dekzand Intermediair 37 92 131 

5 Beernink Dekzand Nat 14 53 63 

6 Enting Keileem-

Peeloo 

Intermediair 68 100 102 
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Figuur 8 Beregeningsvraag met en zonder verhoogt organisch stofgehalte (nr 4, Luesink) 

 

Wateraanvoer 

Door het aanvoeren van water kan de beregeningsvraag fors afnemen. Voor de twee modellen blijkt 

dat als water opgestuwd wordt tot boven de drains, er genoeg water kan infiltreren om de berege-

ningsvraag met gemiddeld 80% af te laten nemen bij het W+-scenario. Bij nr 6 (Enting) daalt de ge-

middelde beregeningsvraag met 80 mm/jr, bij nr 1 (Reimer) is dit 180 mm/jr. Dat er in enkele jaren 

nog steeds een beregeningsvraag is, is te verklaren door de beperkte infiltratie-capaciteit. Van het 

drainagestelsel. De (in het model aangenomen) infiltratieweerstand is weliswaar sterk verlaagd door 

gebruik van buisdrainage maar niet zodanig laag dat er weinig uitholling (tegenovergestelde van op-

bolling; zie ook Bakel, P.J.T. van, 2013) tussen de drains ontstaat. In de gesimuleerde situatie met 

aanvoer zakt de grondwaterstand maximaal weg tot 110 cm -mv. Bij die grondwaterstand zijn de ca-

pillaire opstijgingsmogelijkheden onvoldoende om bij sterk drogend weer de verdampingsvraag bij te 

houden. 

 

 

Figuur 9:  Beregeningsvraag met en zonder aanvoer (nr 6, Enting) 
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Peilgestuurde Drainage 

Door regelbaar te draineren en de drainagebasis op 1 april te verhogen neemt de beregeningvraag af 

met gemiddeld één beregeningsbeurt tijdens jaren dat er beregend wordt. Voor nr 3 (Ormel) neemt 

door het invoeren van de maatregel de beregeningsvraag gemiddeld af met 28%, van 108 naar 78 

mm. Voor nr 5 (Beernink) is deze afname minder: een afname van gemiddeld 20% (van 54 naar 43 

mm/jr). Voor individuele jaren kan het effect van peilgestuurde drainage geoptimaliseerd worden door 

op het juiste moment het peil/de stuw omhoog te zetten. Het bepalen van de optimale datum en het 

optimale stuwpeil is een complexe opgave waarin natschade, het verwachte weer, bedrijfszekerheid, 

droogteschade, bewerkbaarheid van de bodem, etc. meegenomen dienen te worden. Door het opzet-

ten van het streefpeil op 1 april is hier impliciet rekening mee gehouden; in de praktijk zal een agrari-

er zijn eigen afweging (moeten) maken.  

 

  

Figuur 10:  Beregeningsvraag met en zonder peilgestuurde drainage (Nr 3, Ormel). 
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6  DISCUSSIE 

Bij elke analyse is het nuttig zaken ter discussie te stellen. In dit verband zijn de volgende punten van 

belang. 

 

Keuze van het klimaatscenario W+ 

Het klimaatscenario W+ is wat betreft de toename van de atmosferische verdampingsvraag het meest 

extreme scenario. Het gebruik van dit scenario is een vorm van selectief winkelen maar is te verdedi-

gen omdat het gaat om een verkenning waarbij de mogelijke gevolgen in beeld moeten worden ge-

bracht.  

Echter, het KNMI heeft inmiddels de KNMI ’14 gepubliceerd (KNMI, 2014. KNMI ’14 klimaatscenario’s 

voor Nederland). Daarbij is het klimaatscenario W+ vervangen door WH. Het belangrijkste verschil 

met W+ zijn de effecten van een veranderde luchtstroming wat minder zwaar is ingeschat waardoor 

het veeljarig gemiddelde neerslagtekort van het zomerhalfjaar minder toeneemt in vergelijking met 

W+: 30% i.p.v. 40% t.o.v. het huidige klimaat. Het neerslagoverschot in de winter neemt daarentegen 

iets meer toe: van 15% naar 17% t.o.v. het huidige klimaat. De conclusie is dat door het rekenen met 

het klimaatscenario W+ de mogelijke gevolgen worden overschat. Echter de verwachte mogelijke 

effecten als gevolg van klimaatsverandering zijn vergelijkbaar. 

 

Verdubbeling van het beregeningsareaal 

De aanname van een verdubbeling van het beregeningsareaal in 2050 is meer dan waarvan in diver-

se beleidsstukken (LEI in 2012 het rapport ‘Landbouw in een veranderende Delta’ opgesteld (LEI, 

2012) wordt uitgegaan. Gezien de dynamiek van de landbouw is een verdubbeling zeker niet on-

denkbaar en dus is deze aanname geoorloofd om mogelijke gevolgen in beeld te brengen. 

 

Koppeling van regionaal model met perceelsmodellen 

Aan een koppeling op afstand zoals die in deze verkenning is toegepast zitten de nodige haken en 

ogen.  

1. De hydrologische parameters in het NHI-model zijn niet gelijk aan de parameters in de SWAP-

modellen. 

2. Elk perceelsmodel (SWAP) is een puntmodel met specifieke hydrologische kenmerken die niet 

gelijk zijn aan de per UC over meerdere grids gemiddelde kenmerken van het NHI-model. 

3. De verandering in onderrandflux als gevolg van klimaat en beregening is sterk dynamisch van 

karakter. Ter wille van de logistiek zijn de veranderingen in onderrandflux in de tijd opgeschaald  

naar zomerhalfjaar- en winterhalfjaargemiddelde verandering en naar gemiddelde effecten per 

UC.  

4. De effecten van de maatregelen berekend met een perceelsmodel kunnen niet direct worden 

door vertaald naar andere gebieden omdat de effecten alleen voor de puntlocatie zijn berekend. 

Hiervoor is een regionaal (grond)water model noodzakelijk.  

 

Worst case scenario: beregening met eigen grondwater 

De SWAP-simulatie waarbij de beregeningsgiften volledig worden onttrokken uit het beregende per-

ceel is niet conform de werkelijkheid omdat gemiddeld hooguit 80% van het landgebruik bestaat uit 

landbouw en bovendien niet het gehele landbouwareaal zal worden beregend. Het scenario is daar-

om niet erg realistisch maar geeft wel goed aan in hoeverre er sprake is kan zijn van een zelfverster-

kend effect (door de beregening daalt de grondwaterstand en daardoor neemt de capillaire opstijging 

af waardoor er weer extra moet worden beregend). De verwachting dat dit maar in beperkte mate het 

geval is wordt met deze simulatie bevestigd. 
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Het gebruik van peilgestuurde drainage voor subinfiltratie 

De maatregel van peilgestuurde drainage voor subinfiltratie is geen ‘proven technology’. De geschikt-

heid van peilgestuurde drainage voor subinfiltratie is globaal (op landelijke schaal) onderzocht in het 

kader van het project Klimaatadaptieve Drainage (Bakel. P.J.T van, G.A.P.H. van den Eertwegh, H. 

Th. L. Massop en J. Brandsma, 2013). Voor deze studie is aangenomen dat deze voor de betreffende 

gebieden (modellen) optimaal is. De resultaten van de berekening zijn om deze reden mogelijk een 

overschatting. 

 

Verlenging van het groeiseizoen 

De verlenging van het groeiseizoen is in het NHI niet meegenomen in de berekeningen en daarmee 

zijn de effecten op de fluxverandering een onderschatting.  
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7  CONCLUSIE EN (BELEIDS-) AANBEVELINGEN 

7.1 Samenvattende conclusie 

Doelstelling: Inzichtelijk maken van eventuele verwachte structurele effecten van de maatregel bere-

gening op het grondwatersysteem in een toekomstige situatie bij een klimaatscenario W+.  

 

Aan de hand van de verwachte klimaateffecten is het aannemelijk dat de huidige beregeningsbehoef-

te groeit. De resultaten van deze studie geven aan dat naar verwachting de effecten van uitbreiding 

van beregening in veel gebieden in Rijn-Oost, een structureel negatief effect hebben op het grondwa-

tersysteem. Zowel op de verlaging van de grondwaterstand (2-3 cm) als een vermindering van de 

kwel (meer dan 3 mm/jaar). Als gevolg van het blijvende neerslagoverschot is echter geen structurele 

dalende trend waar te nemen, omdat het watersysteem zich in de winterperiode weer aan zal vullen. 

Met name na droge winters zijn de tijdelijke effecten van beregening groter vanwege onvoldoende 

aanvulling. In specifieke gebieden kunnen alternatieve maatregelen (Peilgestuurde drainage, water-

aanvoer of verhoging van het organische stofgehalte) de beregeningsvraag verkleinen, waarbij subin-

filtratie via wateraanvoer het grootste effect heeft. De effecten van waterbesparende maatregelen 

(precisie-beregening, pivot, druppelirrigatie enz.) op het grondwatersysteem zijn beperkt (5-10%). 

7.2 Conclusies 

A. Leidt een aanvullende beregening uit het grondwater tot een structurele daling? 
(een zogenaamd ‘knikpunt’).  

 

Samengevat zijn de bevindingen van de knikpuntenanalyse: 

• Klimaatverandering (klimaatscenario W+) leidt tot een duidelijke verlaging van de GHG. In vrijwel 

het gehele onderzoeksgebied wordt de knikpuntgrens van 5 cm overschreden. 

• Toename van de beregening door uitbreiding van de beregeningscapaciteit en verdubbeling van 

het beregeningsareaal (W+/bmax) leidt tot een veel geringere verlaging van de GHG ten opzichte 

van het klimaateffect. De overschrijdingen van de knikpunten zijn geconcentreerd aan de randen 

van het plateau en stuwwallen en een groot gebied rondom Zelhem. 

• De verlaging van de GVG met meer dan 1 cm door klimaatverandering (W+) treedt op in vrijwel 

alle natuurgebieden.  

• De verlaging van de GVG door toename van beregening met meer dan 1 cm treedt voornamelijk 

op in het midden van de Achterhoek en het Drentse plateau en langs de rand van de Veluwe. 

• Het in tweede instantie toegevoegde knikpunt voor terrestrische natuur (GLG > 5 cm) wordt in 

veel natuurgebieden als gevolg van het klimaat overschreden. Het toename-beregeningseffect is 

hiermee vergelijkbaar zij het met grote regionale verschillen (mede veroorzaakt door grote ver-

schillen in toename beregening). 

• De vermindering van de kwel met meer dan 3 mm/jaar bij W+ treedt op in veel natuurgebieden, 

maar er zijn ook natuurgebieden waar het effect minder is. De verandering van de kwel door de 

toename van de beregening (W+/bmax t.o.v. W+) is vooral in gebieden met een dik watervoerend 

pakket groter in vergelijking met het klimaateffect; in delen van de onderzoeksgebied met een 

dun watervoerend pakket (oosten van de Achterhoek en Twente) is de verandering juist kleiner. 

• Het minder ‘streng’ maken van het kwel-knikpunt (10 mm/jaar resp. 36 mm/jaar) leidt tot een zeer 

aanzienlijke afname van het aantal grids waarin dit knikpunt wordt overschreden. Dit geldt zowel 

voor het klimaateffect als het toename-beregeningseffect. 
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• Als gevolg van de klimaatverandering, maar ook deels door een toename van de beregening, 

neemt in de waterlopen het aantal decades zonder afvoer (droogval) vooral in droge jaren in gro-

te delen van het onderzoeksgebied aanzienlijk toe (meer dan 5 decades in droge jaren).  

 
Samengevat zijn de conclusies ten aanzien van de bandbreedte van de grondwaterstandsverande-
ringen: 

• Door toedoen van het W+-klimaatscenario is de verandering van de voorjaarsgrondwaterstand 

(GVG) tussen de +7 en -23 cm (gem. -6 cm). De toename van beregening veroorzaakt een daling 

van tussen de 0 en 4 cm. Deze berekende verandering is gebaseerd op een landelijk model met 

een resolutie van 250 m. Lokaal kunnen de effecten groter zijn. 

• Het bovenstaande geeft aan dat de waarde van het gestelde knikpunt binnen de bandbreedte 

van de verandering valt (tabel 3). De waarde van het knikpunt bepaald dus sterk of een over-

schrijding plaats vindt (het gestelde knikpunt is gelijk aan een verandering van 1 cm terwijl de 

bandbreedte van de berekeningen 0-4 cm is).  

 

Samengevat zijn de conclusies ten aanzien van de effecten van lokaal intensieve beregening (‘worst 

case’): 

• Door modelmatig de gehele beregeningsvraag lokaal uit het grondwater te onttrekken (‘worst 

case’) dalen de lokale GHG en de GLG fors (gemiddeld 20, respectievelijk 30 cm).  

• De beregeningsvraag neemt als gevolg van deze verlaging van de grondwaterstand echter be-

perkt toe. De toename bedraagt maximaal ongeveer één beregeningsbeurt. 

 

 

B. (Hoofdstuk 4) Biedt ‘efficiënt beregenen’ mogelijkheden ongewenste effecten te miti-
geren? 

 

Samenvattend zijn de conclusies ten aanzien van de toename van het beregend oppervlak: 

• Door zowel sociaal-economische veranderingen als klimaatverandering zal naar verwachting het 

beregeningsareaal uitbreiden, naar 13% tot 20 à 60% van het landbouwareaal (grote regionale 

spreiding).  

 

Samenvattend zijn de conclusies ten aanzien van de verwachte investeringen in nieuwe beregenings-

technologieën: 

• Uit eerdere inventarisatie is de verwachting dat 10 tot 30% van de boeren zal investeren in effici-

enter beregenen door het meten van de vochtbehoefte.  

• Daarbij zal 0,1 tot 2 % van de agrarische bedrijven investeren in efficiëntere beregenings-

technieken (bijv. druppel of pivot-systemen).  

 

Samenvattend zijn de conclusies ten aanzien van de  besparingen door anders beregenen:  

• Het is onwaarschijnlijk dat door het meten van de waterbehoefte de watervraag afneemt, omdat  

de agrarische ondernemers in de huidige praktijk over het algemeen eerder te weinig dan te veel 

beregenen. 

• Alhoewel door efficiëntere beregenings-technologieën de beregeningshoeveelheid af kan nemen 

(tot 20%), is de waterbesparing door efficiëntere technologieën in hydrologische zin beperkt van 

5 tot maximaal 10%. 
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C.  (Hoofdstuk 5) Wat zijn de lokale effecten van beregening en wat zijn maatregelen om 
de beregeningsbehoefte te  verminderen?  

 

Samenvattend zijn de conclusies ten aanzien van mogelijke lokale effecten als gevolg van een toe-

name van de beregening: 

• Door de verwachte verandering van het klimaat (W+) neemt de beregeningsvraag met ongeveer 

een factor twee toe.  

• De toename in de lokale beregeningsvraag op reeds beregende percelen als gevolg van extra 

beregening in de directe omgeving is zeer beperkt.  

 

Samenvattend zijn de conclusies ten aanzien van de mogelijkheden om met mitigerende maatregelen 

de effecten te beperken: 

• De beregeningsvraag kan met de doorgerekende alternatieven slechts ten dele worden gemiti-

geerd.  

o Het verhogen van het organische stofgehalte heeft een beperkt effect op de afname van 

de beregeningsvraag. Zelfs in een optimistisch scenario waarin het organisch stofgehal-

te met 3% wordt verhoogd, en dit leidt tot een vergroting van het vochtleverend ver-

mogen van 12 mm, leidt dit tot een vermindering van de beregeningsvraag van ongeveer 

één beregeningsbeurt (25 mm) in het W+ klimaatscenario. 

o Water aanvoeren kan leiden tot een forse verlaging van de beregeningsvraag (gemid-

delde reductie van 80%). In de praktijk kan het infiltreren van water via de drains moge-

lijk voldoende zijn om beregening te voorkomen, omdat de gesimuleerde beregening een 

overschatting is ten opzichte van de praktijk.  

o Peilgestuurde drainage zonder wateraanvoer leidt tot een beperkte afname van de bere-

geningsvraag van ongeveer één beregeningsbeurt. 

7.3 (Beleids)aanbevelingen 

In onderstaande paragrafen zijn enkele (beleids)aanbevelingen beschreven vanuit de verschillende 

onderzoeksvragen. 

 

A. Beregenen  uit grondwater zonder structurele veranderingen in het grondwatersys-
teem 

Deze studie is een eerste verkenning naar mogelijke effecten van beregening in de vorm van  knik-

punten. Het is daarom ook aan te bevelen om als eerste stap regionale knikpunten vast te stellen. 

Hierin kunnen gebiedsspecifieke voorwaarden en wensen worden opgenomen. 

 

Is beregening een goede maatregel binnen het uitvoeringprogramma ZON? 

• Beregening is een goede maatregel om droogteschade voor de landbouw op een effectieve wijze 

tegen te gaan. De regionale effecten zijn beperkt met uitzondering van specifieke gebieden. In 

deze specifieke gebieden kunnen eventuele aanvullende maatregelen of aanvullend beleid (bij-

voorbeeld bufferzones) wenselijk zijn. 

 

Extra beregening leidt gebiedsspecifiek tot structurele effecten. Dit vraagt dus om regionaal/lokaal 

maatwerk en geen generiek beleid. 

• Op basis van de in dit onderzoek gekozen benadering van droogval (meer decades geen afvoer) 

van beken is dit knikpunt een aandachtspunt. Het is wenselijk om dit knikpunt nader te onder-

zoeken. Hierbij zijn met name de droge winters bepalend wanneer het systeem onvoldoende 
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wordt aangevuld. Vervolgens kan bezien worden of en welke eventuele aanvullende maatregelen 

of beleid nodig zijn op (boven-) stroomgebiedsniveau. Beleid kan bijvoorbeeld gemaakt worden op 

basis van een GVG in het (deel)stroomgebied. 

 

In gebieden waar de structurele effecten van beregening beperkt zijn is vooralsnog geen behoefte om 

de beregeningsvraag te beperken. 

 
B. Beschouwing over efficiëntere vormen van beregenen 
Gezien het beperkte effect op het grondwater van besparende beregeningsmaatregelen (druppel- of 

precisieberegening) is het niet aan te bevelen om zwaar in te zetten op stimulering van efficiëntere 

vormen van beregening. Het is naar verwachting kosten-effectiever om op andere maatregelen in te 

zetten. Waterbesparing heeft echter altijd een positief effect. 

 

C. Alternatieven voor beregenen 
De afweging van een agrariër om te beregenen is anders dan de theoretische benadering (op basis 

van een beregeningsbehoefte). De inzet van alternatieve maatregelen (zoals peilgestuurde drainage 

of verbetering van het vochtleverend vermogen van de grond) zijn in een gemiddelde situatie mogelijk 

al voldoende. Echter in droge jaren zal beregening noodzakelijk/wenselijk zijn. Om deze reden kan 

met deze alternatieve maatregelen de beregeningsvraag nooit helemaal worden weggenomen.  

 

De alternatieve maatregelen peilgestuurde drainage (PGD) en wateraanvoer hebben naast een posi-

tief effect op de beregeningsvraag ook effect op de verhoging van de gemiddelde grondwaterstand 

over het hele jaar. Het zijn twee maatregelen die door het waterschap uitgevoerd of gestimuleerd 

kunnen worden. Met name door wateraanvoer en infiltratie via de drains kan de beregeningsvraag 

flink afnemen.  

 

De verhoging van het organische stofgehalte heeft een vergelijkbaar effect. PGD echter kent een 

ander tijdspad en is beleidsmatig moeilijker te implementeren door middel van stimulering. Het is 

daarom aan te bevelen om voor deze maatregel aan te sluiten op lopende initiatieven ten aanzien 

van de verbetering van de bodemvruchtbaarheid en - structuur.  

  



 

  33 

8  LITERATUURLIJST  

Hoofdstuk 2                                                                                                                                                                                                            

• Bakel, P.J.T. van (2012) Effecten van klimaatverandering op de potentiele en actuele verdamping 
van de landbouw in oostelijk en zuidelijk Nederland in 2050. Een prognose op basis van literatuur en 
expertise. www/debakelsestroom.nl/kennisbank. 

• KNMI (2014) KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland. 

• Maat, J. ter, et al. (2014) Effecten van maatregelen voorde zoetwatervoorziening in Nederland in de 
21

e
 eeuw.  Deltares-rapport 1209141-001. 

 

Hoofdstuk 3 

• Kwadijk, J., A. Jeuken en H. van Waveren (2008) De klimaatbestendigheid van Nederland Water-
land. Verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem 

 

Hoofdstuk 4 (referenties in volgorde van eerste keer voorkomen): 

• CBS, 2014, Beregening van Landbouwgrond http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-beregening-2010.htm 

• Stowa, 2014, Bodemvochtgestuurd beregenen, 
http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Bodemvochtgestuurd_beregenen.aspx?pId=14  

• Schans, DA en W.A Dekker, 1999, Beregenen op maat, 
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/effici%C3%ABnt-gebruik-beregeningswater 

• Hoogland, T., A.G.T. Schut, W.J.M de Groot, M.J.D. Hack-ten Broeke, 1998,  Waterverbruik bij 
beregening voor en na Beregenen op Maat. http://edepot.wur.nl/298387  

• Drent, J. (ed.) 1994, Stofstromen in het landelijk gebied. http://edepot.wur.nl/301730  
• Floot, H en J Alblas 

http://www.spna.nl/downloads/catalogus/druppelirrigatiepootaardappelenKW0106jv01.pdf 

• Howell, T. 2003, Irrigation Efficiency.   Deze referentie moet veranderd worden in M.G. Bos en W. 
Wolters, 2006: M.G. Bos en W. Wolters, 2006, Influences of Irrigation on Drainage, Hoofdstuk 14 in 
Drainage Principles and Applications, ILRI publication 16, H.P. Ritzema (eds.). 

• Floot, H en J Alblas, Druppelirrigatie met brak water in pootaardappelen, zoals in november 2014 op 
http://www.spna.nl/downloads/catalogus/druppelirrigatiepootaardappelenKW0106jv01.pdf 

• Van Bakel, J., 1978. Verdamping in relatie tot bodem en gewas, http://edepot.wur.nl/255006  

• LEI, 2012 Polman, N, V Linderhof, R. Michels, Sandt, K van der, Vogelenzang, T, Landbouw in 
een veranderende Delta. 

• Gerritsen, C. Koopmans, 2012 Zoetwater in de toekomst, Effecten van Deltascenario’s op gebruiks-
functies van zoetwater 

 

Hoofdstuk 5 

• TAUW, 2012,  Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Gevolgen van droogte voor het waterbeheer, 
kenmerk R001-4798994IGO-kzo-V03-NL 

• Aequator Groen en Ruimte, 2014,  Uitvoeringsplan Landouwsector voor Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland.  

• Kroes, Van Dam, J.C., J. Huygen, J.G. Wesseling, R.A. Feddes, P. Kabat, P.E.V. van Walsum, P. 
Groenendijk and C.A. van Diepen, 1997. Theory of SWAP version 2.0. Simulation of water flow, so-
lute transport and plant growth in the Soil-Water-Atmosphere-Plant environment. Report 71. 

 

Bijlagen 

• Bakel, P.J.T. van, H. TH.L  Massop en A. J. van Kekem (2007) Locatiekeuze ten behoeve van het 
onderzoek naar bemestingsvrije perceelsranden. Hydrologische en bodemkundige karakterisering van 
de proeflocaties. Effectiveness of buffer strips publication series 4/Alterra-rapport 1457.  

• Bakel, P.J.T., E.M.P.M. van Boekel en I.G.A.M. Noij (2008) Modelonderzoek naar effecten van con-
ventionele en samengestelde peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting. Alterra-
rapport 1647.  

• Gaast, J.W.J. van der, H. Th.L.  Massop, H.R. Vroon en I.G. Staritsky (2006) Hydrologie op basis 
van karteerbare kenmerken. Alterra-rapport 1339. 

• Kwadijk, J., A. Jeuken en H. van Waveren (2008) De klimaatbestendigheid van Nederland Water-
land. Verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem 

• Jeuken A. en A. te Linde (2011) Werken  met adaptatiepaden. Handreiking. Deltares 

• Scheffer, M. (2009) Critical Transitions in Nature and Society.  



 

  34 

9  BIJLAGEN 

9.1  Gebiedsindeling en unieke combinaties (UC) 

Verwacht mag worden dat de effecten van beregening mede afhankelijk zijn van de locatie waar de 

beregening plaatsvindt. Het deelstroomgebied Rijn-Oost kent meerdere combinaties van hydrolo-

gische en bodemkundige kenmerken zoals bodemtype, grondwatertrap en lokale en regionale grond-

watersysteem. Om het deelstroomgebied te classificeren is gebruik gemaakt van de zogenaamde 

Hydrotypen (Bakel, Massop, & Kekem).  

 

De profieltypen laten zich als volgt omschrijven: 

 

 a Ondiep grondwatersysteem, hellend gebied 

 b Diep grondwatersysteem 

 c Diep grondwatersysteem afgedekt met slecht 

doorlatende deklaag 

 d Hollandprofiel in deklaag 

 e Twee watervoerende pakketten gescheiden door 

een ondiepe slecht doorlatende laag 

 f Dikke slecht doorlatende laag, veelal gedrai-

neerd 

 

 

 

Bij de hydrotypen is binnen elk hydrotype onderscheid gemaakt in 3 klassen van grondwaterstands-

diepte (GHG-klasse) (Gaast, Massop, Vroon, & Staritsky, 2006) 

 

• Nat:   GHG < 40 cm 

• Vochtig:  40 cm < GHG <80 cm 

• Droog:   GHG > 80 cm 

 

Verder wordt er wordt onderscheid gemaakt in twee landgebruiksfuncties: 

•  functie landbouw 

•  functie natuur. 

 

Door combineren ontstaan maximaal 6 maal 3 maal 2 is 36 unieke combinaties (UC’s). Er kunnen wel 

een aantal combinaties afvallen, bijv. die niet relevant zijn of waarvan het oppervlakte zeer gering is. 

Hydrotype d  komt binnen regio Rijn-Oost weinig voor en beregening wordt daar ook nauwelijks toe-

gepast. Daarom zijn 5 hydrotypen als relevant aan te merken: Betuwe Stroomruggronden, Dekzand-

profiel, Oost-Nederland-profiel (daar wordt toch uit grondwater beregend), Keileem-Peelo-profiel en 

Keileem-profiel. 

 

 
Figuur 10: Typering hydrotypen in Nederland  (Alterra, 2007) 
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Figuur 11 UC unieke combinaties van hydrotype en GT 
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9.2 Definiëring van knikpunten 

In het rapport ‘De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland. Verkenning van knikpunten in be-

heer en beleid voor het hoofdwatersysteem’ (J. Kwadijk, A. Jeuken, H. van Waveren, 2008) wordt een 

knikpunt als volgt gedefinieerd: 

 

Een moment waarop het beheer en beleid heroverwogen zal worden. 
 

Dit zou je een beleidsmatig knikpunt kunnen noemen. 

 

Het rapport ‘Werken met knikpunten en adaptatiepaden’ (A. Jeuken en A. te Linde, 2011) geeft de 

meest duidelijke definitie van een knikpunt en geeft ook aan wat het verschil is met een tipping point. 

Zie kader hieronder dat integraal uit dit rapport is overgenomen. 

 

 

 

Een tipping point is te verbinden met kritische transities zoals beschreven door M. Scheffer (Critical 

Transitions in Nature and Society, 2009). Bij passeren van zo’n punt treden relaties in werking die 

voor een deel of voor een bepaald traject onomkeerbaar zijn (of op zijn minst niet volledig omkeer-

baar). Zie onderstaande scan uit dit boek. 
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Gevolg is dat de toestand van een systeem niet altijd eenduidig is gekoppeld aan toestandsvariabe-

len maar kan afhankelijk zijn van de voorgeschiedenis (hysterese). Een voorbeeld in de fysieke we-

reld is de hysterese in de relatie tussen drukhoogte en vochtgehalte (drying en wetting pF-curves).  

 

In het rapport ‘RWES oevers’ (C. Linz en D. van der Molen,   ) worden ecologisch bepaalde knikpun-

ten gedefinieerd. Uit de literatuur over de hydrologische eisen van verschillende ecologische groepen 

(Duel, 1991, De Graaf et al., 1990, Lenssen et al., 1997, De Jong, 1999) is gezocht naar ecologisch 

bepaalde knikpunten in de hydrologie, waarbij bepaalde soorten(groepen) juist wel of niet voor kun-

nen komen. 

 

Voor de onderhavige probleemstelling moeten deze denkbeelden worden vertaald naar fysiek gedefi-

nieerde knikpunten omdat dit mogelijkheden biedt tot operationalisering. 

 

9.2.1 Operationalisering knikpunten 

 

Bij het operationaliseren gaat het om het vaststellen van een zodanige verandering in nader te defini-

eren karakteristieken van toestandsvariabelen en/of waterbalanstermen van een regionaal hydrolo-

gisch systeem, als gevolg van de combinatie van klimaatverandering en verandering in de omvang 

van de beregening uit grondwater, dat dit leidt tot structurele verandering in de landbouw en/of terres-

trische en/of aquatische natuur. Een eis daarbij is dat deze karakteristieken berekenbaar zijn uit 

de resultaten van het NHI-model.  

 

De volgende karakteristieken zijn gekozen: 

 

• Voor de grondwaterstanden  

GxG-karakteristieken worden alom gebuikt om de langjarig gemiddelde grondwaterstandssi-

tuatie weer te geven. Een verandering in een GxG is dus een structurele verandering van het 

freatisch grondwatersysteem. 

De GHG is een goede karakteristiek om te onderzoeken of in de loop van de winterperiode 

waarin geen beregening plaats vindt het regionaal hydrologisch systeem terugkeert naar de 

toestand die er is zonder dat de klimaatverandering en uitbreiding van beregening heeft 
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plaats gevonden. Met andere woorden: de huidige situatie met betrekking tot klimaat en om-

vang van beregening is de referentie. Voor de landbouw is dat een goede maat omdat ver-

andering in GHG kan worden gekoppeld aan verandering nat- en droogteschade. Daarbij 

komt dat in delen van het projectgebied de GLG laag is waardoor een verdere verlaging van 

de GLG als gevolg van beregening geen effect op de beregeningsvraag zal hebben (immers 

capillaire nalevering is niet meer mogelijk). Voor de terrestrische natuur wordt veelal de GVG 

gebruikt maar die kan bijna 1-op-1 worden gerelateerd aan de GHG. 

De vraag is vervolgens: hoe groot moet die verandering zijn om hem structureel te noemen. 

In studies naar de effecten van grondwaterwinning op de landbouw wordt de grens van 5 cm 

gehanteerd. Dit is echter te grofstoffelijk omdat het geen rekening houdt met het feit dat de 

gevoeligheid voor een verandering van de GHG afhangt van de GHG. Bij een GHG van meer 

dan 80 cm (gt VII) kan worden aangenomen dat er geen effect meer is op de landbouw 

(werkgroep HELP-Tabel, 1987) 

 

Voor terrestrische natuur moet eerder gedacht worden aan 1 cm verandering van de GVG, 

mits deze natuur grondwaterstandsafhankelijk is. Als grens voor grondwaterstandsafhanke-

lijk zijn gebieden met kwel gebruikt. Zie onderstaande figuur en tabel (overgenomen uit 

STOWA-rapport 2002-26: Doelrealisatie Natuur). 
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A2 is het knikpunt voor de GVG waarna er geen gevoeligheid meer is voor verdere verlaging. 

De GVG is zo’n 10 tot 20 cm dieper is dan de GHG. Dus de waarde van 70 cm voor Berken-

eikenbos is ongeveer een GHG van 50 cm. 

 

Gebruik van de GHG impliceert dat wordt verondersteld dat er geen doorgaande daling is in 

de grondwaterstand als gevolg van klimaatverandering en toename van de beregening. Die 

kan namelijk ontstaan als er structureel meer water wordt onttrokken aan het verzadigd 

grondwatersysteem van een regio met een behoorlijke omvang (groter dan het invloedsge-
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bied van een permanente grondwateronttrekking) dan er ‘binnenkomt’ via de grondwateraan-

vulling. Dit is in Regio Oost nooit het geval. 

 

• Voor de kwel 

De kwel is hier gedefinieerd als de netto stroming over de rand van een nader te definiëren 

deel van het verzadigd grondwatersysteem (bijv. een grid van een numeriek model of een 

natuurterrein), uitgedrukt als langjarig gemiddelde flux (mm/jaar). De kwel is van belang voor 

kwelafhankelijke terrestrische natuur vanwege o.a. de aanvoer van zuurbindende stoffen 

(c.q. het niet laten ontstaan van een dikke neerslaglens).In het kader van de discussie over 

het beregeningsbeleid in de provincie Noord-Brabant is min of meer arbitrair gekozen om 

een verandering van 3 mm/jaar of meer aan te duiden als niet PAS-waardig (beoordeling in 

het kader van Programmatische Aanpak Stikstof). 

 

Voor de landbouw speelt de kwel geen rol. 

 

• Voor de afvoer en openwaterstanden 

De afvoer van een regionaal systeem is de restpost van neerslag minus verdamping plus 

kwel (afgezien van bergingsveranderingen en externe wateraanvoer) minus grondwateront-

trekkingen die het beschouwde systeem verlaten. Beregening uit grondwater wordt wel in het 

beschouwde systeem terug gebracht en is dus geen post op de veeljarig gemiddelde water-

balans. Wel leidt beregening tot meer verdamping en als alleen het zomerhalfjaar wordt be-

schouwd leidt beregening uit grondwater tot minder afvoer. In het winterhalfjaar is er een 

toename van de afvoer. Dus als het veeljarig gemiddelde zomerhalfjaar wordt beschouwd is 

de afvoer de restpost van neerslag minus verdamping plus kwel plus de bergingsverande-

ring. Voor aquatische natuur is de afvoer in de zomer belangrijk, o.a. in verband met afvoer-

loos worden (waterkwaliteit) en droogval (kans op irreversibele ecologische veranderingen).  

Uit de literatuur kon geen eenduidig knikpunt worden gedefinieerd. Het gebruikte model 

(NHI) is gebruikt om de verandering in het jaarlijkse aantal decaden zonder afvoer weer te-

gen voor een droog, matig droog en extreem droog jaar.  

 

Voor de landbouw speelt de verandering van de afvoer in de zomer alleen een rol als er uit 

wordt beregend. Aangezien beregening uit oppervlaktewater die alleen regionaal worden ge-

voed geen rol van betekenis speelt in Oost-Nederland kan dit aspect buiten beschouwing 

worden gelaten. 
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9.3 Over de koppeling van NHI en SWAP 

Het 1-D agrohydrologische model SWAP zal worden toegepast. SWAP heeft een scala aan mogelijk-

heden om een onderrand te definiëren: Dirichlet (opgelegde potentiaal in vele vormen), Neuman (op-

gelegde flux in vele vormen), Cauchy (onderrandflux is een functie van bijv. grondwaterstand) of vrije 

uitstroming (bijv. SWAP op de Veluw). Bij de toepassingen in het kader van LOP is wat ‘gespeeld’ 

met deze onderrand om zo goed mogelijk de veronderstelde werkelijke grondwaterstandsdynamiek 

(op basis van vooral Gt-schattingen in het veld) te simuleren. Alvorens in te gaan op de gevolgen van 

de keuze van het type onderrandvoorwaarde is het belangrijk heldere definities te geven. 

9.3.1 Een systeemanalytische beschouwing 

Een ingreep in een hydrologisch systeem, als gevolg van een maatregel, kan bestaan uit een veran-

dering in eigenschappen of verandering in opgelegde randvoorwaarden. In alle gevallen leidt een 

ingreep tot verandering in toestandsvariabelen (zoals een grondwaterstand) en is in principe bere-

kenbaar met een hydrologisch model waarin alle deelsystemen zijn gekoppeld en waarbij de rand-

voorwaarden die in werkelijkheid niet veranderen ook niet veranderen in het model. Echter, veelal 

worden niet alle deelsystemen meegenomen (bijvoorbeeld de atmosferische verdampingsvraag ver-

andert niet als wordt beregend, hetgeen niet juist is) of wordt er een lokaal model toegepast. Vooral 

bij de laatstgenoemde toepassing moet men zich bewust zijn van de beperkingen (zie volgende para-

graaf) en trachten door een slimme keuze van de randvoorwaarden ‘het contact met de buitenwereld 

niet te verliezen’. Dit kan door een slimme koppeling tussen de resultaten van een regionaal model 

en het lokale model (zie paragraaf 8.3.3.). In paragraaf 8.3.4 wordt een voorstel gedaan voor de kop-

peling tussen NHI en SWAP, passend binnen de doelstelling van de opdracht. 

9.3.2 Gevolgen van SWAP-werkwijze 

 De SWAP-werkwijze kan onbevredigend zijn om een aantal redenen: 

Definities 

 

Kwel: de netto grondwaterstroming over de randen van het verzadigd grondwatersysteem van een 

nader te definiëren grondwaterlichaam (grid, perceel, stroomgebied). Wegzijging is negatieve kwel 

(mm/d) 

 

Geïnduceerde kwel: de verandering van de kwel als gevolg van een maatregel (mm/d) 

 

Grondwaterstand: de plaats waar de drukhoogte gelijk is aan de plaatshoogte in het freatisch grond-

watersysteem. 

 

Freatisch grondwatersysteem: het bovenste deel van het verzadigd grondwatersysteem waar de po-

tentiaal gelijk is aan de grondwaterstand (m) 

 

Stijghoogte: de plaats waar de drukhoogte gelijk is aan de plaatshoogte in het niet-freatisch deel van 

grondwatersysteem (m). 

 

Weglekweerstand: het quotiënt van grondwaterstandsverandering en geïnduceerde kwel (d). 
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1. Bij gebruik van een opgelegd verloop van de diepe potentiaal en een bepaalde weerstand 

van de c-laag (de meest gebuikte methode) wordt niet meegenomen dat de diepe potentiaal 

door verandering van het grondwaterstandsverloop (als gevolg van een ingreep) kan veran-

deren. Zeker bij geringe weerstand van de c-laag en een gering doorlaatvermogen (korte 

spreidingslengte) leidt deze methode tot te veel geïnduceerde kwel 

2. Bij gebruik van een opgelegde flux wordt niet meegenomen dat als gevolg van een verande-

ring van het grondwaterstandsverloop de kwel verandert. Vooral in situaties met een geringe 

c-waarde en een groot doorlaatvermogen waarbij op een klein areaal de hydrologische in-

greep plaats vindt leidt dit tot een overschatting van de effecten op de locatie zelf. 

3. Het gebruik van de Cauchy-randvoorwaarde heft de bezwaren genoemd onder 1. en 2. op. 

Echter, het definiëren van de meest geëigende relatie is zonder een gebruik van een regio-

naal model niet goed mogelijk omdat de geïnduceerde kwel afhangt van de grootte van het 

gebied waar de ingreep plaats vindt, de c-waarde en het doorlaatvermogen. Daarbij wordt 

verondersteld dat de relatie zonder de ingreep goed te kalibreren is, hetgeen natuurlijk lang 

niet altijd het geval is. 

4. Het gebruik van de onderrandvoorwaarde vrije uitstroming heeft geen last van terugkoppe-

ling vanuit het regionaal systeem maar voor de voorgestelde maatregelen niet interessant. 

9.3.3  Soorten koppeling 

De koninklijke weg is een interactieve koppeling tussen NHI en SWAP maar dat is vooralsnog on-

haalbaar. 

 

De prinselijke weg is de weg zoals bewandeld bij Hydrologie voor STONE 2.3 (Van Bakel e.a., 2008): 

een koppeling op afstand. SWAP levert voor alle plots de grondwateraanvulling die als bovenrand-

voorwaarde wordt opgelegd aan een verzadigd grondwatermodel NAGROM. Dit model berekent de 

kwel die als onderrand wordt opgelegd aan SWAP. Na 3 iteratierondes is er bijna evenwicht. Ook 

deze werkwijze is om logistieke redenen niet haalbaar. 

 

De adellijke weg is in eerdere versies van Hydrologie voor STONE toegepast. Het verzadigd model 

wordt gerund met verschillende bovenrandfluxen en uit de rekenresultaten wordt per plot een relatie 

afgeleid tussen kwel en grondwaterstand: een typische Cauchy-benadering. Nadeel is dat hiermee de 

geïnduceerde kwel niet kan worden berekend. Ook deze werkwijze is daarom niet toepasbaar (ook 

niet vanwege logistieke redenen). 

 

De boerenslim-weg is toepast bij een studie naar effecten van peilgestuurde drainage (Bakel, P.J.T., 

E.M.P.M. van Boekel en I.G.A.M. Noij, 2008. Modelonderzoek naar effecten van conventionele en 

samengestelde peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting. Alterra-rapport 1647) 

een regionaal model worden voor 3 verschillende arealen waar peilgestuurde drainage wordt geïm-

plementeerd de geïnduceerde kwel berekend. Deze geïnduceerde kwel wordt opgeteld bij de aan 

STONE 2.3 ontleende kwel in de uitgangssituatie.  

 

9.3.4 Werkwijze voor koppeling NHI en SWAP 

 

De werkwijze die in dit project wordt voorgesteld is als volgt. 

Voor de punten waar met SWAP wordt gerekend wordt het verloop van de kwel gedurende de reken-

periode voor zowel de huidige situatie als WARM2050 uit de rekenresultaten geabstraheerd. Dit le-

vert per locatie een Cauchy-relatie voor de onderrand 
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Met NHI is het niet mogelijk het verloop van de kwel na doorvoeren van maatregelen te berekenen. 

De geïnduceerde kwel moet dus op een andere manier worden bepaald.  

 

Op basis van een basaal verzadigd superpositiemodel (per hydrotype 1 model) is het mogelijk expe-

rimenten uit te voeren met opgelegde veranderingen in de grondwateraanvulling op de locaties waar 

de maatregel wordt geïmplementeerd. Dit leidt tot grondwaterstandsveranderingen en veranderingen 

in kwel. Hieruit kan een Cauchy-relatie voor de geïnduceerde kwel worden vastgesteld.  Deze relatie 

wordt gebruikt in SWAP waarbij de verandering in grondwaterstand wordt berekend als verschil tus-

sen uitgangssituatie en de maatregelsituatie. In principe is iteratie nodig maar die wordt b niet uitge-

voerd. 

 

Bovengeschetste werkwijze is nogal bewerkelijk. Een alternatief is op basis van expertkennis (waar-

onder modelberekeningen met een regionaal model in te schatten wat de weglekweerstand is, waarbij 

de ingangen voor een experttabel zijn: de c-waarde, het gesommeerde doorlaatvermogen en de 

grootte van het maatregelgebied. In het reeds eerder genoemd rapport 1647 werd aldus de volgende 

tabel afgeleid:  

 

Het voorstel is op basis van deze tabel een waarde te kiezen per hydrotype. In het volgende hoofd-

stuk worden de hydrotypen gedefinieerd. Je zou dit de pragmatische weg kunnen noemen. 

 

Voor de opschaling van de LOP-maatregelen is gekeken naar de uitstraling ervan. Onderstaand een 

kopie van de tekst die daarvoor is opgesteld. 

 

“Waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwpercelen hebben invloed op de omgeving. Deze 

invloed kan plaats vinden via het grondwatersysteem en via het oppervlaktewatersysteem. 

Beïnvloeding via grondwatersysteem 

Door hydrologische maatregelen als peilgestuurde drainage verandert het grondwaterstandsverloop. 

Als de grondwaterstand gemiddeld over een aantal jaren veranderd is er sprake van structurele 

grondwaterstandsverandering. Deze is uit te drukken in een verandering van de GHG. GLG en GG. 
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Deze verandering straalt uit naar de omgeving. De mate waarin hangt af van de geohydrologische 

eigenschappen. Met name de drainageweerstanden van de omgeving en het doorlaatvermogen van 

de ondergrond zijn de meest bepalende eigenschappen. De uitstraling kan worden berekend met 

analytische formules of met een grondwatermodel. Een goede maat voor de mate van beïnvloeding is 

de spreidingslengte, λ. Zie onderstaande formule.  

 

λ=√(kDc) 

waarin kD is het doorlaatvermogen (m
2
/d) van de watervoerende laag en c is weerstand van de af-

dekkende weerstandbiedende laag (d). 

 

 Hoe kleiner de spreidingslengte hoe minder uitstraling naar de omgeving en vice versa. Voor de stu-

die ‘Fysieke onderlegger voor het Deltaprogramma’ (Alterra-rapport 2287) is de vaststelling van de 

kD-waarde en de c-waarde in de formule zodanig aangepast dat daarmee een goede maat is verkre-

gen voor de weglekking vanuit een perceel naar de omgeving. Zie kader. 

 

Kader (tekst uit Alterra-rapport 2287) 

Voor de afleiding van de spreidingslengte is gebruik gemaakt van het NHI. In het NHI is de onder-

grond geschematiseerd in watervoerende pakketten en scheidende lagen. Er worden maximaal zeven 

watervoerende pakketten met zes scheidende lagen onderscheiden. Veelal ontbreken één of meerde-

re scheidende lagen. 

Bij de berekening van de spreidingslengte is onderscheid gemaakt tussen Laag Nederland en Hoog 

Nederland. In Laag Nederland heeft de deklaag veelal een aanzienlijke dikte en weerstand. Het door-

laatvermogen (de kD-waarde) van de deklaag is gebruikt in de bovenstaande formule voor de sprei-

dingslengte. Voor Hoog Nederland is de deklaag veelal dun met een lage weerstand. In dit geval is 

het doorlaatvermogen van het tweede watervoerend pakket (kD2) gesommeerd met de doorlaatver-

mogens van diepere watervoerende pakketten indien scheidende lagen ontbreken. De gesommeerde 

kD-waarde is vervolgens gebruikt als kD-waarde in de formule voor de spreidingslengte. 

De c-waarde is de weerstand die een bodemlaag biedt tegen een verticale grondwaterstroming. In de 

berekeningen is hierbij ook de eventueel aanwezige buisdrainage meegenomen. Voor Hoog Neder-

land is hieraan ook de weerstand van de deklaag (c1) toegevoegd. 

 

Onderstaande kaart geeft deze spreidingslengte weer, opgedeeld in 9 klassen.”  
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Figuur 12: De ‘weglek’spreidingslengte (in m), als maat voor de mate van beïnvloeding van de grondwa-

terstandsverandering vanuit een perceel naar de omgeving. 

 

Hieruit is op te maken dat grote deel van regio Oost vergelijkbaar zijn met de Horst met uitzondering 

van delen van Twente en het oosten van de Achterhoek. Daar is het watervoerend pakket dunner 

maar daar is beregening uit grondwater niet aan de orde.  
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9.4 Aanpak beregening uit grondwater (‘worst case’) 

In deze studie is SWAP gebruikt om de effecten van lokale grondwateronttrekking op de grondwater-

stand en beregening te berekenen. Voor het ‘worst-case’ scenario is er uitgegaan van een situatie 

waarbij alle boeren in een gebied in hun beregenings-behoefte voorzien door het gebruik van grond-

water. Dat betekent dus dat de beregening die aan de bovenkant van SWAP er bij komt, er aan de 

onderkant af gaat. In de gebruikelijke SWAP-modellen voor LOP komt beregeningswater van externe 

aanvoer.  

 

Voor zes SWAP-modellen zijn vier scenario’s doorgerekend: 

1. De huidige situatie: LOP modellen 

2. Het aangepaste W+/bmax scenario: Het W+ klimaat, Vervroeging van aardappels. 

3. Verkleining van het minimum irrigatie-interval van 7 naar 5 dagen. 

4. De ‘worst case’ situatie: Het W+ klimaat, Vervroeging van aardappels, verkleining van het 

minimum irrigatie-interval van 7 naar 5 dagen, beregening uit het eigen grondwater. 

 

In het ‘worst-case’ scenario verandert het klimaat en wordt er regionaal door elke boer beregend. Om 

dit te simuleren is de toename in beregening bij het toekomstig klimaat voor 100% uit de het grond-

water van de bestaande modellen gehaald. De onttrekking van grondwater heeft invloed op het aantal 

beregeningsbeurten in het eigen jaar, maar ook in het volgende jaar/ de volgende jaren. In de LOP-

modellen is rekening gehouden met het effect van regionale grondwateronttrekking voor beregening, 

maar niet met het lokaal effect in het geval elke boer gaat beregenen en al het beregeningswater uit 

de ondergrond onttrekt. Daarom wordt voor elk jaar de toename in beregening (huidig vs toekomstig 

klimaat) gemiddeld over het interval tussen de eerste en de laatste beregening (bijvoorbeeld: in 1987 

was er 50 mm beregening, in het W+ klimaat 150 mm (= toename van 100 mm), tussen 1 juni en 1 

augustus = 100/60 =1.7 mm/dag). Deze toename wordt dan tijdens de beregeningsperiode elke dag 

uit het grondwater onttrokken.  Om het onttrekken van grondwater te simuleren in SWAP zijn er een 

aantal iteratiestappen nodig. Het afbraakcriterium is op beregening gebaseerd (<5 mm), en niet op 

grondwaterstanden. 
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9.5 Knikpuntenkaarten GHG 

 
 
Figuur 13: Verandering GHG W+ t.o.v. huidig (effect klimaat) 
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Figuur 14: Verandering GHG W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening)  
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9.6 Knikpuntenkaarten GVG 

Figuur 16  Figuur 15: Verandering in GVG W+ t.o.v. huidig (effect klimaat) 
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 Figuur 16: Verandering in GVG W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening) 
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9.7 Knikpuntenkaarten GLG 

  

Figuur 17: Verandering in GLG W+ t.o.v. huidig (effect klimaat) 
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Figuur 18: Verandering in GLG W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening) 
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9.8 Knikpuntenkaarten Kwel 

Figuur 19: Verandering in kwel huidig t.o.v. W+ (effect klimaat). Knikpunt 3 mm.  
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Figuur 20:  Verandering in kwel W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening). Knikpunt 3 mm.  
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Figuur 21: Verandering in kwel huidig t.o.v. W+ (effect klimaat). Knikpunt 10 mm 
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Figuur 22: Verandering in kwel W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening). Knikpunt 10 mm.  
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Figuur 23:  Verandering in kwel huidig t.o.v. W+ (effect klimaat). Knikpunt 36 mm 
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Figuur 24:  Verandering in kwel W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening). Knikpunt 36 mm.  
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9.9 Knikpuntenkaarten afvoer 

Figuur 25:  Verandering afvoer W+/bmax t.o.v. W+ (effect beregening) 1967 
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Figuur 26: Verandering afvoer W+ t.o.v. huidig (effect klimaat) 1967 
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Figuur 27: Verandering afvoer W+/bax t.o.v. W+ (effect beregening) 1976 
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Figuur 28: Verandering afvoer W+ t.o.v. huidig (effect klimaat) 1976 
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9.10  Beregende oppervlak in Overijssel 

 
Figuur 29: Beregening in Overijssel (Bron: CBS) “Bij het areaal landbouwgrond dat beregend kan worden 
gaat het om het totale areaal dat met de beschikbare hulpmiddelen beregend kan worden. Bij het gebruik 
van mobiele beregeningsinstallaties gaat het om het totale areaal dat beregend kan worden wanneer de 
installaties tussentijds verplaatst zouden worden.” Het beregend areaal is gebaseerd op de landbouw-
telling.  

9.11 Onderrandflux NHI- SWAP 

 

Verschil NHI huidig- W+ Verschil NHI W+/bmax-W+ 

Boer Zomer Winter Zomer Winter 

  Flux cm/jr* Flux cm/jr* Flux cm/jr* Flux cm/jr* 

Reimer 0 0,49 -0,5 0,01 

Poppink 0 0,29 -1 0,04 

Ormel -0,1 1,6 -1 0,3 

Luesink -0,7 0,1 -3,4 0,1 

Beernink 0,72 -1,53 -1,72 -0,23 

Enting -1,21 -1,1 -2,99 -0,4 

 
Positief is toename, meer kwel of minder wegzijging Negatief is meer wegzij-

ging of minder kwel 
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De uiteindelijke onderrand in de SWAP modellen is de bestaande onderrand plus het verschil in flux 

tussen de huidige en toekomstige flux zoals berekend door het NHI. Dat resulteert in de volgende 

eigenschappen: 

 

Tabel 12: uitgangspunten berekening SWAP model (onderrand) 

 

 

 

Figuur 30: Figuur Enting en  Beernink 

 

 

 

  

  

Nr 

   Huidig (SWAP) 
(cm/d) 

W+ (SWAP-NHI) 
 (cm/dag) 

W+/bmax (SWAP-
NHI) 
 (cm/dag) 

  Hydroty-

pe 

Gt zomer Winter zomer Winter Zomer Winter 

1 Reimer Oost-NL Droog 0 0 0.000 0.001 -0.001 0.001 

2 Poppink Dekzand Int.  0  0 0.000 0.001 -0.003 0.001 

3 Ormel Keileem Int. 0.05  0.05 0.050 0.054 0.047 0.055 

4 Luesink Dekzand Int. -0.02 -0.02 -0.022 -0.020 -0.031 -0.020 

5 Beer-

nink 

Dekzand Nat sinus sinus sinus sinus sinus sinus 

6 Enting Keileem-

Peeloo 

Int. sinus sinus sinus sinus sinus sinus 

          

negatief is wegzijging, positief is opwaarts 
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9.12 Grondwaterstandsverloop voor het ‘worst case’ scenario. 

 

Figuur 31: Reimer 

 

Figuur 32: Poppink 
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Figuur 33: Ormel 

 

Figuur 34: Luesink 
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Figuur 35: Beernink 

 

Figuur 36: Enting 
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9.13  Alternatieven voor beregening 

 

 

Figuur 37:  Nr 4 (Luesink) Effect van verhogen van het organisch stof gehalte op de beregeningsvraag  

 

 

Figuur 38: Nr 2 (Poppink) Effect van verhogen van het organisch stofgehalte op de beregeningsvraag 
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Figuur 39: Nr 6 (Enting) Effect van water aanvoer op de beregeningsvraag 

 

 

Figuur 40: Nr 4 (Reimer) Effect van water aanvoer op de beregeningsvraag 
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Figuur 41:  Nr 3  (Ormel) Effect van peilgestuurde drainage op de beregeningsvraag 

 

 

Figuur 42: Nr 5 (Beernink) Effect van peilgestuurde drainage op de beregeningsvraag 
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9.14 GVG verandering voor 2* 36 UCs 

id naam Huidig W+  W+/bmax  W+ 

t.o.v. 

Huidig 

W+/bmax 

t.o.v. W+ 

Dekzand profiel_droog_landbouw 7.26 7.65 7.75 -0.39 -0.10 

Dekzand profiel_droog_landbouw 5.36 5.51 5.53 -0.16 -0.01 

Dekzand profiel_droog_natuur 0.80 1.08 1.11 -0.28 -0.03 

Dekzand profiel_droog_natuur 3.79 3.87 3.89 -0.07 -0.02 

Dekzand profiel_intermediair_landbouw 0.70 0.77 0.78 -0.07 -0.01 

Dekzand profiel_intermediair_landbouw 0.29 0.34 0.35 -0.05 -0.01 

Dekzand profiel_intermediair_natuur 1.17 1.33 1.36 -0.16 -0.03 

Dekzand profiel_intermediair_natuur 1.42 1.54 1.65 -0.12 -0.11 

Dekzand profiel_nat_landbouw 1.01 1.07 1.08 -0.05 -0.01 

Dekzand profiel_nat_landbouw 0.93 0.96 0.98 -0.03 -0.01 

Dekzand profiel_nat_natuur 0.17 0.24 0.24 -0.07 0.00 

Dekzand profiel_nat_natuur 0.26 0.29 0.29 -0.04 0.00 

Eem en/of keileemprofiel_droog_landbouw 0.39 0.45 0.45 -0.06 0.00 

Eem en/of keileemprofiel_droog_landbouw 0.38 0.44 0.44 -0.06 0.00 

Eem en/of keileemprofiel_droog_natuur 2.29 2.54 2.61 -0.24 -0.07 

Eem en/of keileemprofiel_droog_natuur 18.43 18.67 18.78 -0.24 -0.10 

Eem en/of keileempro-

fiel_intermediair_landbouw 

0.46 0.52 0.52 -0.06 0.00 

Eem en/of keileempro-

fiel_intermediair_landbouw 

0.93 1.10 1.14 -0.17 -0.04 

Eem en/of keileempro-

fiel_intermediair_natuur 

0.87 0.92 0.93 -0.06 0.00 

Eem en/of keileempro-

fiel_intermediair_natuur 

2.90 3.06 3.09 -0.17 -0.02 

Eem en/of keileemprofiel_nat_landbouw 0.40 0.45 0.45 -0.05 0.00 

Eem en/of keileemprofiel_nat_landbouw 0.55 0.59 0.59 -0.03 0.00 

Eem en/of keileemprofiel_nat_natuur 1.46 1.70 1.74 -0.23 -0.04 

Eem en/of keileemprofiel_nat_natuur 0.49 0.58 0.58 -0.09 0.00 
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id naam Huidig W+  W+/bmax  W+ 

t.o.v. 

Huidig 

W+/bmax 

t.o.v. W+ 

Keileem-Peeloo profiel_droog_landbouw 11.31 11.27 11.46 0.04 -0.18 

Keileem-Peeloo profiel_droog_landbouw 7.01 7.21 7.36 -0.21 -0.15 

Keileem-Peeloo profiel_droog_natuur 7.80 7.93 8.14 -0.13 -0.20 

Keileem-Peeloo profiel_droog_natuur 3.24 3.34 3.38 -0.10 -0.03 

Keileem-Peeloo pro-

fiel_intermediair_landbouw 

1.44 1.51 1.51 -0.07 0.00 

Keileem-Peeloo pro-

fiel_intermediair_landbouw 

2.50 2.65 2.69 -0.15 -0.04 

Keileem-Peeloo pro-

fiel_intermediair_natuur 

1.20 1.27 1.28 -0.06 -0.01 

Keileem-Peeloo pro-

fiel_intermediair_natuur 

2.06 2.17 2.17 -0.11 0.00 

Keileem-Peeloo profiel_nat_landbouw 0.66 0.69 0.71 -0.03 -0.02 

Keileem-Peeloo profiel_nat_landbouw 0.91 0.95 0.95 -0.04 0.00 

Keileem-Peeloo profiel_nat_natuur 0.43 0.54 0.54 -0.10 0.00 

Keileem-Peeloo profiel_nat_natuur 0.44 0.37 0.38 0.07 -0.02 

Keileem profiel_droog_landbouw 2.84 2.94 2.95 -0.10 -0.01 

Keileem profiel_droog_landbouw 1.51 1.58 1.60 -0.08 -0.01 

Keileem profiel_droog_natuur 12.61 12.70 12.73 -0.09 -0.03 

Keileem profiel_droog_natuur 1.74 1.84 1.85 -0.10 -0.01 

Keileem profiel_intermediair_landbouw 0.69 0.83 0.89 -0.14 -0.06 

Keileem profiel_intermediair_landbouw 1.35 1.41 1.42 -0.06 -0.01 

Keileem profiel_intermediair_natuur 1.74 1.95 1.96 -0.20 -0.02 

Keileem profiel_intermediair_natuur 3.73 3.84 3.85 -0.11 -0.01 

Keileem profiel_nat_landbouw 1.38 1.51 1.51 -0.12 -0.01 

Keileem profiel_nat_landbouw 0.34 0.41 0.42 -0.07 0.00 

Keileem profiel_nat_natuur 0.73 0.79 0.81 -0.06 -0.02 

Keileem profiel_nat_natuur 7.57 7.63 7.63 -0.05 0.00 

Oost-Nederland profiel_droog_landbouw 6.40 6.55 6.68 -0.15 -0.13 
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id naam Huidig W+  W+/bmax  W+ 

t.o.v. 

Huidig 

W+/bmax 

t.o.v. W+ 

Oost-Nederland profiel_droog_landbouw 1.49 1.61 1.61 -0.12 0.00 

Oost-Nederland profiel_droog_natuur 8.61 8.96 9.20 -0.35 -0.24 

Oost-Nederland profiel_droog_natuur 0.40 0.51 0.51 -0.11 0.00 

Oost-Nederland pro-

fiel_intermediair_landbouw 

3.92 4.26 4.28 -0.35 -0.01 

Oost-Nederland pro-

fiel_intermediair_landbouw 

1.02 1.03 1.03 -0.01 0.00 

Oost-Nederland pro-

fiel_intermediair_natuur 

1.47 1.64 1.65 -0.17 -0.01 

Oost-Nederland pro-

fiel_intermediair_natuur 

3.04 3.62 3.64 -0.58 -0.02 

Oost-Nederland profiel_nat_landbouw 0.70 0.74 0.74 -0.04 0.00 

Oost-Nederland profiel_nat_landbouw 0.35 0.46 0.45 -0.11 0.01 

Oost-Nederland profiel_nat_natuur 0.85 0.86 0.86 -0.02 0.00 

Oost-Nederland profiel_nat_natuur 0.70 0.78 0.78 -0.09 0.00 

Singraven-beekdalen_droog_landbouw 2.25 2.31 2.32 -0.06 -0.01 

Singraven-beekdalen_droog_landbouw 2.93 2.99 2.99 -0.06 0.00 

Singraven-beekdalen_droog_natuur 0.73 0.78 0.79 -0.05 -0.01 

Singraven-beekdalen_droog_natuur 1.41 1.45 1.46 -0.04 -0.01 

Singraven-

beekdalen_intermediair_landbouw 

1.06 1.12 1.13 -0.06 -0.01 

Singraven-

beekdalen_intermediair_landbouw 

1.13 1.20 1.22 -0.07 -0.01 

Singraven-beekdalen_intermediair_natuur 1.37 1.36 1.37 0.01 -0.01 

Singraven-beekdalen_intermediair_natuur 0.89 0.92 0.94 -0.03 -0.02 

Singraven-beekdalen_nat_landbouw 0.23 0.25 0.26 -0.02 -0.01 

Singraven-beekdalen_nat_landbouw 0.48 0.58 0.58 -0.10 0.00 

Singraven-beekdalen_nat_natuur 0.42 0.49 0.50 -0.06 -0.02 

Singraven-beekdalen_nat_natuur 1.55 1.54 1.54 0.01 0.00 

 

 


