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1. Aanleiding en huidige situatie 

Het huidige landbouwsysteem in de veenweiden lijkt tegen zijn grenzen aan te lopen. In Nederland is 

meer dan 80% van de ruim 270.000 ha veengronden in gebruik als grasland voor de melkveehouderij 

(Van den Akker et al., 2008; Van den Born et al., 2016). Deze veengronden zijn ontwaterd - voor een 

grondwaterstand onder maaiveld - om grasgroei mogelijk te maken, wat leidt tot veenoxidatie. 

Ontwatering resulteert in bodemdaling en lange termijn verlies van organische stof. Veen gaat 

verloren in de vorm van broeikasgassen en leidt ook tot eutroficatie van mineralen en organische 

componenten. Ook levert veenafbraak extra mineralen in het gras (vooral stikstof) waardoor 

diergerelateerde emissies (met name NH3) hoger zijn ten opzichte van die op zand- of kleigronden.  

 

Naar aanleiding van internationale klimaatafspraken en het nationale klimaatakkoord (Klimaatakkoord, 

2019) ligt er druk op het verminderen van bodemdaling en bijbehorende broeikasgasemissies in 

veengebieden. Ook in het nieuwe concept Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft de 

Europese Commissie expliciet de veengebieden en bodemdaling opgenomen als verplicht elementen. 

 

Om verdere bodemdaling (en broeikasgasemissies) te voorkomen is opzetten van het waterpeil een 

belangrijke oplossingsrichting. Dit raakt echter sterk de traditionele agrarische bedrijfsvoering in het 

veenweidegebied. Boeren met een hoger waterpeil vraagt om een systeemtransitie. Enerzijds is het 

nodig hiervoor nieuwe gewassen te ontwikkelen of uit te testen; dat werd bijvoorbeeld gedaan in het 

Regiodealproject Veen, Voer en Verder II met lisdodde1. De belangrijkste vraag is echter: wat is een 

werkbaar landbouwsysteem op bedrijfsniveau? Met benutting van bestaande kennis zijn er nog veel 

witte vlekken. Het pioniersproject ‘Living lab Boeren op Hoog Water’ werkt met onafhankelijk 

onderzoek, ontwikkelen en uittesten aan het onderbouwen van de ‘hoe dan?’- vraag. Dit is van groot 

belang om draagvlak te krijgen voor noodzakelijke systeemtransities. 

 

Boeren op Hoog Water kan bijdragen aan het realiseren van de opgaven die er liggen voor de 

landbouw in de veenweidegebieden vanuit klimaat, bodemdaling, vitaliteit en leefbaarheid van het 

landelijk gebied. De optimaliseringsslag in de landbouw van de laatste jaren biedt onvoldoende 

handvatten om aan de actuele maatschappelijke wensen en randvoorwaarden te voldoen. Een 

‘systeemsprong’ is noodzakelijk. Het ontwerp ‘Boeren op Hoog Water’ helpt bij het maken van deze 

systeemsprong. Het richt zich op het complete bedrijfssysteem in plaats van enkele losse technieken 

of afzonderlijk maatregelen. Boeren op Hoog Water is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van 

een rendabel boeren(melkvee)-bedrijfssysteem op veengrond, waarbij een zeer hoge grondwater-

stand, van 20 cm onder maaiveld in het groeiseizoen, het uitgangspunt is. Dit met als doel om te 

zorgen voor een minimale bodemdaling en daaraan gekoppelde minimale emissie van CO2 en andere 

broeikasgassen. 

 

Vraagstelling 

Boeren op Hoog Water zet in op een grondwaterstand van 20 cm beneden het maaiveld, omdat een 

grondwaterstand van ca. 10 tot 20 cm onder maaiveld volgens de huidige wetenschappelijke inzichten 

zorgt voor een minimale uitstoot van emissies uit de veenbodem (Jurasinksi et al. 2016; Tiemeyer et 

al. 2020). Hoe dat precies kan, werkt en ook nog in een rendabel bedrijfssysteem past, wil Living Lab 

Boeren op Hoog Water ontdekken, uittesten en laten zien door in de praktijk aan de slag te gaan. 

 

 
1 https://bodemdalingdebaas.nl/projecten/land/veen-voer-en-verder-ii 
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Doelstelling 

Hoe zijn de verschillende functies van een landbouwbedrijf te integreren in een economisch robuust 

en duurzaam bedrijfsmodel onder natte omstandigheden? Boeren op Hoog Water is gericht op het 

ontwerpen en daadwerkelijk uitvoeren van boeren(melkvee) bedrijfssystemen op veengrond, met een 

extreem hoge grondwaterstand, minimale bodemdaling, minimale emissie van broeikasgassen en een 

rendabel bedrijfssysteem. Deze ontwerp- en praktijkopgave zal door betrokken onderzoekers, 

overheden en ondernemers regelmatig besproken en gemonitord worden in een living lab, waarin dan 

ook lijnen uitgezet worden voor eventuele aanpassing of bijsturing van het project. De -veranderende- 

beleidscontext (fosfaatregelgeving, subsidies, watersysteemregelgeving, landschappelijke inpassing 

etc.) speelt daarbij ook een rol. 

 

Globale werkwijze 

Op basis van enkele voorstudies zijn verschillende scenario’s verkend. In overleg met diverse experts, 

de eigenaren en cofinancier(s) is het meest passende scenario verder uitgewerkt en is een ontwerp 

gemaakt. De Hoogwaterboerderij kent drie verschillende sub-bedrijfssystemen welke kunnen worden 

gezien als behandelingen: Holstein Friesian Laag Water (HF-LW), Holstein Friesian Hoog Water (HF-

HW) en Jersey Hoog Water (J-HW).  

 

Fysieke aanpassingen zijn gedaan om de locatie(s) voor te bereiden, zowel buiten op het land en op 

het erf, als binnen in de stal. Per thema zijn onderzoeksvragen geformuleerd, testvariabelen benoemd 

en meetinfrastructuur gerealiseerd. De thema’s zijn:  

• Water 

• Bodem & gras 

• Dier 

• Klimaat 

• Milieu & biodiversiteit 

• Economie & verdienmodel  

 

Voortzetting na 2021 

In 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart van het project ‘Living Lab Boeren op Hoog 

Water’ als onderdeel van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. In 2020 is gestart met het 

verhogen van de grondwaterstand. Inzet was toen een 3-jarig onderzoek (2020-2022). In het eerste 

onderzoeksjaar 2020 bleek al snel dat er vanwege de omvang van het onderzoek sprake was van een 

inregeljaar, met onvoorziene/nieuwe vragen vanwege de pionierssituatie en tegelijk behoefte aan 

intensivering van het onderzoek vanwege toenemend maatschappelijk belang. Daarom is in overleg 

met de financiers besloten tot het indienen van een voorstel voor een concentratie van de middelen 

van 3 naar 2 jaar via een wijzigingsverzoek. Dit wijzigingsverzoek is geaccordeerd. Tegelijk is 

afgesproken te streven naar een 2e fase van 3 jaar, om tot meerdere meetjaren te komen en het 

onderzoek voort te zetten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gehonoreerd voorstel binnen het 

Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL). 

 

Leeswijzer 

Deze rapportage bevat per thema de werkwijze, resultaten uit 2020 en 2021 en een beschouwing op 

de gevonden resultaten van deze eerste fase. Zowel in 2020 als in 2021 zijn metingen gedaan. 2020 

wordt daarbij beschouwd als het ‘inregeljaar’. De metingen leveren data en ervaringen op met zicht op 

kansen en knelpunten. 
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Ondertussen is het ‘Living Lab Boeren op Hoog Water’ de tweede fase ingegaan binnen het 

Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL). 

 

Bedrijfssysteem met blaarkop 

In het oorspronkelijke onderzoeksprogramma ‘Boeren op Hoog Water’ was omschreven dat werd 

gekozen om vier afzonderlijke bedrijfssystemen op te zetten, namelijk de drie bovengenoemde met 

Holstein Friesian (HF) en Jersey (J) koeien, en een bedrijfssysteem met Blaarkop koeien. Echter, na 

het inregeljaar 2020 was duidelijk geworden dat de gehanteerde krachtvoergiften bij de HF en Jersey 

systemen zorgden voor teveel vervetting van de Blaarkoppen. De verwachting is dat Blaarkoppen 

excelleren bij extensievere bedrijfssystemen dan gehanteerd in ‘Boeren op Hoog Water’. Vervolgens 

is besloten het onderzoek met de Blaarkoppen in een ander extensiever bedrijfssysteem onder te 

brengen. Sinds het weideseizoen van 2022 worden de Blaarkoppen in een extensief bedrijfssysteem 

gevolgd, gekenmerkt door een lagere veebezetting en bijvoeding (ca. 1,3 melkkoe en gemiddeld ca. 

1000 kg krachtvoergift per hectare). Omdat de Blaarkop toch een interessant ras is om mee te nemen 

in een vergelijking vanwege hun potentie in extensief beheerde graslanden, wordt de monitoring van 

het bedrijfssysteem met Blaarkop zoveel mogelijk afgestemd op de monitoring van Boeren Op Hoog 

Water. Op termijn is hierdoor een vergelijk op bedrijfssysteemniveau mogelijk. De financiering van het 

bedrijfssysteem met blaarkoppen is separaat, het bedrijf en de monitoring start in 2022 op en maakt 

géén onderdeel uit van deze rapportage.  
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2. Voorstudie ‘Living lab Klimaatmax bedrijf’ 

De voorstudie ‘Living lab Klimaatmax bedrijf’ was gericht op de inrichting scenario´s van een 

landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact (Pijlman et al, 2018). Hieronder wordt de 

samenvatting weergegeven2.  

 

Deze voorstudie richt zich op het verkennen van verschillende inrichtingsscenario’s voor de 

ontwikkeling van een ‘living lab’ bedrijf op veengrond. Centrale uitgangspunten van de studie waren 

het minimaliseren van het verlies van organische stof (veenafbraak) en de daaraan gekoppelde 

bodemdaling en broeikasgasemissies, en het maximaliseren van de veerkracht van de landbouw in 

veenweidegebieden t.a.v. klimaatveranderingen (klimaatmax). 

 

Ontwaterde veengronden maken ca. 12% oppervlak van de landbouwgrond in Nederland uit. Deze 

oppervlakte stoot jaarlijks ca. 2 x zoveel CO2 uit dan alle Nederlandse ecosystemen vastleggen (Lof et 

al. 2017). Daarnaast zorgt veenontwatering voor een onomkeerbare bodemdaling. 

 

Naast de huidige melkveehouderij (scenario 1) zijn de scenario’s “boeren met hoog water” (scenario 

2), “natte landbouw” (scenario 3) en een combinatie van deze twee scenario’s (scenario 4) uitgewerkt. 

Bij “boeren met hoog water” is de bedrijfsvoering met melkvee gericht op maximaal haalbare 

evenwicht tussen het remmen van organische stof/ veenafbraak en het opbouwen van organische stof 

bij een minimale bodemontwatering van ca. 25 cm en minimale inputs. “Natte landbouw” is een 

scenario met volledige bodemvernatting waarbij de teelten zijn aangepast aan de natte 

omstandigheden, en daarmee gras-teelt voor melk- en vleesproductie niet mogelijk is. 

 

Deze verkennende studie laat zien dat het verhogen van grondwaterstanden samen met het volgen 

van de (agrarische) inrichting naar grondwaterstand, de uitstoot van broeikasgassen per hectare van 

het bedrijfssysteem kan halveren of nog verder verlagen. De ingeschatte effecten op 

broeikasgasemissies, saldo, biodiversiteit, weidevogels en regionale voedselvoorziening van de vier 

uitgewerkte bedrijfsscenario’s zijn weergegeven in Tabel 2.1. 

 

Wanneer de daling van het saldo wordt verrekend met de vermindering van CO2-eq. emissies t.o.v. 

het referentiescenario, geeft “boeren met hoog water” een saldo daling van 41 euro per ton CO2-eq., 

“natte landbouw” een saldo daling van 51 euro per ton CO2-eq. en het mengvormscenario een 

saldodaling van 47 euro per ton CO2-eq. 

  

 
2 Het volledige rapport kan hier worden gedownload: https://www.veenweiden.nl/wp-
content/uploads/2019/03/Rapportage-voorstudie-Klimaatmax-bedrijf.pdf (1/3/2022) 
 

https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Rapportage-voorstudie-Klimaatmax-bedrijf.pdf
https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Rapportage-voorstudie-Klimaatmax-bedrijf.pdf


8 
 

Tabel 2.1: Ingeschatte effecten op broeikasgasemissies, saldo, biodiversiteit, weidevogels en regionale 

voedselvoorziening van de vier uitgewerkte bedrijfsscenario’s. 

 Bedrijfsscenario 

  1. Referentie 
2. Boeren met  

hoog water 

3. Natte 

landbouw 

4. 50 / 50 meng-

vorm van 2 en 3 

Broeikasgasemissies (kg 

CO2-eq. per ha) 
60.058 29.967 9.019 19.151 

Saldo (€ per ha) 2.914 1.631 325 (1) 978 (1) 

Saldodaling t.o.v. het 

referentiescenario in  

€ per ton vermeden CO2-

eq. emissie, per ha  

  41 51 47 

Biodiversiteit Minder gunstig Gunstig Gunstig Gunstig 

Weidevogels Minder gunstig Gunstig 
Minder 

gunstig 

Minder gunstig/ 

Gunstig 

Voedselvoorziening in de 

regio, hoeveelheid 

Laag (veel 

export) 

Optie tot 

vermarkten als 

(streek)product met 

meerwaarde zoals 

biologisch 

Optie tot vermarkten als 

(streek)product (met meer-waarde) 

afhankelijk van het geproduceerde 

product 

Voedselvoorziening in de 

regio, diversiteit 

Laag (alleen melk 

en vlees) 

Laag (alleen melk 

en vlees) 

Hoger mits verschillende natte 

teelten voor humane voeding 

ingepast 

 

Deze verkenning laat echter ook zien dat er belangrijke onzekerheden zijn op het gebied van het 

inschatten van de netto broeikasgasemissies, bodemdaling, grasland- en dierlijke producties, 

potentiële producties van natte teelten en economische en maatschappelijke consequenties van 

alternatieve bedrijfssystemen. 

 

Het daadwerkelijk inrichten van een bedrijf (living lab) waarin één of een combi van de in deze 

verkenning uitgewerkte scenario’s worden toegepast, onderzocht en vervolgens mogelijk verbeterd, 

kan onzekerheden rondom de inrichting van dergelijke bedrijfssystemen verkleinen of wegnemen. Ook 

kan het bijdragen aan het ontwikkelen van een wenkend perspectief en systeeminnovatie van de 

melkveehouderij in het veenweidegebied. 

 

Belangrijke onzekerheden zijn: 

• De CO2 emissie reductie bij “boeren met hoog water” en “natte landbouw” is gebaseerd op 

een theoretisch rechtlijnig verband met de grondwaterstand. Er zijn echter, voor zover bekend, 

nog geen directe (flux) metingen gerapporteerd die onderbouwen dat een verhoogde 

grondwaterstand als gevolg van onderwaterdrainage en verhoogde slootpeilen ook 

daadwerkelijk lagere CO2 emissies geven. Hetzelfde geldt voor N2O emissies gerelateerd aan 

vaanafbraak. 

• Theoretische bezien, leiden “boeren met hoog water” en “natte landbouw” en de andere 

grondwaterstanden, en mogelijke wisselingen in grondwaterstanden, tot grotere variaties in 

N2O en CH4-emissies dan in de huidige situatie. Voor zover bekend, zijn er weinig directe 
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vergelijkende metingen van N2O en CH4-emissies gerapporteerd onder de specifieke 

omstandigheden van de bestudeerde scenario’s. 

• Rondom natte teelten zijn zeer beperkte ervaringen naar inrichting, teelt- en oogst, afzet en 

ook saldo-effecten. Daarom zijn de geschatte effecten van het bedrijfsscenario “natte 

landbouw” en de combinatie van “boeren met hoog water” en “natte landbouw” grotendeels 

onzeker. 

• De uitwerking van de scenario’s in deze voorstudie is gedaan met als uitgangspunt de huidige 

landbouw/ melkveehouderij, met als doel het komen tot een robuuste bedrijfsinrichting van 

een (melkvee)bedrijf. Naast het komen tot een robuuste bedrijfsinrichting, is het voor een 

robuuste inrichting van een gebied ook van belang te kijken naar de regionale inrichting in 

relatie tot effecten op klimaatmitigatie, bodem, lucht, water, landschap en maatschappelijke 

aspecten.  
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3. Fysieke inrichting Hoogwaterboerderij 

Op basis van de voorstudie beschreven in hoofdstuk 2, en diverse bijeenkomsten met experts 

(onderzoekers, adviseurs en melkveehouders) zijn eind 2019 diverse afwegingen en keuzes gemaakt 

voor de inrichting van de Hoogwaterboerderij. Er was voor de start in 2020 gekozen om vier 

‘afzonderlijke bedrijven’ (= systemen) in te richten: 1. Holstein Friesian Laag Water (HF-LW), 2. 

Holstein Friesian Hoog Water (HF-HW), 3. Jersey Hoog Water (J-HW) en Blaarkop Hoog Water. Zoals 

aangegeven in Hoofdstuk 1 is het bedrijfssysteem met Blaarkop afgevallen.  

 

De systemen 1, 2 en 3 worden onderling vergeleken volgens de onderstaande indeling (zie Tabel 3.1 

en Figuur 3.1) waarbij het mogelijk is om de voervariabelen gelijk te houden. De systemen 1, 2 en 3 

zijn ingericht op het voormalige reguliere melkveebedrijf aan de Oude Meije 14.  

 

De grondwaterstanden worden gereguleerd met drukdrains (waterinfiltratiesysteem). Gedurende het 

inregeljaar 2020 is echter besloten om op referentiepercelen geen (druk)drains toe te passen, maar is 

gekozen voor ongedraineerd (de drains zijn buiten werking gesteld) wat beter aansluit op de 

praktijksituatie. Bij de hoogwaterpercelen zijn ook de slootpeilen verhoogd, om rondpompen van water 

te voorkomen. Wanneer de grondwaterstand hoger is dan het slootpeil ‘lekt’ er langs de randen water 

naar de sloot weg en moet dat weer extra geïnfiltreerd worden. 

 

Tabel 3.1: Indeling bedrijfssystemen 1. Holstein Friesian Laag Water (HF-LW), 2. Holstein Friesian Hoog Water 
(HF-HW), 3. Jersey Hoog Water (J-HW). 

 
 

Bedrijfssysteem 

Kenmerk 1. HF-LW 2. HF-HW 3. J-H 

Drukdrainagesysteem Nee Ja 

Streef grondwaterstand (cm) -50 -20 

Veeras Holsteins Jerseys 

Aantal koeien 46 23 31 

Huiskavel (ha) 15.4 7.3 7.9 

Veldkavel (ha) 7.1 4.0 3.4 

Melkgevende koeien per ha 1.7 1.7 2.3 

Melksysteem melkrobot 

Mestopslag Eigen put Eigen put 

 

De monitoring van de bedrijfssystemen is opgesplitst in de thema’s; 1. Water, 2. Bodem & gras, 3. 

Dier, 4. Biodiversiteit, 5. Klimaat & milieu en 6. Economie en verdienmodellen. De thema’s zijn zo 

gekozen dat ze dicht bij de missie en het doel van “Boeren op Hoog Water” aansluiten. Per thema zijn 

onderzoeksvragen en hypotheses geformuleerd en is aangegeven hoe deze onderzocht en getoetst 

worden. Fase 1 heeft betrekking op 2020 en 2021. 2020 was een inregeljaar met oriënterende 

metingen. In 2021 zijn de metingen geïntensiveerd.  
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Figuur 3.1: Indeling van de percelen, situatie begin 2021.  
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4. Thema Water 

Inleiding 

Het verhogen van de grondwaterstand in de zomer wordt als een belangrijke oplossingsrichting gezien 

om bodemdaling en broeikasgasemissie te verminderen. Het vernatten van veenbodems reduceert de 

afbraak van veen en draagt bij aan het remmen van bodemdaling en CO2 emissies uit de bodem 

(Akker et al., 2008). Eerdere studies stellen een grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld voor een 

optimale reductie van veenafbraak. Met een dergelijke grondwaterstand worden de grenzen van de 

huidige melkveehouderij in het veenweidegebied opgezocht. Een waterinfiltratiesysteem, in de vorm 

van pompgestuurde onderwaterdrains, is effectief gebleken om een relatief hoge grondwaterstand te 

realiseren (Hoving et al., 2021). Echter of een grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld 

(permanent) gerealiseerd kan worden en wat de effecten zijn op de bedrijfsvoering van een 

melkveebedrijf zijn, is niet bekend. Dit is niet eerder in de praktijk onderzocht. Vernatting zal de 

grasgroei, de graskwaliteit en het graslandgebruik beïnvloeden en daarmee het gehele 

bedrijfssysteem. Het is gewenst om deze effecten te kwantificeren.   

 

Binnen Boeren op Hoog Water’worden twee hoog watersystemen vergeleken met een controle van 

een laag watersysteem. Binnen de hoog watersystemen wordt gebruik gemaakt van drukdrains en dit 

maakt het mogelijk om de grondwaterstand in de zomer aanzienlijk te verhogen. Het systeem zorgt 

voor extra infiltratie van oppervlaktewater in de bodem, op het moment dat er verdampingsoverschot 

is vanuit de bodem door grasgroei. 

 

Het doel van het deelonderzoek Water is om het effect van drukdrains op de grondwaterstand en de 

waterkwaliteit te kwantificeren. 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Is een streefpeil voor de grondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld te realiseren? 

2. Reageren percelen verschillend? 

3. Wat zijn de praktijkervaringen rondom de werking van drukdrains? 

4. Wat zijn de ervaringen rondom de aansturing van de drukdrains? 

5. Wat is de invloed van drukdrains en een hoog slootpeil op de waterkwaliteit? 

6. Welke kennis is verder nodig om de een transitie op waterbeheer te realiseren?  

Werkwijze 

De bedrijfssystemen waarin de grondwaterstanden, slootpeilen en waterkwaliteit worden gemonitord 

zijn als volgt: 

1. Holstein Frysian laag slootpeil zonder drukdrains (HF-LW) 

2. Holstein Frysian hoog slootpeil met drukdrains (HF-HW) 

3. Jersey hoog slootpeil met drukdrains (J-HW) 

 

In systeem 1 en 2 worden drukdrains toegepast. Deze zijn aangelegd op ongeveer 70 cm diepte  met 

een drainafstand van 6 m. Het infiltratiesysteem is uitgerust met vier waterreservoirs. De infiltratie van 

water in de waterreservoirs gebeurt met elektrische pompen, waarvan twee op zonne-energie en twee 

op netspanning draaien (zie Figuur 4.1). Aanvankelijk waren er in 2020 drie waterreservoirs en 

draaide één systeem hiervan op windenergie. Door een te lage infiltratiecapaciteit is in het voorjaar 

van 2021 nog een waterreservoir bijgeplaatst (J-HW) en is de windmolen vervangen  door een 

elektrische pomp.  



13 
 

Kaders: 

• Groen Huiskavel Noord 

• Blauw Huiskavel Midden 

• Geel  Huiskavel Zuid 

• Rood Veldkavel 

Waterreservoirs en pompen: 

• Groen Reservoir met pomp op 

  zonne-energie in 2020 en 

  netspanning in 2021. 

• Blauw Reservoir met pomp op 

  zonne-energie in 2020 en 

  netspanning in 2021. 

• Geel Reservoir met pomp op 

  windenergie in 2020 en 

  bijschakeling van zonne-

  energie in 2021. 

• Rood Reservoir met pomp op 

  zonne-energie in 2021. 

Grondwaterstanden 
De grondwaterstanden werden gemeten ten opzichte van het maaiveld (zie ook kopje 

maaiveldhoogte). De buizen zijn niet gefundeerd en bewegen dus mee met het maaiveld. De 

peilbuizen worden beschermd door een tegel die in de graszode is aangebracht. De tegels zijn 

voorzien van een gat om met een meetlint de grondwaterstand in de peilbuis te kunnen meten.  

De grondwaterstanden zijn geanalyseerd per perceel en voor deze rapportage geclusterd in vier 

groepen van percelen, waarin zoveel mogelijk alle drie de systemen zijn vertegenwoordigd. Voor de 

clusters Midden en Zuid was dit daadwerkelijk het geval. Voor Noord ontbreekt HF-LW en voor de 

Veldkavel was dit HF-HW. De clustering van percelen staat weergegeven in Figuur 4.1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 4.1: Verdeling bedrijfskavel in de subkavels Huiskavel Noord, Midden Zuid en Veldkavel voor de 
vergelijking van de gemeten grondwaterstanden over bedrijfssystemen heen. 

 

De percelen in het cluster ‘Huiskavel midden’ kregen water vanuit twee verschillende systemen. J-HW 

3-7 en HF-HW 1-5 werden geïnfiltreerd vanuit het reservoir met de infiltratiereservoir en pomp op wind 

en zonne-energie dat op de rand van ‘Huiskavel Midden en Zuid’ staat en het reservoir met de 

infiltratiepomp op zonne-energie (later netspanning) dat op de rand van ‘Huiskavel Noord en Midden’ 

staat. Het andere deel van HF-HW1-5 en J-HW 3-7 en J-HW 1 en 2 werden geïnfiltreerd vanuit de 

reservoirs met infiltratiepompen op Zonnestroom (later netspanning die op de rand van ‘‘Huiskavel 

Noord en Midden’ staan. 

Slootpeilen 
De slootpeilen zijn op vijf plaatsen gemeten in de wetering (waterschapsloot) of in een kavelsloot. De 

locaties waar de slootpeilen zijn gemeten staan in Tabel 4.1. Daarbij is aangegeven of de meting in de 

wetering of in een kavel sloot plaatsvond.    

 

 

Jersey hoog slootpeil

HF laag slootpeil

HF hoog slootpeil
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Tabel 4.1: Meetlocaties slootpeilen en of dit de wetering of kavelsloot betrof. 

Perceel Wetering of kavelsloot 

Veld H wetering 

Veld L sloot 

HF-LW 07/06 sloot 

HF-HW 08/09 sloot 

J- HW 11/12 sloot 

 

Grondwaterstandsbeheer 
De hoogte van het peil wordt bepaald op basis van weersverwachting en de actuele grondwaterstand. 

Het monitoren van de grondwaterstand vindt plaats door middel van dagelijkse handmatige metingen 

in drie referentiepeilbuizen. De grondwaterstand wordt beïnvloed door neerslag, gewasverdamping en 

de mate van kwel of wegzijging. Neerslag heeft de meest directe invloed en daarom is naast de 

actuele grondwaterstand ook de neerslagverwachting als besliscriterium gehanteerd. In Tabel 4.2 

staat de werkwijze voor het aan- en afvoeren van water, zoals dat in het onderzoek op KTC Zegveld 

gehanteerd is. Voor de aanvoer is onderscheid gemaakt in twee standen en bij de afvoer werd het peil 

maximaal verlaagd tot 55 cm beneden maaiveld. Er wordt alleen op vrij verval (zonder pompen 

gedraineerd) ook omdat de drains altijd vol water moeten blijven om goed te kunnen (blijven werken). 

Daarnaast is er in de praktijk minder snel gekozen voor draineren of vasthouden van water dan 

volgens het protocol is toegestaan. De praktijk heeft laten zien dat in perioden met een hoge 

verdamping ondanks volop infiltreren het grondwaterpeil vrij snel richting de 30 cm gaat. Door in de 

zomerperiode meer te infiltreren kon het grondwaterpeil gemiddeld hoger worden vastgesteld.  

 

 
Tabel 4.2: Grondwaterstandbeheer (draineren of infiltreren) op basis van de actuele grondwaterstand en de 
verwachte neerslag voor dag 0-3. 

AF Draineren pomp uit, pijp naar beneden 

0 Nulstand pomp uit, pijp omhoog (vasthouden) 

AAN-1 Infiltreren Infiltreren uit sloot  

AAN-2 Infiltreren Infiltreren op maaiveldhoogte (pompen) 

Actuele grondwaterstand (mm) 0-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 

Verwachte neerslag dag 0-3             

okt-febr mrt-sept   
    

  

0 mm 0-5 mm AF 0 AAN-1 AAN-2 AAN-2 AAN-2 

0-10 mm 5-15 mm AF AF 0 AAN-1 AAN-2 AAN-2 

10-20 mm 15-25 mm AF AF AF 0 AAN-1 AAN-2 

>20 mm >25 mm AF AF AF AF 0 AAN-1 
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Maaiveldhoogte 
De maaiveldhoogte is gemeten door met een waterpasinstrument de hoogte van de bovenkant van de 

tegels te meten ten opzichte van een vast geregistreerd punt in de buurt, waarvan de hoogte ten 

opzichte van NAP bekend is. De maaiveldhoogtes zijn bepaald om de maaiveldhoogte van de 

proefpercelen onderling te kunnen vergelijken. Aangezien de grondwaterbuizen niet gefundeerd zijn, 

wordt dus de zwel en krimp in respectievelijk de winter en de zomer buiten beschouwing gelaten. 

Deze kan tussen de behandelingen verschillen. Binnen de meetplot van het Nationaal 

Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) op een hoogwaterperceel wordt sinds 

eind 2021 wel de maaiveldbeweging gemeten ten opzichte van NAP met een extensometer. Daar zijn 

nog geen data van beschikbaar.   

Waterkwaliteit 
In september 2021 is gestart met het nemen van watermonsters om het effect van de 

bedrijfssystemen in combinatie met drukdrains op de chemische waterkwaliteit te bepalen. De 

monsters worden tweewekelijks genomen om een tijdreeks van wateranalyses te verkrijgen. De 

positie van de watertappunten staat in Figuur 4.1. De volgende bemonsteringen worden 

onderscheiden: 

1. sloot HF-LW (HF-LW-S)  

2. sloot HF-HW (HF-HW-S) 

3. sloot J-HW(J-HW-S) 

4. waterreservoir J-HW (J-HW-P) 

5. waterreservoir HF-HW(HF-HW-P) 

6. buitenwater (Referentie) 

 

De analyses van de watermonsters zijn uitgevoerd door Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem 

(CBLB) van Wageningen Environmental Research in Wageningen. De watermonsters zijn 

geanalyseerd op de volgende stoffen: 

• Fosfaat (PO4) 

• Zwavel (S) 

• Stikstof  (N) (NH4, NO3 + NO2)  

• Nts: totaal oplosbaar stikstof  

• TOC: totaal oplosbaar koolstof  

• DOC: opgelost koolstof, fractie < 0.45 µm verkregen door filtratie voor meting. 

De monsters werden bewaard in urinepotjes in een koelkast bij 4°C en binnen enkele weken 

aangeleverd bij CBLB. 

 

Resultaten 2020-2021 

Maaiveldhoogte 
De gemeten grondwaterstanden zijn beschouwd in relatie tot de gemiddelde maaiveldhoogte van het 

betreffende proefperceel. De gemiddelde maaiveldhoogtes en de verdeling van de meetresultaten 

gemeten in het voorjaar van 2020-2021 staan in Figuur 4.2. Het maximale verschil tussen de 

gemiddelde maaiveldhoogtes van de geclusterde percelen was 14 cm in 2021. 
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Figuur 4.2: Gemiddelde maaiveldhoogte en verdeling van meetresultaten gemeten in het voorjaar van 2020 en 
2021. De weergegeven kaders en lijnen betreffen de verdeling van maaiveldhoogtes van de betreffende percelen 
in kwartielen, met het gemiddelde (x) en de uitschieters. De lijnen geven variabiliteit buiten het bovenste en 
onderste kwartiel aan. 

 

Grondwaterstanden 
Het verloop van de grondwaterstanden is voor de vier clusters van percelen ‘Huiskavel Noord’, 

‘Huiskavel Midden’, ‘Huiskavel Zuid’ en ‘Veldkavel’ en de meetpercelen weergegeven in respectievelijk 

Figuur 4.3 tot en met 4.7. Voor de clusters Midden en Zuid waren de drie bedrijfssystemen HF-HW, 

HF-LW en J-HW vertegenwoordigd. Voor Noord ontbreekt HF-LW en voor de Veldkavel HF-HW. De 

extra infiltratie met het waterinfiltratiesysteem vond plaats vanaf april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4.3: Grondwaterstandsverloop midden tussen drains HF-LW (perceel 1-5) en J-HW (perceel 1-2), 
slootpeilverloop HF-LW en J-HW en neerslag (KNMI station 470) ‘Huiskavel Noord’ 2020-2021.  
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Op ‘Huiskavel Noord’ werd in 2020 bij J-HW de grondwaterstand beperkt verhoogd doordat het 

systeem in het voorjaar nog niet helemaal klaar was en de aansturing mogelijk nog niet optimaal 

verliep. Door de aansturing te verbeteren werd in 2021 wel een hogere grondwaterstand gerealiseerd, 

echter deze was nog steeds 10-25 cm lager dan de streefgrondwaterstand van 20 cm beneden 

maaiveld. Mogelijk is de infiltratiecapaciteit bij een drainafstand van 6 m te beperkt.  

 

Het slootpeil in de zomer was ongeveer 25 cm beneden maaiveld. In de wintermaanden van 2020-

2021 was bij J-HW de grondwaterstand aanmerkelijk hoger dan van HF-LW, wat betekent dat met de 

drains beperkt extra water werd afgevoerd. Met het systeem werd passief water afgevoerd, wat 

betekende dat het systeem open stond, maar de waterafvoer niet versterkt werd door het peil in het 

waterreservoir te verlagen. Het slootpeil bij HF-LW was in de zomer van 2021 45-50 cm beneden 

maaiveld. Bij HF-LW kwam in oktober 2021 de grondwaterstand hier ongeveer 10 cm onder.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4: Grondwaterstandsverloop midden tussen drains HF-HW (perceel 1-5), HF-LW (perceel 6-8) en  
J-HW (perceel 3-7), slootpeilverloop HF-HW , HF-LW en J-HW en neerslag (KNMI station 470)  
‘Huiskavel Midden’ 2020-2021.  

 

Op ‘Huiskavel Midden’ werd in 2020 alleen bij J-HW extra infiltratie gerealiseerd, waardoor de 

grondwaterstand substantieel hoger was. Het infiltratiesysteem bij HF-HW functioneerde op dat 

moment nog niet optimaal. In de tweede helft van juni daalde de grondwaterstand bij J-HW doordat de 

infiltratiecapaciteit te laag was. Evenals bij ‘Huiskavel Noord’ was in de winterperiode 2020-2021 de 

grondwaterstand hoger dan bij HF-LW doordat water passief werd afgevoerd. In 2021 leidde de 

infiltratie van beide hoog water bedrijfssystemen tot aanmerkelijk hogere grondwaterstanden dan in 

2020. Voor J-HW werd de streefgrondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld benaderd. De 

grondwaterstanden bij HF-HW lagen iets lager dan die van J-HW. Vooral in oktober kon de 

streefgrondwaterstand niet gehaald worden. De slootpeilen van J-HW en HF-HW waren nagenoeg 

gelijk omdat de sloten met elkaar verbonden waren. Bij HF-LW kwam in 2021 de grondwaterstand niet 

onder het lage slootpeil.    
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Figuur 4.5: Grondwaterstandsverloop midden tussen drains HF-HW (perceel 6-11), HF-LW (perceel 6-12) en  
J-HW (perceel 8-12), slootpeilverloop HF-HW, HF-LW en J-HW en neerslag (KNMI station 470) ‘Huiskavel Zuid’ 
2020-2021.  

 

Op ‘Huiskavel Zuid’ werd in 2020 vooral in HF-HW hogere grondwaterstanden gerealiseerd. J-HW is 

aangesloten op hetzelfde systeem maar door hoogteverschillen tussen percelen en mogelijk door 

drukverlies was hier het effect op de grondwaterstand beperkter. De infiltratiecapaciteit van de 

windmolenpomp bleek te klein en is in 2021 vergroot door het bijplaatsen van een extra zonnepomp. 

Daarnaast zijn de twee meest veraf gelegen en hogere percelen van het Jersey blok uitgebreid met 

een extra reservoir met een elektrische pomp op zonne-energie zodat deze twee percelen apart 

gestuurd konden worden. In 2021 konden, in tegenstelling tot 2020, bij J-HW hogere 

grondwaterstanden gerealiseerd worden dan bij HF-HW en werd in de zomermaanden de 

streefgrondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld benaderd. Bij HF-LW kwam in 2021 de 

grondwaterstand 10-15 cm lager dan het betreffende lage slootpeil. Uitgaande van een vergelijkbaar 

slootpeil in 2020 (niet gemeten) zou de grondwaterstand 20-25 cm lager dan het slootpeil geweest 

zijn.  
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Figuur 4.6: Grondwaterstandsverloop midden tussen drains HF-HW (perceel A-B), HF-LW (perceel L) en J-HW 
(perceel A-C), slootpeilverloop veld hoog en veld laag en neerslag (KNMI station 470) ‘Veldkavel’ 2020-2021.  

 

Op de veldkavel ontbraken in 2020 door technische problemen relatief veel grondwaterstands-

metingen, waardoor vooral tot begin augustus een onvolledig en mogelijk te positief beeld wordt 

verkregen van de mate van waterinfiltratie bij HF-HW en J-HW. In de tweede helft van het 

groeiseizoen lagen de grondwaterstanden 30-35 cm hoger dan bij HF-LW, maar werd de 

streefgrondwaterstand niet gehaald. Ook in 2021 lagen in de droge perioden de grondwaterstanden 

van de beide hoog watersystemen 10-20 cm lager dan de streefgrondwaterstand, ondanks dat het 

hoge slootpeil 10-15 cm beneden maaiveld lag. Van het lage slootpeil was slechts een beperkte 

meetreeks beschikbaar doordat de betreffende sensor defect was geraakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 4.7: Grondwaterstandsverloop midden tussen drains van de meetpercelen J-HW10-HW11 en 
HF-HW07-08, slootpeilverloop J-HW en HF-HW en neerslag (KNMI station 470) 2020-2021.  

 

Voor de meetpercelen werd in 2020 vooral de grondwaterstand bij HF-HW verhoogd en dit was 

slechts beperkt het geval bij J-HW (zie ook resultaten ‘Huiskavel Zuid’). In de winter van 2020-2021 

was de drainage op perceel HF-HW08 relatief gering ten opzichte van de ander proefpercelen. In 
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2021 benaderde de grondwaterstanden van J-HW10 en HW11 in de perioden met een neerslagtekort 

de streefgrondwaterstand en kwamen deze niet onder het hoge slootpeil. De grondwaterstanden van 

HF-HW07 en HW08 lagen 10-15 cm lager.   

Waterkwaliteit 
De resultaten van de geanalyseerde watermonsters staan in Figuur 4.7 tot en met 4.13. Het betreft 

een meetreeks van 23 september 2021 tot 3 februari 2022 en vertegenwoordigd daarmee een najaar- 

en winterperiode. In het najaar worden nutriëntenconcentraties in de sloot nog verlaagd door 

biochemische processen, neerslagoverschot en opname door de waterplanten en denitrificatie. In de 

winter neemt de diffuse uitspoeling vanuit de sloot en uitspoeling vanuit de drains toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.8: Gemeten N-concentratie (NO3- en NO2-) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil (HF-HW-P en 
J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een laag peil (HF-LW-S) en 
vanuit buitenwater (Referentie).   

 

De NO3 + NO2 concentratie was in de wintermaanden relatief hoog voor HF-HW-P, HF-HW-S en in 

geringere mate voor J-HW-P ten opzichte van de Referentie. Dit duidt op een grotere (diffuse) 

uitspoeling bij een laag slootpeil en extra afvoer vanuit de reservoirs. De diffuse uitspoeling leek 

eerder op gang te komen dan de afvoer vanuit de waterreservoirs. De hogere concentraties bij actieve 

waterinfiltratie werd waarschijnlijk veroorzaakt door sterker ‘aftappen’ van nutriëntrijk water uit de 

bemeste toplaag van de bodem bij de hoge streefgrondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld.  
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Figuur 4.9: Gemeten ammoniumconcentratie (N-NH4) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil (HF-HW-P en 
J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een laag peil (HF-LW-S) en 
vanuit buitenwater (Referentie). 

 

Voor ammonium werden alleen verhoogde concentraties gemeten in de waterreservoirs van de 

waterinfiltratiesystemen, ondanks dat geen water actief werd afgevoerd (met pomp). Evenals voor 

NO3 + NO2 was hier waarschijnlijk sprake van afvoer van nutriëntrijk water vanuit de wortelzone. De 

extra afvoer van NH4 trad ongeveer anderhalve maand eerder op dan bij NO3 + NO2. 

 

 

Figuur 4.10: Gemeten totaal oplosbaar N concentratie (Nts) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil  
(HF-HW-P en J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een  
laag peil (HF-LW-S) en vanuit buitenwater (Referentie). 

 

Voor totaal oplosbaar stikstof worden voor alle behandelingen hogere concentraties gevonden dan 

van de Referentie. De concentraties namen toe in de wintermaanden en waren relatief hoog voor HF-

HW-P, J-HW-P en HF-LW-S.  
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Figuur 4.11: Gemeten P-totaal concentratie (fosfaat en organisch-P) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil 
(HF-HW-P en J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een laag peil 
(HF-LW-S) en vanuit buitenwater (Referentie).  

 

Voor P-totaal werden hogere concentraties gemeten in de waterreservoirs en in beperktere mate bij 

een verhoogd slootpeil. Door vernatting wordt de P-totaal concentratie verhoogd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.12: Gemeten sulfaatconcentratie (SO4-) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil (HF-HW-P en  
J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een laag peil (HF-WL-S)  
en vanuit buitenwater (Referentie). 

 

Uitsluitend bij een laag slootpeil werden relatief hoge concentraties sulfaat gemeten. Door 

waterinfiltratie in combinatie met een hoog slootpeil verminderde de oxidatie van pyriet (Fe2S) tot 

sulfaat. 
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Figuur 4.13: Gemeten concentratie totaal oplosbaar koolstof (TOC) vanuit waterreservoirs bij een hoog slootpeil 
(HF-HW-P en J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de sloot bij een laag peil 
(HF-LW-S) en vanuit buitenwater (Referentie). 

 

TOC geeft een beeld van de afbraak van de organische stof als tussenstation in de totale afbraak tot 

CO2. Het wordt echter heel snel afgebroken en is zeer mobiel, waardoor het moeilijk is om hier 

kwantitatieve conclusies aan te verbinden zonder inzet van een proces georiënteerd model. Voor  

J-HW-P werden relatief hoge concentraties gemeten. Voor de Referentie waren de concentraties het 

laagst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.14:  Gemeten concentratie gefilterde fractie totaal oplosbaar koolstof (DOC) vanuit waterreservoirs bij 
een hoog slootpeil (HF-HW-P en J-HW-P), vanuit de sloot bij een hoog peil (HF-HW-S en J-HW-S), vanuit de 
sloot bij een laag peil (HF-LW-S) en vanuit buitenwater (Referentie). 

 

Evenals TOC geeft DOC een beeld van de afbraak van de organische stof. Voor DOC lieten de 

metingen in beide waterreservoirs (HF-HW-P en J-HW-P) hogere concentraties zien. Daarentegen 

waren de concentraties in de sloot (zowel hoog als laag peil) lager dan die van de referentie.  
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Discussie  

Grondwaterstanden 
De infiltratie kwam in 2020 relatief laat op gang, omdat het infiltratiesysteem nog niet op alle percelen 

gereed was. Dit belemmerde ook het scherp sturen op het halen van de streefgrondwaterstand, 

waardoor deze niet gehaald werd. Verder bleek dat de infiltratiecapaciteit van de windmolen te 

beperkt was en is deze in het najaar van 2020 vergroot met een zonnepomp en een extra tussenput 

met een pomp om 2 percelen die achterbleven beter te kunnen sturen. Voor de start van het 

groeiseizoen2021 is het infiltratiesysteem daarom verbeterd. Ondanks dat bleek de streefgrond-

waterstand alleen op J-HW ‘Huiskavel Midden en Zuid’ gehaald te worden. Daarbij was het 

verdampingsoverschot in 2021 lager dan in 2020, waardoor het ook gemakkelijker was om hogere 

grondwaterstanden te realiseren. 

 

In 2021 was in de zomer het slootpeil van 20-25 cm beneden maaiveld niet beperkend voor het 

behalen van de streefgrondwaterstand. Op de veldkavel was het slootpeil zelfs 10-15 cm beneden 

maaiveld. Bij een lager slootpeil dan de streefgrondwaterstand, bestaat het risico op verlies van 

infiltratiewater doordat het terugstroomt naar de sloot. Dit vraagt een aanzienlijk hogere 

infiltratiecapaciteit (zie Hoving et al., 2021). 

 

Tussen percelen en zelfs binnen percelen zijn behoorlijke verschillen gevonden in grondwaterstanden. 

Aangezien het grondwaterbeheer op alle percelen/kavels gelijk was, is het waarschijnlijk dat het 

verschil in grondwaterstanden werd veroorzaakt door een ongelijke horizontale bodemweerstand. 

Waarschijnlijk zou op de betreffende percelen bij een verkleining van de drainafstand de infiltratie 

verbeteren.  

 

Op HF-HW ontstonden kwelplekken ondanks dat de streefgrondwaterstand niet gehaald werd. Deze 

plekken waren beperkend voor het verder opzetten van de grondwaterstand. Op deze plaatsen lijkt de 

deklaag boven de drains dunner te zijn, waardoor het grondwater door de druk relatief gemakkelijk 

naar het maaiveld kan stromen.  

 

Verder is een belangrijke observatie dat het managen van een dergelijk systeem veel aandacht en 

alertheid vraagt en daarmee ook tijd. Bij een uitrol van dergelijke systemen zijn dat belangrijke 

overwegingen om mee te nemen. Verder zijn ook in de winter van 2021 en 2022 zijn verdere 

verbeteringen doorgevoerd aan het systeem.  

Waterkwaliteit 
Voor stikstof en fosfor werden hogere concentraties gemeten in de sloot en de waterreservoirs en 

waarschijnlijk is dit het gevolg van waterinfiltratie in combinatie met een hoog slootpeil. De hogere 

concentraties in de waterreservoirs werden waarschijnlijk veroorzaakt door een versnelde uitspoeling 

door een grote afvoer van nutriënten uit de wortelzone bij hoge grondwaterstanden. Alleen bij een 

laag slootpeil werden hogere sulfaatconcentraties gevonden en dit laat zien dat de pyrietoxidatie door 

een hoog slootpeil en extra waterinfiltratie verminderd werd. 

 

Verwacht werd dat door vernatting en een verminderde afbraak van organische stof de concentraties 

TOC en DOC verlaagd zouden worden, maar dit bleek niet eenduidig uit de metingen. Voor DOC 

werden in de sloot lagere, en in beide waterreservoirs hogere concentraties koolstofverbindingen 

gemeten vergeleken met de Referentie. Mogelijk zorgt inspoeling van bagger in het waterinfiltratie-

systeem voor verhoogde concentraties. Een nadere verklaring voor de resultaten is nog niet 

gevonden. 
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Conclusies 

Grondwaterstand 
• De werking van de waterinfiltratie kwam in 2020 relatief laat op gang en de streefgrondwater 

van 20 cm beneden maaiveld werd niet gehaald. 

• Er waren grote verschillen binnen percelen en tussen percelen in grondwaterstanden. In 2021 

werd de streefgrondwaterstand alleen voor J-HW op Huiskavel Midden en Zuid gehaald. 

• Op de percelen/kavels waar de streefgrondwaterstand niet gehaald werd, was de 

infiltratiecapaciteit te beperkt in relatie tot de doorlaatbaarheid van de bodem, waarschijnlijk 

was het beter geweest om met een kleinere drainafstand te werken. Dit leidt wel tot hogere 

aanleg en beheerskosten. 

• In de winterperiode was de extra waterafvoer met drains (zonder actieve sturing) beperkt.   

• Kwelplekken waren beperkend voor het vergroten van de waterinfiltratie door verlies aan 

draagkracht van de graszode. 

• Er is veel tijd nodig voor het waterpeilmanagement van een dergelijk systeem.  

Waterkwaliteit 
• Door een hoog slootpeil en extra waterinfiltratie werden de concentraties stikstof en fosfor 

verhoogd, waarschijnlijk door het in oplossing komen van stikstof en fosfaat als gevolg van 

hoge grondwaterstanden.  

• De concentratie zwavel was bij waterinfiltratie en een hoog slootpeil aanzienlijk lager dan bij 

een laag slootpeil door verminderde pyrietoxidatie.  

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

Grondwaterstand  
• Verdere verfijning en verbetering van het waterinfiltratiesysteem om het robuuster te maken 

(grotendeels voorzien van stroom t.b.v. elektrisch pompen). 

• Het verlengen van de meetreeks voor grondwaterstanden is gewenst om te zien of met scherp 

sturen op de streefgrondwaterstand daadwerkelijk hoge grondwatertanden te behalen zijn en 

hoe dit uitpakt voor de bedrijfsvoering. De meetresultaten en ervaringen zijn sterk afhankelijk 

van het type weerjaar (relatief nat of droog).   

• Een belangrijke beperking in het verhogen van de grondwaterstand met het 

waterinfiltratiesysteem, is het ontstaan van natte plekken in de betreffende percelen. Deze 

plekken beperken de draagkracht van de graszode en daarmee het graslandgebruik. De 

vraag is hoe hiermee om te gaan.  

Waterkwaliteit 
• Het is gewenst de nutriëntenconcentraties door te meten en hierin ook een volledig 

groeiseizoen mee te nemen, zodat een completer beeld verkregen wordt van het effect van 

waterinfiltratie in combinatie met een hoog slootpeil. Evenals de grondwaterstanden kunnen 

de resultaten afhankelijk zijn van het type weerjaar. Daarbij zijn de resultaten voor het 

groeiseizoen en de winter sterk verschillend.  

 

Referenties 
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5. Thema Bodem & Gras 

Inleiding  

Het verhogen van de grondwaterstand kan directe gevolgen hebben voor 1) de draagkracht, en 2) 

grasproductie en daarmee indirect (door toename rij- en vertrappingsschade en suboptimale timing 

van oogst en bemesting) de grasopbrengst en grasbenutting op bedrijfsniveau negatief beïnvloeden.  

 

Ad 1.) Het is bekend dat de draagkracht van de veengronden afneemt bij het verhogen van het de 

grondwaterstand (Holshof et al., 2011). Dit betekent echter niet dat beweiden en maaien onmogelijk is. 

Een hoger vochtgehalte in de bodem heeft een negatief effect op de draagkracht, maar is alleen 

relevant onder relatief natte omstandigheden (dus met name in voorjaar en najaar). Draagkracht is 

naast het bodemvochtgehalte, ook afhankelijk van de textuur, het organische stofgehalte en de 

zodekwaliteit. Zo heeft een dichtere (beweide) grasmat een betere draagkracht dan een open 

(gemaaide) grasmat (Hoekstra et al., 2019; van Eekeren et al., 2013).  

 

Ad 2.) Een verhoging van de grondwaterstand kan ook invloed hebben op de grasgroei en de kwaliteit 

van gras. Vernatting van de bodem zorgt er voor dat er minder mineralisatie kan plaatsvinden en 

daardoor wordt het stikstofleverend vermogen van de bodem dus lager (de Vos et al., 2010). Ook zal 

de bodem langer koud blijven in het voorjaar, wat ook een negatief effect heeft op de mineralisatie 

(Hoving et al., 2011 en 2018) en grasgroei (Holshof, 2008). Daarnaast is er in het voorjaar een 

vergrote kans dat de draagkracht niet voldoende is om op tijd te bemesten., Ook kan er niet altijd op 

het gewenste moment gemaaid of beweid worden vanwege de verminderde draagkracht. Dit gaat ten 

koste van de absolute grasopname tijdens beweiding maar ook de voederwaarde van het gras, want 

deze gaat achteruit wanneer de groeiduur toeneemt (Hoving et al., 2011).  

 

Ad 1 + 2.) Ook kan verhoogd waterpeil een effect hebben door verminderde wortelgroei onder de 20 

cm (met mogelijke consequenties voor draagkracht en productie onder drogere omstandigheden) en 

de botanische samenstelling van de zode (mogelijk effect op productie en gewaskwaliteit. Door 

vernatting kan een verschuiving naar matige grassen zoals ruwbeemd en struisgrassen optreden. Met 

name onder droge omstandigheden produceren deze soorten slecht, omdat ze droogtegevoelig zijn).  

Daarnaast neemt bij een slechte draagkracht het grasaanbod sterker af als gevolg van vertrapping 

(Holshof et al., 1994). Echter, ten tijde van droogte kan een verhoogd waterpeil er juist voor zorgen dat 

de groei niet beperkt wordt door een tekort aan water. 

  

Modelberekeningen door WUR (zie hoofdstuk verdienmodellen) op basis van eerder onderzoek geven 

aan dat het effect van een verhoogde grondwaterstand tot -20 cm dusdanig groot is, dat beweiding en 

maaien nauwelijks mogelijk is (zie tussenresultaten hoofdstuk 9.3).  

 

Echter, bevindingen uit een voortraject en voorlopige resultaten in 2020 en 2021 laten een veel 

genuanceerder beeld zien. Dit verschil tussen de modelberekeningen en de voorlopige resultaten kan 

door twee factoren zijn veroorzaakt: 

1. De draagkracht behorende bij een bepaald peil komt- en blijft- onder een kritische grens, maar 

de relatie tussen de parameters die de draagkracht berekent in het model is niet juist. 

2. De kritische grenswaarde voor draagkracht is verkeerd beoordeeld in het model 

Het is dus van groot belang om afwijkingen ten opzichte van deze modellen te benoemen en 

grenswaarden voor weiden en maaien aan te passen aan metingen en ervaringen op de 

Hoogwaterboerderij.  
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In dit thema worden deze belangrijke relaties tussen grondwaterstand – bodemvocht - draagkracht - 

rijschade & vertrappingsschade – zode – bodem – grasproductie & grasbenutting onderzocht (zie 

Figuur 5.1). 

 

 

Figuur 5.1: Onderlinge samenhang tussen grondwaterstand, bodemvocht, draagkracht, graskwaliteit en grasgroei 

 

Hiertoe zijn de volgende onderzoeksdoelen en hypotheses opgesteld: 

1. Het effect van een verhoogde grondwaterstand op de draagkracht. Hypothese: een hogere 

grondwaterstand heeft een negatief effect op de draagkracht, met name in periodes met een 

hoger bodemvochtgehalte (voorjaar en najaar). De verwachting is dat de gemiddelde 

draagkracht afneemt, en dat het aantal dagen dat de draagkracht onder de kritieke waarde 

voor beweiding ligt toeneemt. Dit heeft consequenties voor de graslandopbrengst (zie punt 4) 

en de benutting van het geproduceerde gras (zie punt 5) 

2. Het effect van een verhoogde grondwaterstand op de zode. Hypothese: de hogere 

grondwaterstand heeft een negatief effect op de bewortelingsdiepte (maximale worteldiepte 

wordt minder diep), de worteldichtheid op 20 cm en de botanische samenstelling van de zode. 

Deze factoren zijn weer direct van belang voor de draagkracht van de bodem (zie punt 1) en 

de grasproductie en kwaliteit (zie punt 4). 

3. Het effect van de grondwaterstand op waterinfiltratie, waterafstotendheid en sponswerking 

van de bodem. Bij een hogere grondwaterstand is gedurende natte periodes de waterinfiltratie 

en waterbergend vermogen mogelijk lager. Daarentegen, tijdens droge periodes in de zomer 

kan de veenlaag uitdrogen, waardoor deze waterafstotend wordt. Hierdoor neemt de bodem 

bij (zware) regenval na droogte geen of weinig water op, wat direct uit- of afspoelt richting 

grond- en oppervlaktewater (Dekker en Ritsema, 1996). Hypothese: gedurende voor- en 

najaar is de waterinfiltratie in de bodem lager bij een hoge grondwaterstand. Gedurende de 

zomermaanden zal het bodemvochtgehalte van de bovengrond (10 en 20 cm) hoger zijn bij 

hoog waterpeil. Hierdoor wordt de grond minder snel waterafstotend en is de waterbergende 

functie (zogenaamde sponswerking) bij hoge neerslag groter met minder (snelle) uit- en 

afspoeling naar grond en oppervlaktewater (belangrijk voor onderdeel water).  
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4. Het effect van de grondwaterstand op de potentiële drogestofproductie, N-leverend vermogen 

en N-respons en graskwaliteit op weide- en maaipercelen. Hypothese: de grasproductie en -

kwaliteit is lager bij hoge grondwaterstanden, maar de grootte van het effect is afhankelijk van 

seizoen en weersomstandigheden: in natte jaren (perioden) is het effect groter dan in droge 

jaren (perioden). 

5. Het effect van grondwaterstand op de grasbenutting. Hypothese: tijdens natte periodes (jaren) 

zal de grasbenutting lager zijn bij hoge grondwaterstand door een combinatie van lagere 

potentiële grasgroei (zie punt 5) lagere werkelijke grasgroei (vertrappingsschade) en minder 

mogelijkheden het gras te oogsten of te beweiden (zie punt 1).  

 

Werkwijze 

1. De draagkracht werd regelmatig gemeten gedurende de kritische periode voor draagkracht in 

het voorjaar en het najaar, gemeten op drie monitoringplots van 5 x 5 m grootte binnen zowel 

de huiskavel (HF-LW, HF-HW, J-HW) als de veldkavel (VK-HW, VK-LW) (5 x 3 = 15 plots 

totaal). Zowel de draagkracht (penetrometer) als de insporing (koeienpootmethode), 

zodedichtheid (point kwadrantmethode) en het bodemvochtgehalte van de bodem 

(gravimetrisch, 0-10 cm) werd bepaald (zie Tabel 5.1).  

2. De maximale worteldiepte en worteldichtheid op 20 cm zijn in het najaar van 2020 en 2021 

bepaald in de 15 monitoringplots. De botanische samenstelling is 1 keer per jaar in het 

voorjaar bepaald op perceelsniveau om zo veranderingen als gevolg van een verhoogde 

grondwaterstand in kaart te brengen. Deze factoren zijn meegenomen in de analyses m.b.t. 

draagkracht (zie punt 1) en grasproductie en kwaliteit (zie punt 5).   

3. Waterinfiltratie werd in voor- en najaar 2020 en najaar 2021 gemeten in de 15 monitoringplots 

(Tabel 5.1). De mate van hydrofobie en het kritieke bodemvochtgehalte waaronder de bodem 

hydrofoob wordt, zal worden bepaald met behulp van een druppeltoets (Hoekstra et al., 2020). 

Deze staat gepland voor 2022. Op 5 percelen wordt sinds voorjaar 2020 het 

bodemvochtgehalte (continue monitoring op 10 en 20 cm) gemeten, wat later (in combinatie 

met hydrofobiemetingen) kan worden gebruikt om te bepalen of en wanneer de bodem 

waterafstotend wordt gedurende het seizoen en in hoeverre dit wordt beïnvloed door de 

grondwaterstand.  

4. De potentiële grasproductie (PPot) bij de verschillende waterpeilen werd bepaald in 15 

maaiplotjes (nabij de monitoringsplots, zie boven) waarin de grasproductie, het N-leverend 

vermogen (NLV) en N benutting op basis van drie stikstoftrappen (0, 125 en 250 kg N in de 

vorm van KAS / ha) zijn gemeten in 2020 en 2021. NLV en N benutting (kg N opname / kg N 

bemest) werden bepaald met de volgende formule voor alle maaiplots (bestaande uit 3 sub-

plots met stikstoftrappen). 

N opbrengst (kg N / ha) = NLV + N benutting x Nbemest 

Daarnaast wordt de werkelijke grasproductie op weidepercelen (PAct) bepaald met behulp van 

graskooien (4 per systeem) en zijn de drogestofopbrengsten voor voederwinning bijgehouden 

(weegbrug). Ook is op de beweide percelen om de twee weken een grasmonster genomen 

voor voederwaardeanalyse, en werd de voederwaarde van het geoogste gras tijdens 

voederwinning bepaald.  

5. De grasbenutting is op verschillende manieren uitgedrukt / berekend (Tabel 5.2): 

a. De verhouding van de werkelijke grasproductie (PPot) en de behaalde grasproductie 

(PAct) geeft inzicht in de opbrengstreductie als gevolg van vertrapping en rijschade 

b. Op basis van de VEM-behoefte berekeningen is op bedrijfsniveau de wekelijkse 

versgrasopname (POpn) worden bepaald. De verhouding tussen POpn en PPot en PAct 

geeft inzicht in de benutting van het gras (en eventuele oogstverliezen)  
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Tabel 5.1: Overzicht van metingen in en rond de 5 x 5 m monitoringsveldjes. 

Meting Methode 2020 2021 

Draagkracht Analoge penetrometer (Eijkelkamp) met 
conus diameter van 5.0 cm2, 10 metingen 
per veldje 

30/3, 17/6, 8/9, 
7/10 
 

24/2, 5/3, 12/3, 
18/3, 26/3, 1/4, 
16/4, 22/4, 20/5; 
5/10, 27/10, 
1/11 

Insporing Cm insporing in bodem met vallende 
“koeienpoot” (Figuur 6.2) 

Bodemvochtgehalte  20 steken met grondboor 0-10 cm, drogen op 
70oC 

Zodedichtheid pointquadratmethode: bedekkingsgraad op 
grondniveau op 10 plekken per veldje 

24/2, 16/4, 5/10, 
1/11 

Bodemvochtgehalte 
en temperatuur 

Decagon bodemtemperatuur en 
vochtsensoren op 10 en 20 cm diepte op 5 
locaties (1 per systeem). 

Continu Continu 

Grondwaterstand Peilbuizen nabij monitoringveldjes Om de 1 of 2 weken 

Beworteling  Worteldichtheid op 10 en 20 cm diepte: 2 
meetvlakken van 10 x 10 cm per veldje 

30/3 1/11 

Botanische 
samenstelling 

Botanische kartering op perceelsniveau Mrt Mei, sep (deel) 

Indringingsweerstand Electronische penetrometer (Eijkelkamp) met 
een diameter van 2.0 cm2, 10 metingen per 
veldje op 0-80 cm 

30/3, 17/6, 8/9, 
7/10 
 

1/4, 1/11 

Waterinfiltratie PVC pijp 15 cm hoogte in de bodem tot 10 
cm diepte, voeg 500 mL water toe en houd 
met stopwatch tijd nodig voor infiltratie bij 
3 metingen per veldje (Figuur 6.2) 

30/3, 7/10 1/11 

Bodemanalyse Bodemmonster met graslandboor 0-10 cm in 
onbemeste plots, analyse door Eurofins 

mrt mrt 

 

 

 

  
 

Figuur 5.2: a) met de zogenaamde koeienpootmethode wordt de insporing of indeuking van de grond gesimuleerd 
die op zou treden bij betreding (Janssen, Hoekstra and van Eekeren, no date); b) waterinfiltratiemeting. 
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Tabel 5.2: Overzicht van de verschillende grasopbrengstmetingen en op welke wijze deze inzicht bieden in de 
productie en benutting van gras. De plussen en minnen in de tabel geven aan in hoeverre de mogelijke 
verliesposten wel (+) of niet (-) in de productiemetingen meespelen. 

 
Benutting 

Productie Methode Kavel  
(HK = 
huis,  
VK = 
veld) 

Vertrappings-
/rij-schade 

Oogst- en 
weide-

verliezen 

Conserverings-
verliezen 

Potentiële 
productie 

Maaiplots VK, HK minimaal - - 

Grasgroei 
weidepercelen 

Graskooien HK + - - 

Kuilgrasopbrengst Oogstregistratie VK, HK + + - 

Opname 
weidegras 

VEM-balans HK + + nvt 

Opname kuilgras Meetweken VK, HK + + + 

 

Resultaten 2020-2021 

Draagkracht 
In 2020 zijn geen significante verschillen in draagkracht gevonden tussen de verschillende systemen 

omdat nog niet op alle percelen de gewenste grondwaterstanden konden worden gerealiseerd. Wel 

was zichtbaar dat het bodemvochtgehalte en de draagkracht op individuele percelen gecorreleerd 

waren aan de grondwaterstand gedurende vier meetrondes in maart, juni, september en oktober. 

Zoals verwacht resulteerde een hogere grondwaterstand op individuele percelen in een hoger 

bodemvochtgehalte en een lagere draagkracht. De grote variatie tussen en binnen percelen (van 

eenzelfde systeem) was opvallend. 

 

Ook in het voorjaar van 2021 waren geen consistente verschillen in draagkracht en insporing voor de 

verschillende systemen. In het najaar was de draagkracht en insporing wel duidelijk hoger voor de 

laagwater t.o.v. de hoogwater percelen (m.u.v. J-HW op 1 november) (Figuur 5.3).  
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Figuur 5.3: Verloop van draagkracht, insporing, bodemvocht en grondwaterstand op de 15 meetperceeltjes in de 
huiskavel (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) en veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) en laagwater percelen 
(LW) in het voor- en najaar van 2021 (n=3, foutbalk = standaardfout). 

 

In tegenstelling tot 2020, was de grondwaterstand bij de meetperceeltjes in 2021 wel duidelijk hoger 

voor HW dan LW, maar (mogelijk door de vele regenval) vertaalde zich dat niet direct in een hoger 

bodemvochtgehalte (wel op de veldkavel, niet op de huiskavel) en was er in het voorjaar geen sterk 

effect op draagkracht of insporing (geen significante correlaties van draagkracht/insporing met 

waterpeil of bodem (Bijlage 1). Met name de laagwater veldkavel had ook een afwijkende 

bodemsamenstelling t.o.v. de andere percelen met een hoger aandeel silt en een lager organische 

stofgehalte (Bijlage 2). 
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De draagkracht en de insporing van de hoogwater veldkavel gingen sterk achteruit in het najaar. Dit 

was mogelijk gerelateerd aan de lage zodedichtheid op de veldkavel ten opzichte van de huiskavel 

(Figuur 5.4). Dit met name op de nattere HW percelen een groot effect hadden. Dit was ook deels 

zichtbaar in de trend voor een positieve correlatie tussen draagkracht en zodedichtheid in het najaar 

(Bijlage 1). 
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Figuur 5.4: Zodedichtheid bepaald met de point quadratmethode op de 15 meetperceeltjes in de huiskavel  
(HF = Holstein Friesian, J = Jersey) en veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) en laagwater (LW) percelen  
in het voor- en najaar van 2021 (n=3, foutbalk = standaardfout). 

 

Zode en botanische samenstelling 

Beworteling 

Het gemiddelde aantal wortels was 146 op 10 cm en 86 wortels / dm2 op 20 cm diepte en het 

percentage van de wortels op 10 cm was gemiddeld 63% van het totaal aantal wortels op 10 en 20 cm 

(Figuur 5.6). Er waren geen significante veranderingen als gevolg van grondwaterstand, maar wel de 

tendens voor positief verband tussen worteldichtheid op 10 cm diepte en grondwaterstand in 2021 

(Bijlage 1). 
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Worteldichtheid 10 cm 
(# / dm2) 

Worteldichtheid 20 cm 
(# / dm2) 

Aandeel wortels 10 cm 
(#10/ (#10 + #20)) x 100% 

   

 
Figuur 5.6: De worteldichtheid per dm2 op 10 en 20 cm diepte en het aandeel wortels op 10 cm op de  
15 meetperceeltjes in de huiskavel (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) en veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) 
en laagwater (LW) percelen in maart 2020 en november 2021 (n=3, foutbalk = standaardfout). 

 

Botanische samenstelling 

Er waren geen grote verschuivingen in het aandeel Engels raaigras en het aandeel kruiden tussen 

voorjaar 2020 en 2021 (Figuur 5.7) en nog geen duidelijk effect van grondwaterstand. Naast Engels 

raaigras (54%) waren met name ruw beemdgras (23%), fioringras (5%), straatgras (6,4%) en kweek 

(3%) het meest voorkomend. De meest voorkomende kruiden waren kruipende boterbloem, 

vogelmuur en paardenbloem (bijlage 3).  

 

In september 2021 is een extra meting uitgevoerd omdat er sterke indicaties waren dat de botanische 

samenstelling in een deel van de huiskavel percelen sterk achteruit liep. Uit nadere analyse bleek dat 

het aandeel Engels raaigras met name in de huiskavelpercelen die de eerste snede in 2021 waren 

gemaaid achteruit was gegaan, mogelijk als gevolg van de late en daarmee zware eerste snede in 

2021 door het natte voorjaar (Fig 5.6c). Met name het aandeel ruwbeemdgras was hoger voor de 

gemaaide percelen. 

Aandeel kruiden (%) Aandeel Engels Raaigras 

   
Figuur 5.7: a) het aandeel kruiden b) het aandeel Engels raaigras in de percelen met monitoringsveldjes (n=3) 
van de verschillende systemen in maart 2020 en mei 2021. c) het aandeel Engels raaigras in huiskavelpercelen 
die de eerste snede gemaaid (M_S1) of juist beweid (W_S1) werden. 
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Correlaties van de grondwaterstand in mei 2021 met de botanische samenstelling lieten een negatief 

verband zien tussen het aantal soorten (grassen en kruiden), het aandeel gestreepte witbol en 

hondsdraf (Bijlage 2.2). Dit was voornamelijk gerelateerd aan de hogere aantallen en aandelen 

hiervan op de laagwater veldkavel. In oktober 2021, toen alleen de huiskavel was gekarteerd, was er 

juist een negatieve correlatie van grondwaterstand met Engels raaigras en een positieve correlatie 

met Ruw beemdgras (Bijlage 2.2) 

 

Waterinfiltratie en indringingsweerstand 
Gemiddeld genomen was de waterinfiltratiecapaciteit gedurende voor- en najaar groter op laagwater 

dan hoogwater percelen (Figuur 5.8). Gedurende deze metingen was de grond relatief nat, of zelfs 

verzadigd, en onder deze omstandigheden gaat de waterinfiltratie sneller naarmate de grond droger is 

(sterke negatieve correlatie met bodemvochtgehalte). Metingen aan bodemhydrofobie staan voor 

2022 op het programma. 

 

 
 

 
Figuur 5.8: Waterinfiltratiesnelheid op de 15 meetperceeltjes in de huiskavel (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) 
en veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) en laagwater (LW) percelen in maart en oktober 2020 en november 
2021 (n=3, foutbalk = standaardfout). Een waterinfiltratiesnelheid van 0 betekent dat er gedurende 15 minuten 
geen waterinfiltratie plaatsvond. 

 

Indringingsweerstand is een indicatie van bodemverdichting, maar is ook heel gevoelig voor variaties 

in bodemvochtgehalte. In november 2021 was er een hogere indringingsweerstand in de bovenste 10 

cm voor de beweidingspercelen (met name J-HW en HF-LW) t.o.v. de maaipercelen, wat mogelijk 

duidt op lichte vertrapping gedurende het weideseizoen. In de laag van 20 tot 40 cm diepte was de 

indringingsweerstand duidelijk lager voor HW dan laagwater percelen, wat met een hoger 

vochtgehalte in de bodem kan zijn gerelateerd. Voor de laagwater beweidingspercelen was dit alleen 

in november zichtbaar. 

  

0

5

10

15

20

25

30

Mrt Okt Nov

2020 2021

W
a
te

ri
n
fi
lt
ra

ti
e
c
a
p
a

c
it
e

it
 

(m
m

/m
in

u
u
t)

HF-HW

J-HW

VK-HW

HF-LW

VK-LW



35 
 

April November 

  
 

Figuur 5.9: Het verloop van de indringingsweerstand (MPa) gemeten met de penetrologger op de  
15 meetperceeltjes in de huiskavel (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) en veldkavel (VK) op de  
hoogwater (HW) en laagwater (LW) percelen in april en november 2021 (n=3) 

 

Grasproductie 

2020 

In 2020 is in kleine maaiveldjes het N-leverend vermogen en de N benutting gemeten. Daarnaast is 

ook de grasgroei in weidepercelen gemeten met behulp van graskooien. In deze metingen zijn geen 

significante verschillen tussen de systemen gevonden, wat mogelijk ook samenhangt met het feit dat 

de gewenste grondwaterstanden niet of pas laat in het seizoen werden behaald. Daarnaast worden 

eventuele veranderingen in botanische samenstelling en beworteling pas in een later stadium 

verwacht. Al met al, waren er in 2020 geen grote verschillen in de grasproductie en benutting van de 

verschillende systemen. 

 

2021 

Potentiele productie maaiplotjes 

In 2021 was de gemiddelde grasproductie in de maaiplotjes (bij een N-niveau van 125 kg N / ha) lager 

voor J-HW en HF-LW dan voor de overige systemen (Figuur 5.10a). Dit verschil was met name bij de 

eerste snede zichtbaar. Er was geen significant effect van grondwaterstand, maar de grasproductie 

was significant (P < 0,001) hoger op de veldkavel dan op de huiskavel percelen. 

 

Het N-leverend vermogen varieerde van 225 kg N / ha voor HF-LW tot 340 kg N / ha voor veldkavel 

LW (Figuur 5.10b). De N benutting varieerde tussen de 0,45 en 0,65 kg N opname / kg N bemest 

zonder significante verschillen tussen de systemen (Figuur 5.10c). 
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DS opbrengst N leverend vermogen N benutting 

 
  

 

Figuur 5.10: Potentiële droge stofproductie, N-leverend vermogen en N benutting (zie werkwijze voor 
berekeningen) gemeten op de 15 maaiplots in de huiskavel (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) en  
veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) en laagwater (LW) percelen. n= 3 foutbalk = SE 

 

Grasgroei weidepercelen gemeten met behulp van graskooien 
De wekelijkse grasgroei op de weidepercelen, gemeten met de graskooien varieerde van  

10 kg ds / ha / dag in oktober tot rum 120 kg ds / ha / dag eind mei. Alleen in augustus was er een 

verschil tussen de systemen: de grasgroei was hier tijdelijk hoger voor het laag water systeem dan 

voor de hoogwater systemen. Dit was mogelijk gerelateerd aan vertrapping (en vertraagde hergroei) 

van het weidegras gedurende de natte periode begin augustus. Dit tijdelijke verschil resulteerde niet in 

geen significante verschillen tussen de cumulatieve grasopbrengsten van de systemen op jaarbasis 

(Figuur 5.11b). 
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Wekelijkse grasgroei weidepercelen  

(graskooien, kg ds / ha / dag) 

Cumulatieve grasop-

brengst weidepercelen 

(kg ds / ha) 

  
 
Figuur 5.11: a) Wekelijkse grasgroei op weidepercelen gemeten met graskooien (kg DS / ha/ dag) en  
b) cumulatieve grasgroei gedurende het weideseizoen (graskooien, kg DS / ha) voor de verschillende  
systemen (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) op de hoogwater (HW) en laagwater percelen (LW) (n = 4). 

Graskwaliteit weidepercelen 
Er waren slechts weinig verschillen in ruw eiwit en VEM gehalte van het weidegras tussen de 

beweidingssystemen. Alleen het ruw eiwitgehalte was iets hoger voor de hoogwatersystemen in juni 

(Figuur 5.12). 

 

Ruw eiwit (g / kg droge stof) VEM 

  

 J-HW  HF-HW HF-LW 

Gemiddelde 203 205 198 

Min 159 150 149 

Max 238 247 244 
 

 J-HW  HF-HW HF-LW 

Gemiddelde 951 955 948 

Min 832 820 802 

Max 1073 1068 1057 
 

 
Figuur 5.12: Ruw eiwit en VEM gehaltes in weidegras (plukmonsters) gedurende 2021 voor de weidepercelen van 
de verschillende systemen (HF = Holstein Friesian, J = Jersey) op de hoogwater (HW) en laagwater (LW) 
percelen. 
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Grasproductie op systeemniveau 
De grasproductie op systeemniveau is bepaald door de grasopname tijdens beweiding en het 

geoogste ruwvoer. De grasopname tijdens beweiding is bepaald op basis van VEM berekeningen 

(voor methode zie Hoekstra et al., 2022) en varieerde van 3,2 t droge stof per ha huiskavel voor HF-

HW tot 3,6 en 3,7 t droge stof per ha huiskavel voor J-HW en HF-LW (Tabel 6.3). De totale 

ruwvoeroogst op de huiskavel (inclusief gewonnen kuilgras) varieerde van 7,5 t ds / ha voor J-HW tot 

8,3 en 8,2 ton droge stof per ha voor HF-HW en HF-LW. Hier was dus geen duidelijk verband met 

grondwaterstand. Als ook de kuilgrasopbrengst op de veldkavel werd meegenomen, was de totale 

ruwvoeropbrengst in 2021 voor HF-LW 0,4 en 0,7 ton ds hoger dan HF-HW en J-HW, een eerste 

indicatie dat er mogelijk een klein negatief effect van verhoogde grondwaterstand op de hoeveelheid 

geoogst ruwvoer was.  

 

De hieronder gepresenteerde waarden voor grasproductie wijken enigszins af van de waarden uit de 

kringloopwijzer (en mineralenbalansen): 10608, 12065 en 11768 kg ds per ha, voor J-HW, HF-HW en 

HF-LW respectievelijk. Dit lijkt met name terug te voeren op verschillen in de schatting van vers 

grasopname gedurende beweiding. Hier zullen we in het vervolgtraject verder op ingaan  

 
Tabel 5.3: Grasproductie op huis- (HK) en veldkavel (VK) van de drie systemen (HF = Holstein Friesian,  
J = Jersey, HW = hoogwater en LW = laagwater) 

Ruwvoer productie J-HW HF-HW HF-LW 

Huiskavel weidegras (VEM berekening) (t ds / ha HK) 3,6 3,2 3,7 

Huiskavel kuilgras oogstregistratie (t ds / ha HK) 3,9 5,1 4,5 

Huiskavel totaal (t ds / ha HK) 7,5 8,3 8,2 

Veldkavel kuilgras oogstregistratie (t ds / ha VK) 11,4 10,2 12,0 

Huis + veldkavel (t ds / ha) 8,7 9,0 9,4 

 

Grasbenutting 
Eén van de hypotheses is dat bij verhoogde grondwaterstand de benutting van het grasland (dus de 

hoeveelheid geoogst gras ten opzichte van de groei) lager is, door vertrappings- en berijdingsschade 

en mogelijk suboptimale timing van oogst en bemesting.  

In Tabel 5.4 is te zien dat met name op de huiskavel de benutting van het gras lager lijkt te zijn voor 

de hoogwater systemen dan voor het laagwater systeem. Op de veldkavel was er geen verschil in de 

relatieve opbrengst (ten opzichte van potentiële productie op de maaiplots) tussen de HW en LW 

systemen. Het lijkt er dus op dat er meer beweidingsverliezen (vertrapping?) optreden bij de 

hoogwatersystemen (zie ook Figuur 5.11, augustus). 

 
 

  



39 
 

Tabel 5.4: Inschatting van verliezen (relatieve opbrengst t.o.v. potentiële productie gemeten op maaiplotjes) 
gedurende beweiding en ruwvoerproductie en oogst. 

 
 

Opbrengst (t / ha) Relatieve opbrengst 

t.o.v. potentieel 

Productie Methode Kavel J_HW HF_HW HF_LW J_HW HF_HW HF_LW 

Potentiële 

productie 

Maaiplots Huiskavel 11,5 13,0 11,7       

    Veldkavel 14,0 12,6 14,9       

Grasgroei 

weidepercelen 

Graskooien Huiskavel 10,7 10,6 11,5 93% 81% 98% 

Kuilgrasopbrengst Oogstregistratie Veldkavel 11,4 10,2 12 82% 81% 81% 

Ruwvoeropbrengst VEM-balans + 

oogst 

Huiskavel 7,5 8,3 8,2 65% 64% 70% 

 

Discussie en conclusies 

1. Draagkracht 

• In het voorjaar van 2021 was de gemiddelde grondwaterstand hoger op de hoogwater dan 

de laagwater percelen, maar de variatie tussen percelen was groot (zie ook hoofdstuk 

water). Er waren geen systematische verschillen in de gemeten draagkracht tussen de 

hoogwater en laagwater percelen.  

• In het najaar van 2021 was de grondwaterstand wel duidelijk hoger op de hoogwater 

percelen. Het effect op draagkracht op de huiskavel was klein (en niet statistisch 

significant), maar op de hoogwater veldkavel was een duidelijke afname in draagkracht 

zichtbaar. Dit is mogelijk gerelateerd aan de lagere zodedichtheid op deze percelen die 

alleen worden gemaaid, ten opzicht van percelen die beweid worden.  

• In 2021 heeft verschil in draagkracht niet geresulteerd in een kortere weideperiode of 

aanpassing in de timing van bemesting en ruwvoeroogst bij het hoogwater ten opzichte 

van het laagwater systeem 

2. Zode en botanische samenstelling 

In 2021 was er (nog) geen effect van grondwaterstand op worteldiepte. Ook was er geen 

duidelijk effect van grondwaterstand op de botanische samenstelling. Wel was er een duidelijk 

effect van beweiding gedurende de eerste (zeer zware) snede: dit resulteerde in een beter 

behoud van het aandeel Engels raaigras. 

3. Waterinfiltratiecapaciteit en indringingsweerstand 

De waterinfiltratiecapaciteit gedurende voor- en najaar (onder natte omstandigheden) was 

hoger op de laagwater dan de hoogwater percelen. Dit was gerelateerd aan de hogere 

bodemvochtgehaltes in de bovenlaag van de hoogwaterpercelen, die de waterinfiltratie in de 

bodem beperkten.  

4. Grasproductie 

Er was geen duidelijk effect van verhoogde grondwaterstand op de potentiële grasproductie 

op maaiplotjes en op het N leverend vermogen en de N benutting. De gemiddelde wekelijkse 

grasgroei op beweide percelen (gemeten met graskooien) was iets hoger (maar niet 

significant) voor het laagwater systeem, wat mogelijk duidt op vertrappingsschade bij de 

hoogwatersystemen. Verder waren er geen duidelijke effecten van grondwaterstand op 

voederwaarde en ruwvoerwinning. 



40 
 

Vooruitblik naar 2022-2024 

• Voortzetting van metingen in 2020 en 2021 

• Meer aandacht voor relatie grondwaterstand en bodemprofiel (waterafstotendheid en 

sponswerking) 

• Meer aandacht voor variatie in draagkracht binnen en tussen percelen en mogelijke 

verklaringen hiervoor 
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6. Thema Dier 

Inleiding 

Het houden van runderen onder nattere omstandigheden, bijvoorbeeld via hogere grondwaterstanden, 

kan in combinatie met een stijgende omgevingstemperatuur leiden tot extra uitdagingen op het gebied 

van diergezondheid.  

 

De leverbot, een parasitaire ziekte, gebruikt meestal een waterslak (Galba truncatula) als 

tussengastheer (Neijenhuis e.a., 2014). Deze leverbotslak leeft op plaatsen waar de bodem het 

grootste deel van het jaar vochtig of nat is, zoals in greppels en vertrapte slootkanten 

(Gezondheidsdienst voor Dieren (GD): Leverbot). Leverbot kan bij runderen volgens de GD in ernstige 

leverbotjaren leiden tot te vroeg afkalven, vruchtbaarheidsproblemen, een verlaagde melkproductie en 

slechte groei van het jongvee. Sterfte bij runderen komt alleen in uitzonderlijke omstandigheden voor 

(koeien worden meestal niet oud genoeg om aan de langzaam opbouwende leverbeschadiging te 

sterven). Koeien met leverbot lopen bovendien een hoger risico om salmonella te krijgen (Neijenhuis 

et al., 2014). Ook kunnen bij vernatting in combinatie met hogere temperaturen bepaalde insecten 

toenemen die drager zijn van bepaalde virussen, bijvoorbeeld knutten met het virus dat blauwtong 

veroorzaakt (Takken, 2015; Gezondheidsdienst voor Dieren: Blauwtong). De meeste runderen worden 

volgens de GD niet ziek van blauwtong, maar sommige dieren krijgen koorts, ontstoken slijmvliezen 

van neus en bek, zweertjes aan de uier en zwelling van de kroonranden, waardoor kreupelheid kan 

ontstaan. Doorgaans knappen de dieren zonder veel problemen op.  

 

Natte stalvloeren zijn een risicofactor voor bacteriële klauwproblemen, zoals mortellaro 

(Gezondheidsdienst voor Dieren: Klauwenwaaier). Mogelijk kunnen natte omstandigheden in de wei 

ook een risico vormen voor klauwproblemen.  

 

Nattere omstandigheden zouden kunnen leiden tot een toename van bijvoorbeeld de giftige plant 

lidrus, ook wel moeraspaardestaart genoemd (Timmermans e.a., 2016). Grazende koeien mijden 

lidrus, maar via de graskuil kunnen ze het alsnog binnenkrijgen. De opname van geringe 

hoeveelheden lidrus kan resulteren in een verstoorde vertering en productieverlies (Timmermans, e.a., 

2016).  

 

Het is dus van belang om het effect van een hogere grondwaterstand op aanwezigheid van bepaalde 

ongunstige flora en fauna en op diergezondheid te monitoren. 

 

Daarnaast is het van belang om te weten of runderen, gehouden onder nattere omstandigheden, 

voldoende gemotiveerd zijn om te weiden en buiten dus voldoende vers gras opnemen. Nattigheid en 

vertrapping kunnen weidegras minder aantrekkelijk/smakelijk maken. Hiermee zouden nattere 

omstandigheden, via een verminderde vers grasopname, effect kunnen hebben op de melkproductie 

en -samenstelling en de conditie van melkkoeien. Ook een veranderende botanische samenstelling 

kan via giftige planten, minder smakelijke planten of vanwege een lagere voederwaarde de productie 

en conditie van melkkoeien beïnvloeden.  

 

Naar aanleiding van de hierboven geschetste context zijn de volgende onderzoeksdoelen, -vragen en 

hypotheses opgesteld: 

1. Vaststellen of er een relatie is tussen nattere omstandigheden en gezondheidsproblemen bij 

melkvee. De onderzoeksvraag is: wat is het effect van een hogere grondwaterstand op 
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diergezondheid, wanneer het is uitgedrukt in lichaamsconditie, melkproductie en -

samenstelling, vruchtbaarheid en enkele specifieke gezondheidsproblemen zoals leverbot, 

salmonella, klauwproblemen en blauwtong? Een hypothese is dat dieren bij nattere 

omstandigheden gevoeliger zijn voor gezondheidsproblemen. Een andere hypothese is dat 

deze gevoeligheid verschilt tussen Holsteins en Jerseys.  

2. Vaststellen of onder nattere omstandigheden het melkvee nog voldoende gemotiveerd is om 

te weiden, hetgeen nodig is om voldoende van het rantsoen (vers gras) zelf van het land te 

halen. De onderzoeksvraag is of er een relatie is tussen nattere omstandigheden op het land 

en vrijwillige weidegang en graasgedrag van koeien. Een hypothese is dat onder nattere 

omstandigheden de dieren nog steeds gemotiveerd zijn om naar buiten te gaan, maar minder 

gemotiveerd zijn om te grazen, bijvoorbeeld omdat er minder gras is, minder smakelijk gras is 

of dat het land minder goed beloopbaar is.  

3. Vaststellen of de melksamenstelling verandert. De onderzoeksvraag is of verandering in de 

vers grasopname, zoals hierboven verondersteld, gerelateerd is aan veranderingen in de 

melksamenstelling. Een hypothese is dat als het vee minder vers gras opneemt met weiden, 

de melksamenstelling verandert.  

 

Werkwijze 

Zie hoofdstuk 1 en 2 voor de beschrijving van de onderzochte bedrijfssystemen en de onderbouwing 

van de keuze voor Holsteins en Jerseys. Tabel 6.1 bevat de belangrijkste kenmerken van de 

onderzochte systemen.  

 

Tabel 6.1: Kenmerken van de onderzochte systemen in 2020 en 2021.  

  HF- LW HF- HW J-HW 

Grondwaterstand     -50 -20 -20 

Koeras      Holstein-Friesian Holstein-Friesian Jersey 

Situatie 2020    Aantal koeien*  46 23 31 

   Ha grasland   20.1 10.1 10.3 

  Krachtvoer (kg/ha)  ± 3700 ± 3500 ± 3650 

Situatie 2021   Aantal koeien*  44 22 30 

   Ha grasland   22.5 11.3 11.3 

  Krachtvoer (kg/ha)  ± 3900 ± 3900 ± 3800 

* inclusief koeien in droogstand  

 

Lichaamsconditie en -gewicht 
Van alle dieren zijn maandelijks de conditie (Body Conditie Score; BCS) beoordeeld en het gewicht 

bepaald. De conditie is gescoord aan de hand van een standaard protocol, zoals beschikbaar is op de 

website van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het betreft een schatting van de vetreserves en het 

spierweefsel en is een indicatie voor de aanwezige lichaamsreserves (Handleiding conditiescore 

melkvee, 1998). De beoordelaar staat bij het scoren achter het dier en geeft op basis van de 



43 
 

koekoeksgaten, heup- en zitbeen, lendenwervels en rugwervels en ribben één totaalscore tussen 1 

(zeer slecht; uitgemergeld) en 5 (veel te vet). Zie Tabel 6.2 voor meer detail over het scoresysteem.  

 

Tabel 6.2: Kenmerken conditiescore (WUR Handboek conditiescore, 1998). 

Score Koekoeksgaten Heup- en zitbeen Lendenwervel Rugwervels en 
ribben 

1 Diepe holten Scherp afgetekend Scherp en duidelijk 
zichtbaar 

Scherp afgetekend 

2 Ondiepe holten Afgetekend Zichtbaar Duidelijk tastbaar 

3 Afgerond Afgerond Voelbaar Nog voelbaar 

4 Opgevuld Nog voelbaar Nauwelijks voelbaar Afgerond 

5 Sterk opgevuld Nauwelijks voelbaar Bedekt met vetweefsel Onzichtbaar,  
bedekt met vetweefsel 

 

Het gewicht van alle dieren is maandelijks op twee achtereenvolgende dagen bepaald met een 

veeweger. Daarvan werd het gemiddelde van de dieren bepaald.  

Melkproductie en melksamenstelling 
De melkproductie is gemeten bij alle melkbeurten, dus 2 à 3 keer per dag in de robot. Van alle dieren 

is het aantal melkbeurten per dag bekend en is de melkproductie teruggerekend naar een getal in kg 

per 24 uur. De melksamenstelling is via de melkcontrole bepaald. Deze vond plaats elke 4 weken. De 

volgende gehalten werden onderzocht: vet, eiwit, lactose, ureum en celgetal.  

Vruchtbaarheid 
Vruchtbaarheid wordt weerspiegeld door hoe snel een koe tochtig wordt na het afkalven en hoeveel 

inseminaties nodig zijn om daadwerkelijk dracht te bewerkstelligen. Een koe die na het afkalven te 

veel inteert op conditie, bijvoorbeeld door een negatieve energiebalans, wordt minder snel tochtig 

en/of minder makkelijk drachtig. De mate van vruchtbaarheid wordt uitgedrukt in het aantal 

inseminaties dat nodig voor dracht en soms ook nog de tussenkalftijd. Het streven is om koeien rond 

de ca 60 dagen na afkalven te insemineren. Een aanname is dat een inseminatiegetal van 1.60 duidt 

op een voldoende goede vruchtbaarheid. Lang werd een tussenkalftijd van ca een jaar of 400 dagen 

gezien als gezond, maar dat wordt steeds meer losgelaten. Tussenkalftijd wordt steeds meer het 

gevolg van management dan dat het een indicator is voor diergezondheid.  

Droogstandscheck 
De droogstand is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij de verse 

koeien zijn terug te voeren op de periode voor het afkalven. De ‘droogstandscheck’ van de GD geeft 

via bloedonderzoek vóór het afkalven een beeld van de kans op problemen ná het afkalven. De 

‘droogstandscheck’ geeft aan of er (mogelijk) sprake is van problemen met de energievoorziening, de 

eiwitvoorziening, magnesiumvoorziening en/of de gezondheidsstatus van de koppel. De gemeten 

gehalten worden afgezet tegen door de GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande 

koeien. Elke 2 tot 4 weken is van de dan droogstaande koeien bloed afgenomen. Per keer waren dat 

2 tot 7 koeien. Het bloed is onderzocht op indicatoren voor energievoorziening (NEFA en BHBZ), 

eiwitvoorziening (ureum), magnesium en haptoglobine. De droogstandscheck wordt idealiter 

afgenomen bij 4 tot 10 dieren, 21 tot 2 dagen voor de verwachte afkalfdatum. Doordat meerdere 

dieren tegelijk bemonsterd worden, geeft de uitslag informatie op koppelniveau. 
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Leverbot 
Jaarlijks in februari-maart, minimaal 2 maanden na opstallen, is van elk dier onderzocht of er 

antistoffen tegen leverbot aanwezig waren in het bloed. De aanwezigheid van antistoffen is een teken 

dat het dier besmet is met leverbot.  

Salmonella 
Jaarlijks in februari-maart, tegelijk met het onderzoek naar leverbot, is van elk dier door 

bloedserumonderzoek de hoeveelheid Salmonella antistof bepaald.  

Klauwgezondheid 
Twee keer per jaar, rond de overgang van het stal- naar het weideseizoen en andersom, zijn de 

klauwen bekapt door een professionele bekapper en gescoord op een aantal gezondheidsproblemen. 

Dit zijn: mortellaro, stinkpoot, zoolbloeding, wittelijn, zoolzweer en tyloom. De uitslagen zijn vastgelegd 

in Digiklauw. 

Behandelingen gezondheidsproblemen en ziekte 
Behandelingen tegen gezondheidsproblemen en ziekte zijn bijgehouden in Agrovision.  

Uitval en reden voor afvoer 
Van koeien die afgevoerd werden, is de reden van afvoer bijgehouden in Agrovision.  

Weidegang 
De in- en uitloopmomenten (=’koeverkeer’) van alle koeien zijn vastgelegd middels detectiepoorten op 

de overgang van stal naar buiten. Alle dieren waren uitgerust met een Sensoor-sensor in één van de 

oren. Deze registreert per dier en per uur hoeveel minuten zijn besteed aan vreten, herkauwen, 

inactief, actief en hoogactief, waarbij hoogactief vooral fungeert als tochtdetectie. Door de 

binnen/buitengegevens te combineren met de gedragsgegevens, kan per dier bepaald worden 

hoeveel tijd buiten gegeten is. Dat kan op termijn gebruikt worden om de vers grasopname in te 

schatten.  

Flora en fauna in relatie tot diergezondheid 
De botanische samenstelling van de weide- en veldkavels is op twee manieren bepaald. Alle 

waargenomen plantensoorten, waaronder eventuele giftige, zijn genoteerd. Zie hoofdstuk 7 voor 

resultaten. Ook zijn vliegende en lopende insecten gemonitord. In de eerste fase van Boeren op Hoog 

Water was dat echter in relatie tot biodiversiteit en nog niet in relatie tot diergezondheid.  

 

Resultaten 2020-2021 

In het eerste jaar werden er verschillen geconstateerd in de grondwaterstanden ten opzichte van de 

streefpeilen. Een deel van de percelen kwam wel op de gewenste grondwaterstand, maar andere niet. 

Sommige percelen kwamen niet uit op een hogere grondwaterstand zoals gewenst, terwijl andere 

percelen juist te hoog uitkwamen. In de winter 2020-2021 zijn voorzieningen getroffen om het 

waterpeil beter te beheren. Ook voor de koeien was 2020 een inregeljaar. Een deel van de koeien is 

nieuw aangevoerd op het bedrijf en deze dieren moesten omschakelen van gemolken worden ‘in een 

melkstal’ naar melken door de robot. Om de groepen apart te kunnen voeren, is een complexe 

logistiek aangelegd voor wat betreft looproutes door middel van selectiepoorten en dergelijke in de 

stal. Alle dieren moesten hier hun weg in vinden. Vanwege deze opstartfase wordt het niet zinvol 

geacht om voor de periode 2020-2021 al verbanden tussen bedrijfssysteem en diergezondheid weer 

te geven. Er wordt daarom volstaan met het geven van beschrijvende informatie, waar mogelijk per 

systeem en zonder verdere analyse.   
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Lichaamsconditie en gewicht 
In Figuur 6.1 en 6.2 is te zien dat bij de start van de metingen, in maart 2020, diergewicht en 

conditiescore bij alle drie de groepen af nam. Dit was nog voor de start van het weideseizoen; dat 

begon op 3 juni. Pas na opstallen, per 21 oktober 2020, namen diergewicht en conditiescore weer toe.  

Opvallend is dat het gemiddelde gewicht van de HF groep bij hoog water het gehele zomerseizoen 

lager was dan de vergelijkbare HF groep bij laag water, maar in december het gemiddelde gewicht 

van beide groepen weer nagenoeg gelijk was. 

 

 

Figuur 6.1: Verloop van diergewicht van Holstein (laag en hoog water) en Jersey (hoog water) in de periode maart 
t/m december 2020. De groene balk geeft de weideperiode aan. 

 

Figuur 6.2: Verloop van conditiescore van Holstein (laag en hoog water) en Jersey (hoog water) in de periode 
maart t/m december 2020. De groene balk geeft de weideperiode aan.  

 

Figuur 6.3 en 6.4 laten zien dat diergewicht en conditiescore in 2021 een lichte afname vertoonden na 

het begin van het weideseizoen, per 15 april. Dit herstelde zich weer vanaf opstallen, per 22 oktober. 

Het verschil tussen beide HF groepen was echter veel kleiner en zelfs nauwelijks aanwezig in 

vergelijking met 2020. 
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Figuur 6.3: Verloop van diergewicht van Holstein (laag en hoog water) en Jersey (hoog water) in de periode 
januari t/m december 2021. De groene balk geeft de weideperiode aan. 

 

 

Figuur 6.4: Verloop van de conditiescore van Holstein (laag en hoog water) en Jersey (hoog water) in de periode 
januari t/m december 2021. De groene balk geeft de weideperiode aan. 

 

Melkproductie en melksamenstelling 
Onderstaande figuren (Figuren 6.5 tot en met 6.13) laten het verloop gedurende het jaar zien van de 

meetmelkproductie (Fat Protein Corrected Milk; FPCM) per dier per dag en per hectare en de gehalten 

van vet, eiwit, ureum en celgetal in 2020 en 2021. 
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Figuur 6.5: Verloop van de meetmelkproductie per dier/dag per systeem, uitgedrukt in kg FPCM, in 2020.  

 

Figuur 6.6: Verloop van de meetmelkproductie per dier/dag per systeem, uitgedrukt in kg FPCM, in 2021. 

 

Figuur 6.7: Verloop van vet + eiwitgehalte uitgedrukt in kg/ha 
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Figuur 6.8: Verloop van het vetpercentage in de melk per systeem in 2020. 

 

Figuur 6.9: Verloop van het vetpercentage in de melk per systeem in 2021. 

 

Figuur 6.10: Verloop van het eiwitpercentage in de melk per systeem in 2020. 
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Figuur 6.11: Verloop van het eiwitpercentage in de melk per systeem in 2021. 

 

Figuur 6.12: Verloop van het ureumgehalte in de melk per systeem in 2020. 

 

Figuur 6.13: Verloop van het ureumgehalte in de melk per systeem in 2021. 

 

Figuur 6.14 en 6.15 laten het verloop van het celgetal in de melk in respectievelijk 2020 en 2021 zien. 

Het celgetal neemt bij ziekte exponentieel toe, waardoor een enkele koe met bijvoorbeeld mastitis het 

gemiddelde flink omhoog kan trekken. De variatie in deze grafieken lijkt dus groter dan ze in 

werkelijkheid is.  
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Figuur 6.14: Verloop van het celgetal in de melk per systeem in 2020. 

 

Figuur 6.15: Verloop van het celgetal in de melk per systeem in 2021. 

 

Vruchtbaarheid 
Tabel 6.3 laat de vruchtbaarheid zien voor de verschillende systemen, uitgedrukt in gemiddeld aantal 

inseminaties en gemiddelde tussenkalftijd.  

 

Tabel 6.3: Gemiddeld aantal inseminaties en gemiddelde tussenkalftijd voor dieren die afkalfden in de periode 
maart 2020 t/m dec 2021. 

 Gemiddeld aantal 
inseminaties 

Mrt 2020 - dec 2021 

Gemiddelde 
tussenkalftijd 

Mrt 2020 – dec 2021 

Holstein-LW 1.98 410 

Holstein-HW 1.75 392 

Jersey-HW 2.07 415 

 

Droogstandscheck 
In 2021 is bij 67 droogstaande koeien middels bloedonderzoek een droogstandscheck uitgevoerd.  

Tabel 6.4 laat zien wat de gemiddelde waarden zijn ten opzichte van de streefwaarden van de 

afzonderlijke onderdelen van de droogstandscheck.   
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Tabel 6.4: Gemiddelde en streefwaarden van de verschillende onderdelen van de droogstandscheck bij 67 dieren 
in 2021. 

 Energievoorziening Eiwitvoorziening   

 NEFA BHBZ Ureum Magnesium Hapto-globine 

Eenheid      

Streefwaarde < 0,40 ≤ 0,70 3,3 – 6,6 > 0,78 < 0,30 

Holstein-LW 0,20 0,52 5,51 0,78 0,18 

Holstein-HW 0,22 0,50 5,09 0,81 0,18 

Jersey-HW 0,25 0,47 5,53 0,86 0,15 

Aantal dieren met 
afwijking tov 
streefwaarde 

5 (7.5%) 2 (3%) Te laag: 6 (9%) 
Te hoog 17 (25%) 

26 (39%) 8 (12%) 

 

Van de 67 onderzochte dieren bleken er 43 (64%) een afwijkende uitslag op één of meer onderdelen 

te hebben. Een laag magnesiumgehalte (39% van de dieren) en een hoog ureumgehalte (25% van de 

dieren) kwamen het vaakst voor. Een laag magnesiumgehalte kan leiden tot problemen na het 

afkalven, wanneer het dier calcium gaat uitscheiden via de melk. Dit dient gecorrigeerd te worden via 

het voer. Een laag ureumgehalte kan ertoe leiden dat het dier haar spierreserves gaat aanspreken. 

Waarschijnlijk hebben de dieren een ruimere eiwitvoorziening nodig.  

Leverbot 
Op 25 maart 2020 en 1 februari 2021 zijn alle dieren via bloedonderzoek onderzocht op leverbot. In 

maart 2020 bleken 9 (6,9%) van de 131 dieren positief. In februari 2021 waren 3 (3,2%) van de 93 

dieren positief. Deze 3% is niet veel. Een vraag is of dit, ook onder de hoogwater groepen, zo blijft.  

Salmonella 
In 2020 en 2021 was salmonella nog geen onderdeel van de monitoring. Op 10 februari 2022 zijn alle 

dieren via bloedonderzoek onderzocht op Salmonella. Geen van de dieren bleek positief. 

Klauwgezondheid 
Tabel 6.5 laat zien hoeveel koeien een probleem met één of meer klauwen hadden. De informatie is 

gebaseerd op Digiklauw. De koeien zijn gescoord voor de start van het weideseizoen 2021 en aan het 

begin van het stalseizoen 2021-2022.  

 

Tabel 6.5: Aantal (en %) koeien per systeem met een klauwprobleem aan één of meer poten. 

 6 april 2021 
Totaal 72 dieren 

29 nov 2021 
Totaal 85 dieren 

Holstein-LW  10 vd 34 (29%) 4 vd 38 (11%) 

Holstein-HW 8 vd 15 (53%) 2 vd 19 (11%) 

Jersey-HW 6 vd 23 (26%) 2 vd 28 (7%) 

Aantal dieren met 
afwijkingen 

24 vd 72 (33%) 8 vd 85 (9%) 

 

Bovenstaande abel laat zien dat het aantal dieren met klauwproblemen na het weideseizoen lager is 

dan ervoor.  
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Behandelingen tegen ziekte 
Behandelingen tegen ziekte betroffen voornamelijk droogzetmiddelen en antibiotica.  

Tabel 6.6 laat zien hoeveel dieren behandeld zijn voor welke aandoening.  

Tabel 6.6: Aantal dieren dat behandeld werd per systeem in de periode maart 2020 t/m december 2021. 

 Droogzetten Benen / 
Klauwen 

Mastitis Luchtwegen Stofwisseling Verwerpen 

Holstein-LW 66 4 1 0 0 0 

Holstein-HW 31 3 4 1 0 1 

Jersey-HW 42 2 3 0 1 0 

Totaal 151 23 10 1 1 1 

 

In de periode 2020-2021 is het merendeel van de dieren twee keer afgekalfd en dus twee keer 

drooggezet. Er zijn 23 dieren behandeld voor benen/klauwen, wat meestal tussenklauwontsteking 

betrof.  

Uitval en reden voor afvoer 
Dieren zijn afgevoerd vanwege gezondheids- en productiegerelateerde problemen. Tabel 6.7 laat zien 

hoeveel dieren zijn afgevoerd.  

Tabel 6.7: Aantal dieren dat afgevoerd is per systeem in 2020 en 2021. 

 Mrt - dec 2020 
Aantal 

Jan – dec 2021 
Aantal 

Holstein-LW 6 7 

Holstein-HW 6 7 

Jersey-HW 6 10 

 

Weidegang 
Koeverkeerdata zijn beschikbaar van de periode 31 juli t/m 21 oktober 2021, dus ruim 2,5 maanden 

aan het eind van het weideseizoen 2021. Tabel 6. laat zien dat in deze periode de dieren gemiddeld 

6-9 uur buiten in de wei verbleven en dat er behoorlijke verschillen waren tussen de dieren onderling.  

Tabel 6.8: Gemiddelde verblijfstijd in de wei per dier per dag en standaarddeviatie. 

 Verblijf weide 
(uur/dag) 

StDev verblijf weide 
(uur/dag) 

Holstein-LW 6u19m 2u29m 

Holstein-HW 7u20m 3u31m 

Jersey-HW 8u42m 3u48m 

 

De Sensoor gedragsgegevens zijn beschikbaar van de periode 21 oktober 2020 t/m 26 maart 2021 

(stalseizoen 2020-2021), van 15 april t/m 21 oktober 2021 (weideseizoen 2021) en van 22 oktober t/m 

31 december 2021 (stalseizoen 2021-2022).  

Tabel 6.9 laat de tijdsbesteding zien van de koeien, waarbij het weideseizoen 2021 vergeleken wordt 

met daaropvolgende stalseizoen 2021-2022. De weidegegevens betreffen 24 uurs gegevens; in de 

weideperiode brachten de dieren dagelijks tijd door in de stal. In de weideperiode laten de dieren meer 

actief gedrag zien dan in het stalseizoen.  
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Tabel 6.9: Tijdsbesteding in het weideseizoen 2021 (15 april t/m 21 oktober 2021) en in het daaropvolgende 
stalseizoen 2021-2022 (22 oktober t/m 31 december 2021) in gemiddeld aantal minuten per dag. 

 Rust Herkauwen Eten Actief Hoog Actief 

 Wei Stal Wei Stal Wei Stal Wei Stal Wei Stal 

Holstein-LW 346 382 483 513 386 367 104 72 96 103 

Holstein-HW 381 462 498 494 353 314 103 76 91 98 

Jersey-HW 322 310 417 465 336 399 180 81 136 130 

 

Tabel 6.10 en Figuur 6.16 laten de tijdsbesteding zien van de koeien tijdens het weideseizoen 2021, 

waarbij binnen met buiten vergeleken wordt. Zoals hierboven vermeld, zijn de koeverkeerdata van 

slechts 2,5 maand beschikbaar. Daarom is voor de verblijfstijd binnen/buiten een inschatting gemaakt: 

de koeien zijn verondersteld buiten te zijn van 7 tot 15 uur en binnen van 15 tot 7 uur de volgende 

dag. Binnen besteden de dieren meer tijd aan rusten en herkauwen. Buiten besteden de dieren meer 

tijd aan eten en actief gedrag.  

 

Tabel 6.10: Tijdsbesteding in het weideseizoen 2021 (15 april t/m 21 oktober 2021) binnen en buiten in gemiddeld 
aantal minuten per uur. 

 Rust Herkauwen Eten Actief Hoog Actief 

 Binnen Buiten Binnen Buiten Binnen Buiten Binnen Buiten Binnen Buiten 

Holstein-
LW 

16 12 25 11 12 26 3 6 4 5 

Holstein-
HW 

18 13 26 12 10 25 4 6 3 5 

Jersey-HW 16 11 23 8 12 19 4 15 5 8 

 

 

 

Figuur 6.16: Tijdsbesteding in het weideseizoen 2021 (15 april t/m 21 oktober 2021) binnen en buiten in 
gemiddeld aantal minuten per uur. 
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Discussie en conclusies 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is meerjarig onderzoek nodig. De hier beschreven 

resultaten betreffen het opstartjaar 2020 en het eerste meetjaar 2021 en vormen eigenlijk de 

nulmeting. Daarom zijn de resultaten in het thema ‘Dier’ alleen beschrijvend weergegeven, zonder 

verdere analyse. Wanneer de productie uitgedrukt wordt in gewicht van vet en eiwit per hectare, 

scoren de Jerseys beter dan de Holsteins. Dit bevestigt dat het meenemen van een ander ras dan de 

standaard in een systeemonderzoek als Boeren op Hoog Water zinvol is. Sterker nog, naarmate de 

productieomstandigheden meer afwijken van de referentie, is vergelijking van rassen zinvoller, net als 

het meenemen van meerdere factoren die bepalend kunnen zijn voor het verdienmodel.  

 

De gezondheid van de koeien was over het algemeen goed. In 2020 namen lichaamsgewicht en 

conditie af bij de start van de metingen, nog voor de start van het weideseizoen. Beide namen pas 

weer toe bij opstallen in oktober. In 2021 namen ook lichaamsgewicht en conditie af bij de start van 

het weideseizoen en namen weer toe na opstallen in oktober. Buiten bewegen de koeien meer, 

verbruiken meer energie en in de loop van het weideseizoen neemt de voederwaarde van het gras af. 

Bij een focus op vers gras eten middels weidegang, waarbij op stal beperkt wordt bijgevoerd, is de 

afname van gewicht en conditie een normaal beeld. Het rantsoen in de droogstand verdient nog wat 

aandacht, met name het magnesiumgehalte. Er waren respectievelijk geen en nauwelijks 

besmettingen met salmonella en leverbot. De klauwgezondheid verbeterde tijdens het weideseizoen 

2021 en het verdient aanbeveling om dit niet te laten afnemen in de stalperiode.   

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

De metingen zoals in gang gezet in 2020 en 2021 worden voortgezet. Waar in de eerste twee jaar nog 

gegevens ontbraken, bijvoorbeeld een groot deel van de automatische weideregistratie, worden deze 

met ingang van 2022 wel verzameld. Steekproefsgewijs vindt bij een aantal dieren per systeem 

preciezere plaatsbepaling plaats m.b.v. GPS-halsbanden. Met een preciezere plaatsbepaling kunnen 

we zien of bepaalde plaatsen gemeden of juist opgezocht worden, bijvoorbeeld natte plekken of 

plekken met een bepaalde botanische samenstelling. Halverwege en aan het eind van de tweede fase 

(2022-2024) wordt gekeken of er verbanden zijn tussen gezondheids- en productiekenmerken 

enerzijds en de ras/waterpeil-systemen anderzijds. Ook wordt gekeken of er relaties zijn met 

(onderdelen uit) de andere thema’s, bijv. biodiversiteit en verdienmodel.  
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7. Thema Biodiversiteit 

Inleiding 

In de eerste jaren na vernatting is de situatie vaak dermate veranderd, dat er tijd nodig is om een 

nieuw (semi)equilibrium te vormen, waardoor ernaast langere, ook kortere termijn effecten te 

verwachten zijn. Verwachtingen van een verhoogde grondwaterstand zijn een verminderde 

stikstoflevering van de bodem richting het gras (Hoving et al., 2015; 2018) en minder (in)directe 

stikstofverliezen richting lucht en water als gevolg van de beperktere stikstofmineralisatie. Daarnaast 

is de verwachting dat dit leidt tot een betere benutting van nutriënten uit de bemesting en dat de kans 

op uitspoeling van nutriënten naar bijvoorbeeld sloten verminderd wordt (van den Akker et al., 2012).  

 

Daarnaast zal een grondwaterstandverhoging echter voor een verhoogd fosfaat(P)-mobilisatie zorgen 

wat een negatief effect heeft op waterkwaliteit. Dit proces zal gedurende een relatief korte termijn 

(enkele jaren tot decennia) plaatsvinden waarin de P-voorraad van de geïnundeerde bodem tot een 

nieuw evenwicht zal komen. De mate van grondwaterstandverhoging is daarin voornamelijk sturend 

voor de fosfaat mobilisatie, en de P-voorraad een belangrijke factor voor de hoeveelheid P-verlies. 

Tegelijk zal een verminderde veenoxidatie minder sulfaat vorming opleveren in de aerobe laag, wat tot 

minder sulfaat uitspoeling zal leiden richting de diepere bodemlagen en oppervlaktewater. Sulfaat 

wordt namelijk in verband gebracht met fosfaatmobilisatie en anaerobe veenafbraak. Deze (in)directe 

effecten zijn gunstig voor de waterkwaliteit. Daarnaast zou nitraat versneld kunnen uitspoelen uit de 

laag die vernat wordt (Smolders et al. 2013).  

 

Naar verwachting heeft het laten stijgen van de grondwaterstand ook een remmend effect op de 

activiteit van het bodemleven op de middellange tot lange termijn. Zo vond Deru et al. (2018) dat de 

gemiddelde diversiteit aan bodemfaunasoorten hoger was in veenweiden dan in semi-natuurlijke 

graslanden op veen, maar dat het totaal aan soorten in veenweiden juist 13% lager was. Bodemleven 

is een belangrijke voedselbron voor weidevogels. Echter, een actiever bodemleven kan vervolgens 

leiden tot een stimulering van organische stof (veen) afbraak met diverse emissies tot gevolg. Een 

vraag is in welke mate grondwaterstandverhoging leidt tot een aanpassing van het bodemleven; 

bodemleven bevindt zich voor een groot deel in de bovenste decimeters van de bodem, dichtbij een 

deels onder het streef- of gerealiseerde grondwaterstand van -20 cm.  

Biodiversiteit sloot en weidevogels 
Er zijn belangrijke interacties tussen het waterleven en de waterkwaliteit. Daarnaast zorgt drainage 

voor een extra watervraag in droge tijden (Rozemeijer et al. 2019), wat zorgt voor kortere verblijftijden 

en een risico voor het waterleven op de inlaat van nutriëntrijk gebiedsvreemd water, al zullen deze 

effecten zeer locatie afhankelijk zijn. 

 

Een verhoging van het slootpeil biedt kansen voor het waterleven en soorten die daarvan profiteren. 

De habitatgeschiktheid voor waterplanten, macrofauna en vissen neemt toe bij een groter areaal aan 

land- en waterovergangen, en variaties in waterdiepte en oevertaluds (Cusell en Teurlings, 2018). Dit 

resulteert daarmee tevens in betere foerageercondities voor watervogels en steltlopers. De aantallen 

adulte steltlopers en watervogels kunnen langs de hoogwatersloten gemiddeld ongeveer 3 keer zo 

groot zijn als langs de laagwatersloten (Oosterveld et al. 2014a). Ook uit onderzoek van Jansma en de 

Wit (2016) bleek dat slootranden de potentie hebben als goede foerageerruimte voor weidevogels, en 

kunnen fungeren als verbindingszone tussen gebieden met specifiek kuikengrasland. Hoewel in dat 

onderzoek geen effecten van vernatting waren onderzocht, onderstreept dit het belang van 

slootranden voor weidevogels. 
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De geschiktheid van gebieden en percelen als weidevogellocatie hangt af van verschillende boven- en 

ondergrondse (sub)factoren als ook de wisselwerking tussen deze factoren, waarbij een sleutelrol is 

weggelegd voor het waterpeil. Bovengrondse (sub)factoren hebben met name betrekking op de 

openheid, inrichting (o.a. vegetatie) en beheer van het landschap, terwijl ondergrondse (sub)factoren 

vooral gerelateerd zijn aan de bodemfauna (Visser et al., 2017; Oosterveld et al., 2014b; Teunissen 

en Wymenga, 2011; Tolkamp et al., 2006). Een open landschap is van belang voor de vestiging, het 

nestsucces en de reproductie van weidevogels. De hypothese is dat hoe opener het landschap is, des 

te minder predatoren aanwezig zijn omdat deze zich niet kunnen verschuilen in hoge gewassen 

(Oosterveld et al., 2014b; van der Vliet et al., 2008). Zo zou het verhogen van het waterpeil o.a. 

kunnen helpen in het minder aantrekkelijk maken van de weidevogelgebieden voor predatoren als 

vossen (Oosterveld et al., 2014b). Een hoog waterpeil heeft een positief effect op de 

voedselbeschikbaarheid- en bereikbaarheid voor weidevogels, vanwege een hoger aantal en hogere 

dichtheid aan regenwormen in de toplaag van bodem, en een lagere indringingsweerstand van de 

bodem door de vochtige omstandigheden, waardoor weidevogels beter bij de wormen kunnen 

(Oosterveld et al., 2014b; Teunissen en Wymenga, 2011; den Besten e.a., 2021). Naast regenwormen 

vormen emelten een belangrijke voedselbron voor weidevogels, met name voor de grutto. Emelten 

zijn de larven van langpootmuggen welke vooral een aantrekkelijke en relatief makkelijk bereikbare 

voedselbron vormen in de maanden half april - half juli (emelten zijn dan immobiel en bevinden zich in 

de bodemlaag op 2-4 cm). Ook voor emelten geldt dat vochtige omstandigheden essentieel zijn voor 

de overleving, en worden in hogere dichtheiden aangetroffen op nattere bodems (Oosterveld et al., 

2014b; Teunissen en Wymenga, 2011). Het ontbreekt echter nog aan brede inzichten op het gebied 

van de relatie tussen de hoeveelheid weidevogels, bodemfauna en het perceelsmanagement (m.n. 

bemesting) bij verschillende grondsoorten en waterstanden (Oosterveld et al., 2014b). 

 

Op basis van onderzoek van Deru et al. (2014) bleek bij de aanwezigheid van drains een hogere 

soortenrijkdom van mijten in de bodem te zijn. Dit duidt op een meer stabiele habitat in de bodem, 

mogelijk als gevolg van de hydrologische buffering door drains (Deru et al., 2014). 

Botanische samenstelling 
Naar de mogelijke verandering van botanische samenstelling van veenweidenpercelen die sterk 

vernat worden, is relatief weinig onderzoek gedaan. Wel is kennis beschikbaar vanuit onder andere 

vegetatieonderzoek in veennatuurgebieden (Witte, 2008). In natuurgebieden geeft de daling van de 

grondwaterstand verdroging, waardoor planten niet meer maximaal kunnen verdampen en belangrijke 

celfuncties worden verstoord. Ook kunnen soorten verdwijnen die van natte, zuurstofarme bodems 

houden. Daarnaast zorgt aerobe veenafbraak voor een toename van nutriënten in de bodem, waarvan 

concurrentiekrachtige soorten (bijv. gras) profiteren. Tevens levert de organische stof (veen) afbraak 

verzuring op (pH daling), mits er geen water aanwezig is wat de verzuring kan bufferen. Verdroging 

van natuur geeft dus een verschuiving van het leven op en rond de veenbodem van nutriëntenarme, 

vochtminnende soorten naar meer snelgroeiende soorten. Vernatting van landbouwbodems, en de 

daarmee verwachte vermindering van de nutriëntenrijkdom, zou dus een verschuiving van botanische 

samenstelling kunnen geven naar soorten die relatief minder nutriënten minnen en mogelijk naar 

soorten die kunnen omgaan met tijdelijke anaerobe omstandigheden. 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande context zijn de onderstaande onderzoeksdoelen en hypotheses 

opgesteld: 

1. Het effect van verhoogde grondwaterstand op regenwormen. Hypothese: de hogere 

grondwaterstand heeft een negatief effect op het stikstofleverend vermogen van de grond 

waardoor bodembewonende regenwormen afnemen. Door een hogere vochttoestand in de 
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toplaag nemen strooiselbewonende regenwormen toe. Netto is er geen verandering in het 

aantal wormen. 

2. Het effect van verhoogde grondwaterstand op botanische samenstelling. Hypothese: door 

lager stikstofleverend vermogen van de grond en hogere vochtbeschikbaarheid neemt Engels 

raaigras in het bestand af en neemt het aantal kruiden toe.  

3. Het effect van verhoogde grondwaterstand op lopende en vliegende insecten. Hypothese: 

door een lagere grasproductie (en daarmee minder intensief graslandbeheer) en een hoger 

aandeel kruiden nemen de insecten toe. 

4. Het effect van grondwaterstand op weidevogels. Hypothese: door een hoger vochtgehalte in 

de grond, betere indringbaarheid en meer strooiselbewonende wormen neemt de 

voedselbeschikbaarheid voor volwassen weidevogels toe. Door lagere grasgroei is het gras 

beter doorwaadbaar voor weidevogelkuikens. Door meer insecten neemt de 

voedselbeschikbaarheid voor weidevogelkuikens toe.  

 

Werkwijze 

In het onderdeel monitoring biodiversiteit is zoveel mogelijk aangesloten op Thema Bodem & Grasland 

en een promotietraject van de Universiteit Utrecht (Annick van der Laan, 2020-2023) naar de effecten 

van vernattingsmaatregelen op biodiversiteit in het veenweidengebied. Dat onderzoek wordt 

uitgevoerd op 31 graslandpercelen in het veenweidengebied tussen Utrecht en Amsterdam en in een 

zogenaamde mesocosm opstelling met ongestoorde kolommen bodem en grasland bij verschillende 

waterstanden. 

 

De metingen op de Hoogwaterboerderij vonden plaats op 9 huiskavelpercelen (3 percelen HF-LW, 3 

percelen HF-HW en 3 percelen J-HW) en 6 veldkavelpercelen (3 percelen HF-LW, 2 percelen HF-HW 

en 1 perceel J-hoog). Biodiversiteit is dus gemeten op totaal 15 percelen. Er is gemeten aan 

regenwormen, insecten en botanische samenstelling. 

Regenwormen 
Eén keer per jaar, in april/mei zijn regenwormen onderzocht middels de plaggenmethode. Per perceel 

zijn op ca 10 meter afstand van elkaar, 2 plaggen van 20x20x20 cm grond, uitgestoken. In het 

laboratorium zijn de wormen eruit gehaald en gewogen, geteld, op soort gedetermineerd en is er 

bepaald of het volwassen of juveniele wormen waren.  

Botanische samenstelling 
De botanische samenstelling is op twee manieren in kaart gebracht:  

• De ene methode is de ‘methode Henk Schilder’, een botanische kartering op perceelsniveau, 

die al meerdere jaren toegepast wordt op de percelen van KTC Zegveld.  

• De andere methode is de ‘methode Utrecht’ die toegepast wordt in het promotietraject van de 

Universiteit Utrecht (Annick van der Laan, 2020-2023). Ter hoogte van de 

grondwaterpeilbuizen zijn per perceel twee transecten van 50 meter lang en 1 meter breed 

gelopen: één in het grasland en één langs de slootkant. Met behulp van de Tansley-schaal is 

van alle aangetroffen soorten de bedekkingsgraad weergegeven. 

Insecten 
De aanwezigheid van insecten is in juni 2021, als onderdeel van het Utrechtse promotietraject (van 

der Laan, 2020-2023) op twee manieren gemeten.  

• Met gele plakvallen: deze vangen vliegende insecten. Per perceel zijn er 6 geplaatst; 3 in het 

gras en 3 in de slootkant, telkens 10 meter van elkaar. De plakvallen werden na 2 dagen weer 
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opgehaald. De plakvallen zijn gefotografeerd. De insecten op de foto’s zijn met een 

programma van Naturalis geteld.  

• Met potvallen: deze vangen de lopende insecten. Per perceel zijn er, tegelijk met de 

plakvallen, 3 geplaatst op ca 1 meter van de plakval metingen. Ze bleven een week staan. 

Middels ‘handmatige’ determinatie zijn de insecten op soort gedetermineerd.  

Bodem en gras kenmerken in relatie tot weidevogels 
Gedurende het groeiseizoen werd wekelijks de grashoogte op de weidepercelen bepaald met een 

grashoogtemeter. Daarnaast werd de (potentiële grasgroei) op maaiveldjes bepaald. Grashoogte is 

een indicator voor de doorwaadbaarheid van het gewas voor weidevogelkuikens. 

In het voorjaar werd regelmatig het bodemvochtgehalte gemeten en tenminste eenmaal de 

indringingsweerstand (zie thema ‘bodem en gras’). 

Metingen aan mesocosm experiment 
Het mesocosm experiment is onderdeel van het promotietraject van Annick van der Laan bij de 

Universiteit Utrecht (van der Laan, 2020-2023) en is in februari 2021 aangelegd. Er zijn ongestoorde 

graslandkolommen gestoken op een perceel in de buurt van KTC Zegveld. Er zijn in totaal 20 

behandelingen: 5 waterpeilen, 2 waterkwaliteiten en 2 bemestingniveaus. Dit alles in 5 herhalingen 

waardoor het experiment 100 kolommen bevat. In het kader van Boeren op Hoog Water zijn in februari 

2021 0-metingen gedaan aan chemische en biologische bodemkwaliteit. Vanuit de Universiteit van 

Utrecht is de graslandproductie, chemische bodemkwalitiet en waterkwaliteit gemonitord. In 2022 

wordt de proef beëindigd en worden vanuit LL BoHW metingen gedaan aan de biologische 

bodemkwaliteit (o.a. regenwormen).  

 

 

Figuur 7.1: Mesocosm opstelling van graslandkolommen in relatie tot waterpeil, waterkwaliteit en bemesting 
(promotietraject Annick van der Laan, 2020-2023). 
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Resultaten 2020-2021 

De metingen aan de verschillende onderdelen van de biodiversiteit zijn gestart in 2021 en lopen, 

afhankelijk van het type meting, nog meerdere jaren door. Omdat de effecten van de verschillende 

behandelingen (laag vs hoog water en koeienras) naar verwachting pas op termijn zichtbaar worden, 

zijn de hieronder weergegeven resultaten vooral beschrijvend van aard en wordt het leggen van 

verbanden pas in de 2e fase van Boeren op Hoog Water gedaan.   

Regenwormen 
Figuur 7.2 en 7.3 laten zien dat in het voorjaar 2021 op de hoogwater percelen meer wormen 

aanwezig waren dan in de laagwater percelen. Dit verschil werd vooral veroorzaakt doordat in de 

hoogwater percelen het aantal juveniele wormen hoger was. De gemiddelde biomassa van 

regenwormen varieerde van 130 g per m2 voor veldkavel tot 190 g per m2 voor de (beweide) huiskavel 

en hier leek geen effect van grondwaterstand te zijn (Figuur 7.2 links). Er was geen duidelijk effect van 

grondwaterstand op het totaal aantal regenwormen (Figuur 7.2 rechts en 7.3). Het totaal aantal 

regenwormen varieerde van ongeveer 300 m2 voor de referentie veldkavel tot meer dan 800 voor de 

referentie huiskavel. Bij hoogwaterpeil leken er meer (juveniele) strooiselbewoners (175 m2) te zijn 

dan bij de referentie (112 m2). Dit komt overeen met de hypothese dat strooiselbewoners baat hebben 

bij de meer vochtige bovengrond. Voor de bodembewoners waren er geen consistente effecten van 

waterpeil. Verschillen zijn niet getest op statistische significantie. Toekomstige analyse van biomassa 

en soortensamenstelling van regenwormen in relatie tot vochtgehalte in de bodem moet laten zien of 

hier een relatie is met de behandelingen. 

 

Biomassa regenwormen Aantal regenwormen 

  

 

Figuur 7.2: Links: De gemiddelde biomassa en Rechts: Het gemiddeld aantal regenwormen ingedeeld per type 
(strooiselbewoners en bodembewoners, overig) en leeftijdsgroep (juveniel en adult). 
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Figuur 7.3: Gemiddeld aantal wormen/m² op laag water (LW) en hoog water (HW) percelen in de laag 0-20 cm.  

 

Botanische samenstelling 
De resultaten volgens de methode Henk Schilder worden besproken onder Thema bodem & gras.  

Met de ‘Methode Utrecht’ (van der Laan, 2020-2023) zijn op de percelen totaal 33 soorten grassen en 

kruiden aangetroffen, gemiddeld 13 per perceel. Tabel 7.1 bevat een overzicht van de soorten in het 

grasland. In de slootkanten totaal 70 verschillende soorten grassen en kruiden aangetroffen, 

gemiddeld 21 soorten per slootkant. Tabel 7.2 bevat een overzicht van de plantensoorten op de 

slootkanten. 

 

Tabel 7.1: Plantensoorten aangetroffen in het grasland, uitgedrukt in hoeveelheid (leeg=niet aangetroffen; 
1=sporadisch; 8=dominant). 

Perceel HF
L3 

J
H
4 

JH
11 

HFH
11 

J
H
8 

HF
L8 

HF
L6 

HF
H5 

HF
H7 

JC HF
A 

HF
B 

B
W4
A 

BW4
B 

B
W4
C 

Aantal  
percelen met 

deze soort 

Waterpeil 
H
W 

H
W 

H
W 

HW 
H
W 

LW LW HW HW 
H
W 

H
W 

H
W 

LW LW LW  

Akkerdistel 3  2 1            3 

Akkerkers            2    1 

Engels raaigras 7 6 4 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 15 

Fioringras 3     3          2 

Fluitekruid              1  1 

Geknikte 
vossenstaart 

4 5  4 4 2 3 4 2 5 4     10 

Gele waterkers           2     1 

Gestr witbol  3 4 5 3 4 3 1  5 5 5  3  11 

Grote 
vossenstaart 

4 3 5  5    3 5 4   3 4 9 

Grote weegbree      2  1  2  2  2  5 

Herderstasje             1   1 

Hondsdraf    2 3 2 3     2    5 

Kropaar  3              1 

Kruipende 
boterbloem 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 4  3   2 12 

Krulzuring  3 1       2      3 

Kweek   5 5 4  6  5    6 5 6 8 
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Mannagras 1          2     2 

Melganze-voet             4 2  2 

Paarden-bloem 3 3 2 5 1 4 3 2 1 3 2 4 4 4 1 15 

Paarse dovenetel   1       1     2 3 

Perzikkruid  3          3  2 2 4 

Pinkster-bloem          2      1 

Ridderzuring 2  2  1 3 3   1 1 2   1 9 

Rietgras               3 1 

Ruw beemdgras 7 6 7  8 5 6 6 7 6 6 7 5 7 6 14 

Straatgras  6 4  3 5 3 4 2 4 3 4 8  2 12 

Timoteegras 3   5  5    5 5 4  3  7 

Veld beemdgras             4   1 

Veldzuring 2     1  1 2       4 

Viltig kruiskruid             2    1 

Vogelmuur 2 3 4  3 2 3 2 2 1 2 2 3 4 4 14 

Witte klaver    2  4 3 2 2 3 3   2  8 

Zilverschoon  3 2 3 3  2 2        6 

Totaal 
gevonden 
soorten 

13 13 14 11 13 15 13 12 11 16 13 14 9 13 12  

 

Tabel 7.2: Plantensoorten aangetroffen op de slootkanten, uitgedrukt in hoeveelheid (leeg=niet aangetroffen; 
1=sporadisch; 8=dominant). 

Perceel HF
L3 

JH
4 

JH
11 

HFH
11 

JH
8 

HF
L8 

HF
L6 

HF
H5 

HF
H7 

JC HF
A 

HF
B 

B
W 
4A 

BW 
4B 

BW 
4C 

Aantal  

oevers met 
deze soort 

Waterpeil HW 
H
W 

HW HW 
H
W 

LW LW HW HW HW 
H
W 

H
W 

LW LW LW  

Akkerdistel       3               1       2 

Amerikaanse 
vogelkers 

                          1   1 

Bieze-knoppen     5     4 4     4           4 

Blauw glidkruid 2         1   1   1 4   3 3 2 8 

Echte 
koekoeks-
bloem 

1   2                         2 

Egel 
boterbloem 

  2     3 2     2 2 2   1     7 

Engels 
raaigras 

                      3     3 2 

Gele lis 3   3 3   3 3 4       2 3 4   9 

Gele waterkers                   3           1 

Gestreepte 
witbol 

  3 4   4 3 3   2 5   4 4 4 4 11 

Gewone 
waterbies 

  4     4       3             3 

Gewone 
waternavel 

                    3   2     2 

Gewone 
hoornbloem 

      2             2   2 2 1 5 

Gewoon 
reukgras 

                2             1 

Gewoon 
struisgras 

4 4 4 4   4 3   2 4 3 3   4 3 12 

Groot 
blaasjeskruid 

                        2     1 

Grote 
brandnetel 

3 1 2 4     4   2   2       3 8 

Grote egelskop     6         6 4 3 6 4       6 

Grote 
kattestaart 

  2               1           2 
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Grote lisdodde           5     3   3       3 4 

Grote 
vossenstaart 

                    2       3 2 

Grote 
waterweeg-
bree 

  2       3         2         3 

Grote wederik                   4 4       3 3 

Harig 
wilgeroosje 

        2                     1 

Heen               3               1 

Hoge 
cyperzegge 

            2                 1 

Hondsdraf 3   3 3   2   3 3 3 3 3 3 4 4 12 

Kalmoes       4     4 3 6 2         5 6 

Kleefkruid 1                             1 

Kleine 
egelskop 

                3             1 

Kleine 
watereppe 

2         1         3         3 

Kluwen-zuring 1 1       3 2   2             5 

Kruipende 
boterbloem 

          2     2       2     3 

Krulzuring                 2             1 

Lidrus                           3   1 

Liesgras 4 6 5 5 6 5 5 5 6 6   6 4   5 13 

Mannagras   4     4 3   2 4   1 4       7 

Melganze-voet                         1     1 

Melkeppe       3     2         2       3 

Moeras 
vergeet-
menietje 

2 2 4   2     3 2     3       7 

Moeras walstro 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 14 

Moeras 
wederik 

2 3 1 3   2       3 4     2 3 9 

Moerasan-
doorn 

      3     3           3 4   4 

Moerasrol-
klaver 

3   4 3 2   4     3         3 7 

Moerasspirea                         2 1   2 

Moeraszuring        2               3       2 

Peningkruid   4                           1 

Pijptorkruid   3 1 2       2 2             5 

Pitrus 6 5 4 4 5 4 3 4 3 5 6 4 5 5 5 15 

Rietgras 5   4 4 3 4 4 4     3 4 4 4   11 

Ruige zegge       2     2   2             3 

Scherpe 
boterbloem 

    1 2               1       3 

Slanke water-
weegbree 

                        2     1 

Straatgras               3               1 

Timoteegras 3     3       2 3             4 

Veenwortel 3     3 1     2     2 4 4 4   8 

Veldzuring 2             1 2   2   3   3 6 

Viltige basterd-
wederik 

1           2       2         3 

Wateraardbei         4                     1 

Watermunt       4   3 4 2   3   3     2 7 

Waterpeper           3                   1 

Waterscheer-
ling 

      1     3                 2 

Waterzuring 2     3 1 3 3 2   2 3 4 3 3 4 12 

Wolfspoot 3     3   3 3       2   3 3 3 8 
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Zeegroene 
muur 

3       3           2         3 

Zegge   2 2   3         2     3 3   6 

Zilverschoon         1 3       2           3 

Zomprus 3 3 2 3 3 1     3   2         8 

Zwanebloem         2                     1 

Totaal 
gevonden 
soorten 

24 18 19 26 19 24 21 19 24 20 24 19 22 18 20   

 

Figuur 7.4 is gebaseerd op de resultaten van de ‘methode Utrecht’ (van der Laan, 2020-2023) en laat 

zien dat het aantal plantensoorten niet verschilde tussen laag- en hoogwaterpercelen. Wel was het 

aantal plantensoorten in de slootkanten significant hoger in vergelijking met het midden van de 

percelen.  

 

 

 

Figuur 7.4: Gemiddeld aantal plantensoorten in slootkanten en op het graslandperceel bij laagwater en hoogwater 
peil. 

 

Insecten 
De resultaten van de metingen aan vliegende en lopende insecten worden ten tijde van dit schrijven 

(mei 2022) uitgewerkt en zijn dus nog niet beschikbaar.  

Biotoopkwaliteit voor weidevogels 
Het bodemvochtgehalte in de bovengrond was hoger voor de hoogwaterpercelen dan de 

referentiepercelen gedurende het voorjaar van 2021 (Figuur 5.3, Bodem & Gras). De 

indringingsweerstand in de bovenste 10 cm, gemeten in april 2021, was gemiddeld lager voor de 

hoogwaterpercelen, maar de variatie binnen systemen was groot (Figuur 5.9, Bodem & Gras). Dit in 

combinatie met de tendens voor meer strooiselbewonende wormen bij de hoogwaterpeilen, is een 

indicatie dat de voedselbeschikbaarheid voor volwassen weidevogels inderdaad toenam bij hoge 

grondwaterstand. Er is nog geen informatie over beschikbaarheid van insecten. Er waren in 2021 

geen duidelijke verschillen in grashoogte en grasopbrengst tussen de hoogwaterpeil en referentie 

percelen, en daarmee dus geen effect op de doorwaadbaarheid van het gewas voor 

weidevogelkuikens. 
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Discussie en conclusies 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is meerjarig onderzoek nodig. De hier beschreven 

resultaten betreffen het opstartjaar 2020 en het eerste meetjaar 2021 en vormen eigenlijk de 

nulmeting. Daarom zijn de resultaten in het thema ‘Biodiversiteit’ alleen beschrijvend weergegeven, 

zonder verdere analyse. 

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

De metingen zoals opgestart in 2021, worden voortgezet (wormen, vliegende en lopende insecten, 

botanische samenstelling van percelen en slootkanten) en uitgebreid met o.a. dag- en nachtvlinders 

en libellen i.s.m. de Vlinderstichting en de Universiteit Utrecht (van der Laan, 2020-2023). Ook worden 

nog resultaten verwacht van metingen in 2021, waaronder de vliegende en lopende insecten en het 

bodemleven uit het mesocosm experiment. Voor wat betreft de vliegende insecten wordt de 

monitoring uitgebreid met een recent ontwikkelde cameraval: Diopsis (2022). De werkwijze van de 

cameraval is gebaseerd op die van plakvallen. Vliegende insecten worden gelokt op een geel vlak en 

automatisch gefotografeerd. De foto’s worden geüpload naar een cloudsysteem en middels 

beeldherkennings software, ontwikkeld door Naturalis, gedetermineerd en geteld. Ook wordt hun 

biomassa bepaald. In Boeren op Hoog Water fase 1 was biodiversiteit gericht op soortenrijkdom. In 

fase 2 wordt gekeken of ook potentieel schadelijke planten- en insectensoorten kunnen worden 

meegenomen, zoals bijvoorbeeld lidrus en knutten.  
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8. Thema Klimaat & Milieu 

Inleiding  

Een belangrijk doel van Boeren op Hoog Water is de emissie van broeikasgassen te reduceren en ook 

te streven naar minder ammoniakemissie. Waar het uiteindelijk om draait is dat overheidsdoelen en –

ambities, net als wensen vanuit het bedrijfsleven, op het gebied van emissies, zo goed mogelijk 

invulling krijgen. Dit kan betekenen dat zowel uitdrukken van emissies per kg product (melk, vlees) als 

per hectare waardevol kan zijn. Uit scenariostudies die zijn gedaan in 2019 en 2020 blijkt dat het veel 

uitmaakt hoe je deze doelen formuleert; per kg melk, per kg melk en vlees, per koe of per ha (Pijlman 

et al. 2019 en hoofdstuk 9 Economie en Verdienmodel van deze rapportage).     

Het doel van het monitoringsdeel ‘klimaat, milieu’ is inzicht te geven in de NPKC (stikstof, fosfaat, 

kalium, koolstof) balansen van elk van de 3 bedrijfssystemen (HF-LW, HF-HW en J-HW). De 

dierefficiëntie, bodemoverschotten en bedrijfsbalans van de drie bedrijfssystemen zijn daartoe 

opgesteld.  

 

Daarnaast wordt binnen het NOBV-onderzoek gekeken naar broeikasgasemissies uit de bodem en 

verbanden tussen o.a. grondwaterstand, bodemchemie/ veentype, fysieke bodemeigenschappen en 

andere. De veronderstelling is dat de volgende factoren een sterke invloed hebben op de emissies 

van CO2, methaan of lachgas: graslandmanagement (o.a. weide- of maaiperceel), soort veen, bodem 

chemische en fysieke eigenschappen, grondwaterstand, slootwaterpeil, dichtheid van de zode, 

hoeveelheid weideresten, bemesting (o.a. moment, hoeveelheid en soort bemesting), voeding van de 

dieren en de weersomstandigheden. Deze gevonden relaties kunnen gevolgen hebben op het 

management van de Hoogwaterboerderij en modelberekeningen, als bijvoorbeeld blijkt dat 

bedrijfsaanpassingen nodig zijn voor lagere broeikasgasemissies. 

 

Werkwijze 

De invloed van het soort veen, de grondwaterstand en managementfactoren op de emissie van CO2, 

methaan en lachgas van het land wordt onderzocht binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma 

Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), op de Hoogwaterboerderij. Ook worden op andere relevante 

locaties in de veenweiden broeikasgasmetingen gedaan. De broeikasgasmetingen op de 

Hoogwaterboerderij zijn eind 2021 van start gegaan. Bedoeling is dat voor de inschatting van 

broeikasgasemissies van de verschillende bedrijfssystemen, deze metingen op termijn gebruikt 

kunnen worden. Echter, voor de huidige rapportage van de jaren 2020 en 2021 was de meetperiode 

ontoereikend, waardoor er onvoldoende basis was om bedrijfssysteem specifieke 

broeikasgasemissies uit de bodem te schatten. 

 

NPKC-balansen zijn per systeem opgesteld en opgesplitst in dier- (ras), bodem- en bedrijfsniveau. 

Uitgebreide balansen zijn opgesteld vanaf het jaar 2021, omdat dat het eerste volledige jaar was 

waarin de Hoogwaterboerderij draaide. Dit was het eerste jaar waarin eigen ruwvoer van de 

Hoogwaterboerderij kon worden gevoerd vooraf het weideseizoen en met drijfmest kon worden 

bemest afkomstig van de Hoogwaterboerderij (echter niet volledig gescheiden naar de 3 systemen; zie 

H3). Van het opstartjaar 2020 is alleen een beperkte stikstofbalans gemaakt, als eerste startpunt voor 

de kwantificatie van milieuprestaties.  

 

Vanaf het jaar 2021 is de Kringloopwijzer gebruikt voor het schatten van de stikstof en fosfaat 

balansen van de drie bedrijfssystemen (HF-LW, HF-HW, J-HW). Vervolgens zijn handmatige 
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aanpassingen gemaakt op basis van metingen voor o.a. het stikstof leverend vermogen (NLV), en zijn 

op basis van metingen en aannames kalium en koolstof balansen opgesteld. De kalium en 

koolstofbalansen zijn indicatief vanwege de gebruikte aannames, maar kunnen als basis worden 

gebruikt voor verfijning in de komende jaren. In Bijlage 4 zijn de gebruikte uitgangspunten en 

aannames voor het opstellen van de NPKC-balansen weergegeven. 

 

De getoonde resultaten in dit hoofdstuk zijn niet statistisch getoetst, omdat de dataset daar (nog) niet 

geschikt voor was en het ook niet de intentie was in deze fase van onderzoek. Wanneer gesproken 

wordt over wel of geen verschillen, dan betreft dat een inschatting op basis van expertbeoordeling. 

 

Resultaten 2020-2021 

Ontwikkelingen veestapel, veebezetting en krachtvoergift 
In 2020 bleek een ruwvoertekort te ontstaan. Daarom is ervoor gekozen de veebezetting te verlagen 

en de krachtvoergiften wat te verhogen per 1 januari 2021 (Tabel 8.1). Per 1 januari 2022 is besloten 

om de veebezetting van de Jerseys nog verder te verlagen met nog één dier, omdat met name bij 

Jersey in 2021 nog steeds sprake was van een (kleiner dan in 2020) ruwvoertekort. Ook kwam het 

geschatte metabole gewicht per hectare tussen de bedrijfssystemen zo dichter bij elkaar komt te 

liggen, al moet worden opgemerkt dat er geen betrouwbare schattingscoëfficiënten zijn voor het 

schatten van het metabool gewicht van Jersey koeien. 

 

Tabel 8.1: Vanaf 1 januari 2020 vonden er kleine verschuivingen plaats in het aantal koeien, de gebruikte 
percelen en de oppervlakte van het grasland per bedrijfssysteem. 

   HF-LW HF-HW J-HW 

Grondwaterstand   -50 -20 -20 

Koeras    Holstein-Friesian Holstein-Friesian Jersey 

Situatie 2020   Aantal melkkoeien* 46 23 31 

  Ha grasland  20.1 10.1 10.3 

 Krachtvoer (kg/ha) ± 3700 ± 3500 ± 3650 

Situatie 2021  Aantal melkkoeien* 44 22 30 

 Waarvan in 
droogstaand 

5.5 3.3 4.0 

 Metabool koegewicht 
(kg/ha) 

240 236 245 

  Ha grasland  22.5 11.3 11.3 

 Krachtvoer (kg/ha) ± 3900 ± 3900 ± 3800 

Situatie 2022 Aantal melkkoeien* 44 22 29 

 Metabool koegewicht 
(kg/ha) 

240 236 237 

 Ha grasland  22.5 11.3 11.3 

* inclusief koeien in droogstand. Voor 2020 is gerekend met een 13% droogstandspercentage van de melkkoeien. 

Voor 2021 zijn de daadwerkelijke hoeveelheid drooggezette koeien omgerekend op jaarbasis weergegeven. Voor 

2022 is het exacte aandeel droogstand nog niet bekend. 
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CO2- en methaanemissies uit de veenbodem 
In 2021 heeft het NOBV een meetplot ingericht op perceel 31 waar met drukdrains een 

grondwaterstand van ca. –20 cm wordt nagestreefd, voor het meten van broeikasgassen. Eind 2021 

was de diverse apparatuur op de plot grotendeels operationeel (geplande oplevering november 2021). 

Echter zijn van de laatste weken van 2021 geen concrete resultaten van de metingen uitgewerkt, en 

ook was deze meetperiode te kort om voldoende betrouwbare schattingen van de jaarlijkse 

broeikasgasemissies uit de bodem te maken. Toekomstige resultaten van de metingen worden 

gecommuniceerd vanuit het NOBV (www.nobveenweiden.nl), en de intentie is de te gaan gebruiken 

voor het schatten van de koolstof balansen en broeikasgasemissies van de bedrijfssystemen in de 

komende jaren. 

 

Voor de resultaten rondom broeikasgasemissies uit de bodem in 2020 en 2021, betekent het dat in 

deze rapportage geen cijfers zijn opgenomen voor CO2 en methaan uit de bodem. Lachgasemissies 

als gevolg van de toediening van mest zijn geschat aan de hand van de rekenregels van de 

Kringloopwijzer. 

 

NPKC-balansen 
In 2020 waren er kleine geschatte verschillen tussen de stikstofopname via ruwvoer tussen HF-HW en 

J-HW, ook had J-HW de hoogste N-opname via vers gras ten opzichte van de andere twee 

bedrijfssystemen (Tabel 8.2). Ondanks dat J-HW ook de hoogste N-afvoer via melk realiseerde, was 

de N-efficiëntie op dierniveau vrij vergelijkbaar met HF-LW en marginaal hoger ten opzichte van HF-

HW. De afvoer van dieren van de bedrijfssystemen is niet meegenomen (bijvoorbeeld via verkochte 

koeien of kalveren die het bedrijf hebben verlaten).  

 

De aanvoer van stikstof via ruw- en krachtvoer lag in 2021 hoger dan in 2020. De reden hiervoor is dat 

de monitoring in 2020 pas is gestart vanaf het weideseizoen, waardoor een deel van de voeropname 

ontbreekt in die balanscijfers. In 2021 viel op dat HF-LW een wat hogere N-opname realiseerde via 

ruwvoer ten opzichte van de andere groepen. Daarnaast legde J-HW wat meer stikstof vast in melk 

dan vooral HF-HW, net als in 2020. Zowel in 2020 als in 2021 leek het N-overschot per kg meetmelk 

voor J-HW lager uit te vallen dan met name HF-HW maar ook ten opzichte van HF-LW, wat duidt op 

een efficiëntere N-benutting door de koeien in dat systeem. Kanttekening hierbij is dat er besloten is 

per 1 januari 2022 de J-HW met één koe te verkleinen, omdat dit de groep is met het grootste 

ruwvoertekort en het hoogste geschatte metabole diergewicht per hectare. 

 

  

http://www.nobveenweiden.nl/
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Tabel 8.2: Stikstof balans op dierniveau (alle waarden in kg per hectare, m.u.v. de waarden per kg meetmelk).  
NG = niet geschat. 

 2020   2021 

  HF-LW HF-HW J-HW HF-LW HF-HW J-HW 

Aanvoer N       

Ruwvoer  133 116 131 228 213 218 

Krachtvoer   53 49 49 73 72 70 

Gras   89 88 112 73 63 63 

Afvoer N       

Melk   73 64 78 87 84 92 

Dieren   NG NG NG 3 3 2 

          

Aanvoer totaal 276 254 292 374 348 351 

Afvoer totaal 73 64 78 90 87 94 

Overschot,  
kg per ha   

203 190 214 284 261 257 

Overschot,  
g/kg meetmelk   

11.4 12.4 10.8 17.2  16.3 14.6  

 

In 2021 waren er geen noemenswaardige verschillen in de fosfaat- en kaliumbalans tussen de 

bedrijfssystemen op dierniveau (Tabel 8.3). Voor bedrijfssysteem J-HW kwam de geschatte 

koolstofaanvoer op dierniveau wat lager uit dan voor de andere twee systemen. Dit was met name het 

gevolg van een wat lagere kuilgrasproductie per hectare in dat systeem.  

 

Tabel 8.3: Fosfaat, kalium en koolstofbalans op dierniveau voor 2021 (alle waarden in kg per hectare,  
m.u.v. de waarden per kg meetmelk). NG = niet geschat. 

 P2O5 K C 

  HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW 

Aanvoer          

krachtvoer 30 29 28 33 32 31 1712 1687 1642 

kuilgras 58 61 62 228 240 244 4008 4173 3565 

weidegras 17 17 16 67 67 63 864 825 820 

Afvoer          

Melk   36 35 32 26 26 28 1007 977 1073 

Vlees   2 2 2 0 0 0 NG NG  NG 

            

Aanvoer totaal 105 107 106 328 338 337 6584 6685 6026 

Afvoer totaal 38 37 34 27 26 28 1007 977 1073 

Overschot, kg/ha  67 70 72 301 312 309 5577 5707 4953 

Overschot, g/kg 
meetmelk 

4.1 4.4 4.1 18.2 19.5 17.5 338 356 282 
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In 2020 waren er beperkte geschatte verschillen tussen de bodem stikstofaanvoer via mineralisatie en 

mest, afvoer via gras en kuil en de bodem stikstofbalans (Tabel 8.4). Het stikstofleverend vermogen 

(NLV) is hier gemiddeld voor de verschillende grondwaterstanden, omdat de grondwaterstanden nog 

niet verschilden in 2020 en er nog maar één jaar was gemeten aan het NLV.  

 

In 2021 is onderscheidt gemaakt voor het NLV per bedrijfssysteem, omdat er in dit jaar consistentere 

verschillen in grondwaterstanden waren. Zoals verwacht was het NLV van HF-LW wat hoger dan van 

de andere bedrijfssystemen met de hogere grondwaterstand. Samen met een onbedoeld wat hoger 

uitvallende N aanvoer via drijfmest per ha, had HF-LW een hogere N aanvoer op bodemniveau. 

Uitganspunt was bemesting was een zo gelijke mogelijke verdeling van kunstmest N-giften per 

hectare tussen de bedrijfssystemen, en drijfmest N-giften en basis van beschikbare mest. Ook de 

vastlegging van N in gras en kuil was het hoogst voor HF-LW. Voor J-HW was de totale aanvoer het 

laagst, en ook de N vastlegging in gras en kuil het laagst. HF-HW zat wat betreft verschillen in totale 

aan- en afvoer tussen HF-LW en J-HW in. Onder de streep hadden de drie bedrijfssystemen wel een 

vergelijkbaar N bodemoverschot, zowel uitgedrukt per hectare als per kg meetmelk. 

 

Tabel 8.4: Stikstof balans op bodemniveau (alle waarden zijn in kg per hectare,  
m.u.v. de waarden per kg meetmelk). 

 2020   2021 

  HF-LW HF-HW J-HW HF-LW HF-HW J-HW 

Aanvoer N       

Stikstof leverend vermogen  275 275 275 293 273 254 

Kunstmest 86 76 72 73 71 68 

Drijfmest 139 147 159 215 200 199 

Weidemest 26 27 32 41 38 37 

Depositie 33 33 33 33 33 33 

Afvoer N            

Gras  89 88 112 73 64 63 

Kuil  163 172 148 233 214 183 

            

Aanvoer totaal 559 558 571 655 615 591 

Afvoer totaal 252 260 260 306 278 246 

N overschot, kg/ha 307 298 311 349 337 345 

N overschot,  
g/kg meetmelk 

17.3 19.4 15.8 21.1 21.0 19.6 

 

Zowel voor fosfaat, kalium als koolstof was het niet mogelijk de bodemlevering goed in te schatten, 

wat als gevolg heeft dat de fosfaat en kalium balans netto negatief waren (Tabel 8.5). Net als voor 

stikstof, was ook de geschatte fosfaataanvoer bij HF-L wat hoger dan bij de andere twee bedrijfs-

systemen. De fosfaat vastlegging in gras en kuil was daarentegen ongeveer net zo hoog als bij het 

HF-L en HF-H bedrijfssysteem, wat ervoor zorgde dat HF-H het kleinste geschatte bodemoverschot 

had. Voor de kalium balans was een vergelijkbare tendens tussen de bedrijfssystemen te zien. 

Opmerking hierbij is wel dat de schattingen van de kaliumbalans sterk samenhangen met de 

fosfaatbalans. Voor wat betreft de geschatte koolstofbalans, viel op dat J-H een lagere koolstof 

vastlegging in gras had dan de andere twee bedrijfssystemen. Dit was een gevolg van de wat lagere 
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grasgroei in dit systeem. De afvoer van koolstof via gras en kuil was daarom ook lager. De vastlegging 

van koolstof in het gewas en de afvoer van koolstof via het gewas hangen sterk met elkaar samen, het 

verschil tussen deze twee zijn vooral weide- en inkuilverliezen. 

 

Tabel 8.5: Fosfaat, kalium en koolstofbalans op bodemniveau (alle waarden zijn in kg per hectare,  
m.u.v. de waarden per kg meetmelk). NG = niet geschat. 

 P2O5 K C 

  HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW 

Aanvoer          

Bodemlevering NG NG NG NG NG NG NG NG NG 

Drijfmest 57 49 52 181 140 148 586 461 490 

Weidemest 10 10 11 32 29 31 103 94 104 

CO2-C vastlegging 
gras 

      5237 5369 4721 

Afvoer          

Gras  17 17 16 67 67 63 864 825 820 

Kuil  62 63 53 244 248 208 4008 4173 3565 

           

Aanvoer totaal 67 59 63 213 168 180 5925 5924 5314 

Afvoer totaal 79 80 69 310 314 271 4872 4998 4384 

Overschot, kg/ha -12 -21 -6 -97 -146 -92 1053 926 930 

Overschot,  
g/kg meetmelk 

-0.7 -1.3 -0.3 -6 -9 -5 64 58 53 

 

Voor wat betreft de N-balans op bedrijfsniveau in 2020, kwam J-HW hier wat gunstiger uit dan de twee 

andere bedrijfssystemen, als gevolg van de laagste kunstmestaanvoer en de hoogste N-afvoer via 

melk (Tabel 8.6). Ook in 2021 was de N-afvoer via melk van de J-HW het grootst, maar het verschil de 

andere bedrijfssystemen was kleiner dan in 2020. 

 

Net als voor de cijfers op bodemniveau, is er vanaf 2021 onderscheidt gemaakt in NLV per 

bedrijfssysteem omdat er ook verschillen waren in grondwaterstanden. Daarnaast zijn de N-aanvoeren 

via krachtvoer hoger dan in 2020, maar dat kan verklaard worden doordat 2021 het eerst volledige 

monitoringsjaar was. Opvallend is dat J-HW een hogere N-aanvoer had via gekocht voer, ten opzichte 

van de andere twee bedrijfssystemen. De reden hiervan was dat J-HW het grootste ruwvoertekort had 

van de drie bedrijfssystemen. Mede om die reden is de omvang van de veestapel van J-HW met één 

koe verlaagd per 1 januari 2022. De komende monitoringsjaren zal waarschijnlijk duidelijker worden of 

Jerseys een hogere voeropname hebben dan verwacht, dat de grasgroei op het J-HW bedrijfssysteem 

structureel lager is, of dat er nog andere redenen zijn voor dit voertekort. Mogelijk kan de hogere N-

aanvoer via ruwvoer, als gevolg van een onbedoelde wat hogere veebezetting, ook deels verklaren 

waarom J-HW de hoogste N vastlegging in melk had ten opzichte van de twee andere bedrijfs-

systemen. Uiteindelijk had J-HW echter een vergelijkbaar N-overschot per hectare als HF-HW, maar 

was het N-overschot lager dan van HF-LW. Voor N-overschot per kg meetmelk scoorde J-HW 

gunstiger dan zowel HF-LW als HF-HW. 
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Tabel 8.6: Stikstofbalans op bedrijfsniveau voor 2020 en 2021 (alle waarden zijn in kg per ha, m.u.v. de cijfers per 
kg meetmelk). NG = niet geschat. 

 2020   2021 

  HF-LW HF-HW J-HW HF-LW HF-HW J-HW 

Aanvoer N        

Krachtvoer  53 50 49 74 73 71 

Overig aangekocht voer NG NG NG 14 17 51 

Kunstmest  86 76 72 73 71 68 

Dierlijke mest NG NG NG 8 6 7 

Depositie 33 33 33 33 33 33 

Mineralisatie 275 275 275 293 273 254 

Afvoer N         

Melk  73 64 79 86 84 92 

Dierverkoop  NG NG NG 4 3 2 

          

Aanvoer totaal 447 434 429 495 473 484 

Afvoer totaal 73 64 79 90 87 94 

N overschot, kg/ha  374 370 350 405 386 390 

N overschot, g/kg meetmelk 21.1 24.1 17.7 24.5 24.1 22.2 

 

Net als bij de stikstofbalans op bedrijfsniveau, viel op dat J-HW de hoogste aanvoer had van fosfaat, 

kalium en koolstof via ruwvoer. Dit kwam omdat J-HW het grootste ruwvoertekort had, wat is 

aangevuld. Daarnaast had J-HW de kleinste CO2-C vastlegging in het gras, wat een gevolg was van 

de wat lagere grasgroei in dit bedrijfssysteem. Tussen de afvoer van fosfaat, kalium en koolstof via 

melk en dieren waren er geen noemenswaardige verschillen tussen de bedrijfssystemen. Wel waren 

er verschillen in afvoer van fosfaat, kalium en koolstof via dierlijke mest. In tegenstelling tot de 

stikstofbalansen op bedrijfsniveau, is er voor de fosfaat, kalium en koolstofbalansen sprake van een 

netto afvoer in plaats van aanvoer via dierlijke mest. Dit heeft te maken met de wijze waarop de droge 

koeien in de bedrijfssystemen zijn ingerekend, namelijk door voor deze koeien een voeraanvoer toe te 

kennen, en de mest ‘op papier’ weer af te voeren. 

 

Voor wat betreft de overschotten, had HF-HW het hoogste fosfaat- en koolstofoverschot, terwijl 

J-HW het hoogste kaliumoverschot had. Na één jaar is het moeilijk conclusies te trekken over deze 

verschillen, omdat er verschillende aannames achter de balansen zitten en er sprake kan zijn van 

(kleine) meetfouten. Er lijken tot dusver in elk geval geen consistente verschillen tussen de 

mineralenbalansen van HF-HW versus de laagwaterbedrijven. 
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Tabel 8.7: Fosfaat, kalium en koolstofbalans op bedrijfsniveau voor 2021 (alle waarden zijn in kg per ha,  
m.u.v. de cijfers per kg meetmelk). NG = niet geschat. 

 P2O5 K C 

  HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW HF-LW   HF-HW  J-HW 

Aanvoer          

Nalevering bodem NG NG NG NG NG NG NG NG NG 

Krachtvoer 30 30 29 33 33 32 1712 1687 1642 

Ruwvoer aanvoer 0 2 13 0 18 117 618 1414 764 

CO2-C vastlegging 
gras 

      5237 5369 4721 

Diesel       172 171 169 

Afvoer          

Melk 36 35 32 26 26 28 1007 977 1073 

Dieren 2 2 2 0 0 0 NG NG NG 

Dierlijke mest 3 14 14 10 40 40 31 132 132 

Methaan-C       258 255 275 

CO2-C vertering       3741 3783 3160 

CO2-C diesel       172 171 169 

Overige verliezen       NG NG NG 

          

Aanvoer totaal 27 18 28 23 11 109 7708 8509 7163 

Afvoer totaal 38 37 34 27 26 28 5656 5725 5238 

Overschot, kg/ha -11 -19 -6 -3 -15 80 2052 2784 1925 

Overschot, g/kg 
meetmelk 

-0.7 -1.2 -0.3 0 -1 5 124 174 109 

 

Emissies van broeikasgassen en ammoniak 
De geschatte broeikasgas- en ammoniakemissies zijn zowel uitgedrukt per hectare als per kg 

meetmelk (Tabel 8.8). Omdat de meetplot voor het meten van CO2 en methaanemissies uit de bodem 

pas vanaf het einde van 2021 functioneerde, zijn geen emissieschattingen beschikbaar vanuit de 

bodem. 

 

Bedrijfssysteem J-HW had de laagste geschatte ammoniakemissie, zowel per hectare als per kg 

meetmelk, gevolgd door HF-HW. HF-LW had de hoogste ammoniakemissie. Dit is in lijn met de N-

balans cijfers, namelijk dat de koeien in het J-HW bedrijfssysteem de hoogste N vastlegging in melk 

hadden met de laagste N aanvoer op dierniveau. 

 

Bedrijfssysteem J-HW scoorde ook het gunstigst op broeikasgasemissies per kg meetmelk, maar 

echter het minst gunstig op broeikasgasemissies per hectare. Hier scoorde bedrijfssysteem HF-LW 

juist beter. Dit lijkt met name te komen door een hogere schatting methaanvorming uit persfermentatie 

bij J-HW, en een lagere schatting van CO2-eq uit energie en voeraankopen bij HF-HW. 
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Tabel 8.8. Emissies van broeikasgassen en ammoniak in kg per hectare en in g per kg meetmelk in 2021.  
Alle broeikasgasemissies zijn uitgedrukt in CO2-equivalenten. 

 HF-LW HF-HW J-HW 

Emissies, kg/ha       

CO2  veenbodem PM – metingen van CO2 op de Hoogwaterboerderij door het NOBV zijn in 

november 2021 gestart 

CO2 energie 670 714 705 

CO2 aanvoer (o.a. 
voeraankopen, kunstmest) 

6155 7423 7401 

Methaan veenbodem PM – metingen van methaan op de Hoogwaterboerderij door het NOBV zijn 
in november 2021 gestart 

Methaan pensfermentatie 9573 9462 10292 

Methaan stal en mestopslag 2494 2418 2185 

Lachgas bodem* 6105 5867 5794 

Lachgas stal en mestopslag 331 300 292 

Broeikasgassen totaal 25328 26185 26669 

Ammoniak 55 48 46 

    

Emissies, g/kg meetmelk    

CO2 783 874 790 

Methaan 731 741 709 

Lachgas 20 19 17 

Broeikasgassen totaal 1534 1634 1516 

Allocatiefactor 0.93 0.93 0.89 

Na allocatie 1401 1509 1331 

Ammoniak 3.33 3.00 2.61 

 * binnen het NOBV wordt onderzoek gedaan naar lachgasemissies bij verschillende grondwaterstanden en 

managementomstandigheden. De getoonde lachgasemissie is een schatting op basis van emissiefactoren 

gebruikt in de Kringloopwijzer. 

 

Highlight en conclusies 

Omdat 2020 een inregeljaar was, zijn er geen harde conclusies te trekken over het effect van de 

grondwaterstand of bedrijfssysteem op de stikstof efficiëntie op dier-, bodem- of bedrijfsniveau, en was 

het nog niet mogelijk om uitgebreide NPKC-balansen op te stellen. Vanaf 2021 zijn die balansen er 

wel, met uitzondering van schattingen van broeikasgasemissies uit de bodem per bedrijfssysteem. 

Ook daar is het na één jaar te vroeg om harde conclusies te trekken over verschillen, omdat er 

verschillende aannames bij het opstellen van de balansen zijn genomen. Ook is de verwachting dat 

verschillen tussen bedrijfssystemen de komende jaren groter kunnen worden, doordat effecten van 

hoge grondwaterstanden in de tijd doorwerken. Dit zou zijn weerslag kunnen hebben op de NPKC-

balansen. Wel kan tot dusver worden gesteld dat er geen consistente verschillen tussen de NPKC-
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balansen zijn van HF-HW versus de laagwaterbedrijven. Toch zijn er onderling verschillen 

waargenomen tussen de bedrijfssystemen, namelijk: 

• De gemeten NLV van de hoogwater bedrijfssystemen was in 2021 wat lager dan van het HF-

LW referentiebedrijf. 

• Zowel in 2020 als in 2021 leek het N-overschot per kg meetmelk voor bedrijfssysteem J-HW 

lager uit te vallen dan met name HF-HW, maar ook ten opzichte van HF-LW, wat duidt op een 

efficiëntere N-benutting door de koeien in dat systeem. Kanttekening hierbij is dat er besloten 

is per 1 januari 2022 de J-HW met één koe te verkleinen, omdat dit de groep is met het 

grootste ruwvoertekort en het hoogste geschatte metabole diergewicht per hectare. Dit kan 

mogelijk (een deel van) die verschillen verklaren. 

• Het bedrijfssysteem J-HW had een wat lagere grasgroei dan de andere systemen en daardoor 

een wat lagere mineralenaanvoer via grasgroei, en moest in 2021 wat meer ruwvoer 

aanvoeren dan de ander systemen om de koeien voldoende te kunnen voeren. De komende 

jaren zal duidelijk of dit verschil incidenteel of meer structureel zal zijn. 

• Bedrijfssysteem J-HW had in 2021 een vergelijkbaar N-bedrijfsoverschot per hectare als HF-

HW, maar lager dan van HF-LW. Voor N-overschot per kg meetmelk scoorde J-HW gunstiger 

dan zowel HF-LW als HF-HW.  

• De drie bedrijfssystemen hadden in 2021 een vergelijkbaar N-bodemoverschot, zowel 

uitgedrukt per hectare als per kg meetmelk. 

• Bedrijfssysteem J-HW had de laagste geschatte ammoniakemissie, zowel per hectare als per 

kg meetmelk, gevolgd door HF-HW. HF-LW had de hoogste ammoniakemissie. Dit is in lijn 

met de N-balans cijfers, namelijk dat de koeien in het J-HW bedrijfssysteem de hoogste N-

vastlegging in melk hadden met de laagste N-aanvoer op dierniveau. 

• Bedrijfssysteem J-HW scoorde ook het gunstigst op broeikasgasemissies per kg meetmelk, 

maar echter het minst gunstig op broeikasgasemissies per hectare. Hier scoorde 

bedrijfssysteem HF-LW juist beter. 

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

In de vervolgjaren van het onderzoek op de Hoogwaterboerderij worden de gegevensverzamelingen 

voortgezet. Doordat er meerjarige metingen gaan ontstaan wordt de systeemvergelijking steeds 

betrouwbaarder. Parameters zoals het stikstofleverend vermogen van de bodem, ruwvoer-

hoeveelheden en –kwaliteit en broeikasgasemissies kunnen wellicht steeds betrouwbaarder worden 

ingeschat per bedrijfssysteem, waardoor mineralenbalansen en overige emissies (zoals ammoniak) 

ook betrouwbaarder kunnen worden ingeschat. Dit is niet alleen van belang voor het kunnen 

inschatten van de milieu-impact van de Hoogwaterboerderij, maar ook voor schattingen rondom 

economie en het verdienmodel. Daarnaast kan er in de vervolgjaren meer aandacht worden besteed 

aan (de verfijning van) de schattingen van de nutriënten nalevering door de bodem, en aan het 

opstellen van de K en C balans. Hierbij valt onder andere te denken aan specifieke mineralen 

analyses in gras, melk en mest. 

 

Ook is de verwachting dat de verschillen tussen de bedrijfssystemen de komende jaren groter zullen 

worden. Bijvoorbeeld omdat de drainagesystemen dan voldoende goed zijn ingericht om scherp te 

sturen op grondwaterstand, waardoor de streefgrondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld 

prominenter in de resultaten tot uiting zal komen. Eventuele veranderingen in botanische 

samenstelling en voederwaarde zullen mogelijk langzaam steeds groter worden, wat vervolgens weer 

impact kan hebben op producties maar ook op bijvoorbeeld mestkwaliteit en emissies. De huidige 



77 
 

balansen van 2020 en 2021 kunnen de komende jaren wellicht als startpunt worden beschouwd voor 

verdere analyse. 
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9. Thema Economie & Verdienmodel 

Inleiding 

De centrale vraag in het project Boeren op Hoog Water is: hoe kun je financieel gezond boer blijven bij 

een hoog grondwaterpeil? Dit is afhankelijk van: 

• in welke mate de kostprijs van de melk- en vleesproductie wordt verhoogd bij de verschillende 

bedrijfs- en waterbeheersing systemen; 

• in welke mate de opbrengsten voor wat betreft melk en vlees verschillen tussen de 

bedrijfssystemen  

• de mate van intensiteit (kunstmest- en krachtvoergift, dieren per ha); 

• in hoeverre ecosysteemdiensten of maatschappelijke diensten vergoed kunnen worden.  

 

Het doel is inzicht geven in de verschillen in kosten en opbrengsten van de drie verschillende 

bedrijfssystemen en het bepalen van een (voer)saldo. In het kader hiervan zijn de economische 

resultaten voor de drie bedrijfssystemen gekwantificeerd voor 2020 en 2021. Daarbij zijn de kosten en 

het voersaldo uitgedrukt per 100 kg melk, per koe en per ha. 

 

Werkwijze 

Economie bedrijfssystemen 

Voor 2020 en 2021 zijn de economische resultaten per systeem op een rij gezet. De data voor 

economie betreffen: 

• Melkleveringen en melkprijzen per systeem (kg en gehalten)   

• Krachtvoergiften en -prijzen gedurende hele jaar  

• Voeraankoop per systeem 

• Prijzen afgevoerde koeien per systeem 

• Bewerkingskosten per systeem 

• Dierenartskosten per systeem 

Door de opstart van het onderzoek in 2020 was registratie en onderscheid van voeraankoop en 

dierenartskosten per systeem nog niet mogelijk. Voor 2020 zijn bewerkingskosten gebaseerd op 

standaard loonwerkkosten en is rekening gehouden met maai% en drijfmestgift per ha per systeem. 

 

Resultaten 2020-2021 

De economische resultaten voor 2020 en 2021 hebben betrekking op de bedrijfskenmerken per 

systeem zoals weergegeven in Tabel 9.1.  
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Tabel 9.1: Kenmerken van de bedrijfssystemen HF-HW, J-HW, HF-LW voor 2020 en 2021. 

 
  2020 2021 

 
HF-LW HF-HW J-HW HF-LW HF-HW J-HW 

Drooglegging (cm) 50 20 20 50 20 20 

Ras   Holstein-
Friesian 

Holstein-
Friesian 

Jersey Holstein-
Friesian 

Holstein-
Friesian 

Jersey 

Koeien (#) 40.3 20.4 27.5 44 22 30 

Areaal 
grasland 

(ha) 20.1 10.1 10.3 22.5 11.3 11.3 

Melkproductie (kg) 277054 123451 129385 329661 159913 146519 

Vet (%) 4.1 4.16 5.58 4.23 4.25 5.65 

Eiwit (%) 3.52 3.51 4.11 3.48 3.54 4.15 

Lactose (%) 4.51 4.65 4.51 4.46 4.52 4.41 

1) inclusief koeien in droogstand  

  

De bedrijfskengetallen zijn gebruikt om de melkopbrengst en de kosten voor krachtvoer, ruwvoer en 

diergezondheid uit te drukken per 100 kg melk, per koe en per ha. In Tabel 9.2. staan de 

melkopbrengsten, de voerkosten, de kosten voor diergezondheid en het voersaldo. Voor 2020 zijn de 

kosten voor diergezondheid buiten beschouwing gebleven, omdat voor het inregeljaar hiervan geen 

betrouwbaar beeld verkregen kon worden.   

 

Tabel 9.2: Economische bedrijfsresultaten van de bedrijfssystemen HF-HW, J-HW, HF-LW met melkopbrengsten 
en de kosten voor krachtvoer, ruwvoer, diergezondheid en het voersaldo voor 2020 en 2021. De kosten en het 
voersaldo zijn als totaal weergegeven en uitgedrukt per 100 kg melk, per koe en per ha. 

  
2020 2021 

 
HF-LW HF-HW J-HW HF-LW HF-HW J-HW 

Melkopbrengst               

   Totaal (eur) 82768 37062 47068 111072 54557 60606 

   Per 100 kg melk (eur) 29.9 30 36.4 33.7 34.1 41.4 

   Per koe (eur) 2020 1800 1703 2524 2480 2020 

   Per ha (eur) 4122 3651 4565 4937 4828 5363 

Krachtvoerkosten             

   Totaal (eur) 15165 7491 7664 27543 13559 13198 

   Per 100 kg melk (eur) 5.50 6.10 5.90 8.36 8.48 9.01 

   Per koe (eur) 370 364 277 626 616 440 

   Per ha (eur) 755 738 743 1224 1200 1168 

Ruwvoerkosten             

   Totaal (eur) 5834 2949 2996 5692 4222 3534 
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   Per 100 kg melk (eur) 2.10 2.40 2.30 1.73 2.64 2.41 

   Per koe (eur) 145 145 109 129 192 118 

   Per ha (eur) 291 291 291 253 374 313 

Diergezondheid             

   Totaal (eur) - - - 1570 853 933 

   Per 100 kg melk (eur) - - - 0.48 0.53 0.64 

   Per koe (eur) - - - 36 39 31 

   Per ha (eur) - - - 70 75 83 

Voersaldo     
 

        

   Totaal (eur) 61769 26622 36408 77837 36776 43874 

   Per 100 kg melk (eur) 22.3 21.5 28.2 23.6 23.0 29.9 

   Per koe (eur) 1505 1291 1317 1769 1672 1462 

   Per ha (eur) 3076 2622 3531 3459 3255 3883 

 

Aangezien de data van 2020 niet van een volledig jaar waren, zijn de melkopbrengsten en de 

krachtvoerkosten in 2020 aanmerkelijk lager dan in 2021. De ruwvoerkosten van 2020 en 2021 waren 

meer vergelijkbaar aangezien ruwvoer pas in het najaar aangekocht werd.    

 

In beide jaren waren de melkopbrengsten in totaal, per 100 kg melk en per ha, relatief hoog voor J-

HW vanwege de relatief hoge gehalten van vooral vet en eiwit.  Door het lagere melkproductieniveau 

per koe was de melkopbrengst per koe echter relatief lager. Voor HF-LW en HF-HW waren de 

opbrengsten per 100 kg melk vergelijkbaar, maar de opbrengsten, per koe en per ha waren hoger 

voor HF-LW.  

 

De krachtvoerkosten per 100 kg melk en per ha waren het laagst voor HF-LW en per koe het laagst 

voor J-HW.  De kosten voor ruwvoer waren in 2020 per 100 kg melk het laagst voor HF-LW en per koe 

het laagst voor J-HW. Voor HF-LW en HF-HW waren de ruwvoerkosten per koe en per ha gelijk. In 

2021 waren de kosten per 100 kg melk en per ha het laagst voor HF-L en per koe het laagst voor J-

HW.  

 

De kosten voor diergezondheid waren in 2021 voor de J-HW relatief hoog ten opzichte van de andere 

twee systemen, door het grotere aantal dieren. Voor HF-LW waren de kosten het laagst. 

Het voersaldo voor HF-LW was hoger dan voor HF-HW, vooral door de hogere melkopbrengsten en 

lagere ruwvoerkosten (2021). J-HW had het hoogste voersaldo per 100 kg melk en per ha door het 

relatief hoge vet en eiwitpercentage in de melk, wat bekend is van Jerseys. Per koe was het saldo 

echter het laagst. 

 

Discussie 

Aangezien2020 nog een inregeljaar was, zijn vanaf de start van het jaar niet alle kosten in beeld. 

Daarbij was de waterinfiltratie pas halverwege de zomer operationeel en werd de 

streefgrondwaterstand nog niet gerealiseerd. In 2021 waren deze aspecten wel op orde, maar 
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desondanks zijn de economische resultaten nog vooral gericht op de melkopbrengsten en de kosten 

voor krachtvoer, ruwvoer en diergezondheid. Op basis van het voersaldo lijkt HF-LW tot betere 

economische resultaten te komen dan HF-HW en dit kan een consequentie zijn van het verschil in 

drooglegging en de toepassing van waterinfiltratie, ondanks dat de streefgrondwaterstand nog niet 

gehaald werd. J-HW gaf relatief goede resultaten terwijl hier in 2021 wel de hoge 

streefgrondwaterstand werd benaderd.  

 

De omzet en aanwas is nog niet volledig in beeld, omdat droogstaande koeien buiten de 

bedrijfssystemen werden gehouden en het lastig is om deze opbrengsten op een vergelijkebare wijze 

voor de drie bedrijfssystemen in beeld te brengen. Ook konden de kosten voor loonwerk (bemesten en 

ruwvoerwinning) nog niet uitgesplitst worden voor de drie systemen, omdat de werkzaamheden niet 

voor drie systemen gescheiden werd. Deze zijn vooralsnog buiten beschouwing gebleven. In de 

context van drie bedrijfssystemen met veel percelen per systeem, verschil in areaalgrootte tussen HF-

L en HF-H en een aantal kleine proefvelden, was het niet realistisch om op basis van loonwerkkosten 

tot een bedrijfsvergelijking te komen. De aanbeveling is om de bewerkingskosten vast te leggen op 

basis van maaipercentage en de meerkosten door het niet kunnen berijden van percelen of door 

schade tijdens bewerkingen.  

 

Conclusies 

• HF-LW had een hoger voersaldo dan HF-HW, wat mogelijk te relateren is aan het verschil in 

drooglegging en de toepassing van een waterinfiltratiesysteem.  

• J-HW had het hoogste voersaldo per 100 kg melk en per ha door het relatief hoge vet en 

eiwitpercentage in de melk. Per koe was het saldo echter het laagst. 

• Het onderzoek bevestigt bekende verschillen in dierprestatie tussen Jersey en Holstein 

Friesians.  

• De tweede fase van het onderzoek moet uitwijzen of verschillen tussen bedrijfssystemen 

gerelateerd kunnen worden aan het verschil in waterhuishouding. 

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

Voor de economische vergelijking van de bedrijfssystemen op de hoogwaterboerderij in 2021 is het 

belangrijk om verbeteringen in de analyse door te voeren en antwoord op vragen te vinden als het 

gaat om: 

• Omzet en aanwas bepalen. 

• Bewerkingskosten (loonwerk en eigen mechanisatie) verdelen op basis van maaipercentage 

en drijfmestgift. 

• Kosten voor waterinfiltratie kwantificeren. 

• Arbeid die nodig is voor waterbeheer met een waterinfiltratiesysteem 

• Inzicht geven in relaties economie, klimaatdoelen en diensten. Het saldoverlies per ton winst 

reductie van CO2-eq. Hoe groot moet de vergoeding zijn die nodig is om het verwachte 

inkomensverlies te compenseren? 

• Bepalen van de gevolgen voor de grondprijs en -waarde, wanneer in het veenweidegebied het 

grondwaterpeil op grotere schaal verhoogd wordt, en daarmee de productiviteit van de grond 

(=hypothese) afneemt.  
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10. Thema Scenarioberekeningen 

vernattingsmaatregelen 

Inleiding 

Gezocht wordt naar oplossingen om bodemdaling en broeikasgasemissie in veenweidegebieden die 

voortkomen voortkomen uit de mineralisatie van de organische veenbodem, te verminderen. Uit 

onderzoek van Van den Akker et al. (2007, 2008) is bekend dat de bodemdaling en 

broeikasgasemissie evenredig vermindert met het verhogen van de grondwaterstand in het 

zomerhalfjaar door een vermindering van zuurstofintreding in de bodem. Met een actief 

waterinfiltratiesysteem in de vorm van drukdrains is het mogelijk om de grondwaterstand in het 

zomerhalfjaar op een relatief hoog niveau te houden. Dit geeft in potentie een aanzienlijke 

vermindering van veenafbraak (Hoving et al., 2018 en 2021). Het is echter een systeem dat een forse 

investering vraagt.  

 

Uit oriënterende berekeningen van het Louis Bolk Instituut (Pijlman et al. (2019) is voor een 

melkveebedrijf een scenario “boeren met hoog water” doorgerekend dat gericht was op het maximaal 

remmen van veenafbraak met drukdrains. Hierbij werd echter fors toegegeven op het 

melkproductieniveau, door een ingeschatte daling van de voederwaarde van gras, waardoor het 

economisch saldo aanzienlijk daalde. Het doel van Boeren op Hoog Water is onder andere te 

onderzoeken of dit soort effecten bij sterk verhoogde grondwaterstanden daadwerkelijk optreden, 

omdat in de praktijk onderzoek is gedaan bij minder hoge grondwaterstanden. Dat roept de vraag op  

of die resultaten wel geëxtrapoleerd kunnen worden naar de hoge grondwaterstanden, zoals die 

vanuit broeikasgasreductie beoogd zijn bij Boeren op Hoog Water. De scenarioberekeningen zoals die 

in de voorbereiding van het onderzoek zijn uitgevoerd, waren een hulpmiddel om verschillen tussen  

vernattingsmaatregelen en bedrijfsopzetten in beeld te krijgen. De resultaten in dit hoofdstuk zijn dan 

ook niet de praktijkresultaten van het experiment Boeren op Hoog Water, maar theoretische resultaten 

van scenarioberekeningen als benchmark voor de werkelijke resultaten in de praktijk. 

 

Het eerder uitgerekende scenario “boeren met hoog water” (Pijlman et al. (2019)  betrof enerzijds een 

kostenintensief- en anderzijds een productie-extensief systeem. Deze tegenstrijdigheid leidde tot het 

idee om niet met drainbuizen maar met de bestaande gangbare greppels water te infiltreren in 

combinatie met een geringe drooglegging van 20 cm. Aangezien nog geen ervaring was met 

greppelinfiltratie zijn scenarioberekeningen uitgevoerd om te verkennen in hoeverre met deze wijze 

van oppervlakkige infiltratie de grondwaterstand verhoogd kan worden.  

 

Om de verschillende wijzen van waterinfiltratie te verkennen zijn modelberekeningen uitgevoerd 

waarbij zowel een relatief intensief bedrijfssysteem met drukdrains en hoge kosten, als een relatief 

extensief bedrijfssysteem met lage kosten is vergeleken met een referentiesituatie. De berekeningen 

zijn uitgevoerd in bedrijfsverband, waarbij effecten op CO2 emissie, hydrologie, bedrijfsvoering en 

bedrijfseconomie inzichtelijk gemaakt zijn. 

 

Voor aanvang van de berekeningen is de kanttekening geplaatst dat het sturen op een 

grondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld tijdens perioden met een neerslagoverschot het 

graslandgebruik dusdanig kan belemmeren dat het model geen grasoogst simuleert. Het juist wel of 

niet kunnen weiden of maaien ligt voor wat betreft kritieke bodemvochttoestand en draagkracht van de 

graszode zeer dicht bij elkaar en het was de vraag of hiervoor de juiste modelinput beschikbaar was. 
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Aangezien er nog geen praktijkervaringen waren van graslandgebruik bij dergelijk hoge 

grondwaterstanden, kon dit niet getoetst worden. 

 

Werkwijze 

In 2020 zijn scenarioberekeningen uitgevoerd met het Waterpasinstrumentarium , een modelintegratie 

van het BedrijfsBegrotingsProgrammaRundveehouderij (BBPR; Schils et al., 2007) en het 

hydrologisch model SWAP (Kroes., 2008 ). Dit maakt het mogelijk om effecten van 

vernattingsmaatregelen op de grasgroei, het graslandgebruik en de technische en economische 

kengetallen van een melkveebedrijf te berekenen, zoals deze later ook in het kader van Innovatie 

Programma Veen (Hoving et al., 2020) zijn uitgevoerd.  

 

De berekende scenario’s betroffen bedrijfsberekeningen bij verschillende grondwaterstanden, 

waterinfiltratiesystemen (drukdrains en greppels op verschillende afstanden, verschillende 

intensiteiten (krachtvoergift, koeien per ha) en veerassen. De bedrijfsberekeningen hadden zodoende 

een bredere scoop dan de aangelegde bedrijfssystemen. Om inzicht te krijgen in de effecten van 

verschillende weersomstandigheden zijn de weerjaren 1992-2001 doorgerekend, waarin zowel 

uitgesproken droge als natte jaren voorkomen. De technische, economische en milieu uitkomsten van 

de berekeningen hangen sterk af van de uitgangspunten, waarbij opgemerkt moet worden dat de 

relatie tussen de mate van vernatting in de wortelzone en de draagkracht van de graszode onzeker is 

en tegelijkertijd zeer bepalend voor de resultaten. De grenzen voor draagkracht in relatie tot de 

drukhoogte in de wortelzone zijn gekozen op basis van Van Wijk (1984). In Figuur 10.1 staan relaties 

tussen de draagkracht van de graszode en de drukhoogte in de zode voor een hoog en een laag 

slootpeil voor melkveeproefbedrijf Zegveld (het huidige KTC Zegveld). In de berekeningen is voor de 

referentiesituatie de relatie voor een laag slootpeil gebruikt en voor de vernattingsmaatregelen de 

relaties voor een hoog slootpeil.  

 

 
 

Figuur 10.1: Relatie tussen de draagkracht van de graszode en de drukhoogte in de zodelaag (5 cm beneden 
maaiveld) voor grasland op vier locaties. Rechtsboven bij een hoog (ca 25 cm -mv) en een laag slootpeil (ca 70 
cm -mv) voor melkveeproefbedrijf Zegveld (Van Wijk, 1984). 
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Voor maaien en weiden is een bovengrens voor de indringingsweerstand gehanteerd van 0,7 MPa. 

Voor weiden is de minimale draagkrachtgrens gesteld op 0,25 MPa, echter treedt dan wel extra 

schade op door vertrapping door de afname van de draagkracht. Voor maaien is de minimale 

draagkrachtgrens gesteld op 0,4 MPa, waarbij in het traject 0.4-0.7 MPa extra schade optreedt door 

berijding. De bovengrens en de grenzen voor maaien zijn ontleend aan een veldproef die beschreven 

is in Holshof (2011). Naarmate de draagkracht groter is neemt de vertrappings- en berijdingsschade 

af. Bij een draagkracht groter dan 0,7 MPa treedt geen schade meer op.   

 

Voor een schatting van de maaivelddaling en CO2-emissie als gevolg van de 

waterinfiltratiemaatregelen is gebruik gemaakt van vergelijkingen uit Van den Akker et al. (2007 en 

2008) die gelden voor veengronden zonder kleidek. Voor maaivelddaling is gebruik gemaakt van 

vergelijking (1): 

 

 y = 27,31 GLG - 8,83; R2 = 0,98      (1) 

 waarin y = de maaivelddaling in mm per jaar  
 GLG = Gemiddeld Laagste Grondwaterstand in m 

 

De CO2-emissie is berekend op basis van de vergelijking tussen maaivelddaling en GLG, welke 

omgezet is naar vergelijking (2), waarbij 1 mm maaivelddaling gelijk is gesteld aan een hoeveelheid 

CO2-emissie van 2,26 ton CO2·ha–1. 

 

 y = 61,72 GLG - 19,95; r2 = 0,98      (2) 

 waarin y = de emissie in t CO2 ha-1 j-1  

 GLG = Gemiddeld Laagste Grondwaterstand in m 

 

Opzet van de varianten 
De bedrijfskenmerken van de varianten staan in Tabel 3. 
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Tabel 10.1: Bedrijfskenmerken varianten bedrijfsberekeningen scenariostudie. 

Systeem Eenheid 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 

Intensiteit 
 

Inten-
sief 

Inten-
sief 

Inten- 
sief 

Inten-
sief 

Inten-
sief 

Exten-
sief 

Exten-
sief 

Exten-
sief 

Drooglegging cm-mv 50 20 20 20 20 20 20 20 

Systeem 
vernatting 

 
Gang-
baar 

Druk-
drains 

Druk-
drains 

Grep-
pel 

Grep-
pel 

Grep-
pel 

Grep-
pel 

Grep-
pel 

Greppelafstand m 
   

25 12,5 12,5 12,5 12,5 

Veeras 
 

HF HF J HF HF HF HF J 

Bijvoeding 
ruwvoer 

kg/koe/ 
dag 

3 3 3 3 3 0 0 0 

Soort ruwvoer 
 

Gras-
kuil 

Gras-
kuil 

Gras- 
kuil 

Gras-
kuil 

Gras-
kuil 

- - - 

Bijvoeding 
krachtvoer 

kg/koe/ 
dag 

2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 

Beweidings- 
systeem 

 
O O O O O O O O 

Melkproductie per 
koe 

Kg per 
koe 

8200 
     

 
 

        
 

 

Koeien # 90 90 121 90 90 121 90 121 

Oppervlakte netto ha 60 60 60 59 59 73 73 73 

Koeien per ha # 1.5 1.5 2.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.7 

 

Variant 1 betreft de referentiesituatie zonder een waterinfiltratiesysteem bij een slootpeil van 50 cm 

beneden maaiveld met 90 Holsteinkoeien op 60 ha met een krachtvoergift van 2000 kg per koe. 

De varianten 2a en 2b betreffen het streven naar een grondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld 

met drukdrains (drainafstand 4 m) en een vergelijking tussen de 90 Holsteins en 121 Jerseys met in 

totaal een gelijk metabolisch gewicht per ha.  

 

De varianten 3a en 3b betreft het kwantificeren van het potentiële effect van greppelinfiltratie met een 

vergelijking tussen een greppelafstand van 25 en 12,5 m afstand. De netto beschikbare oppervlakte 

van het bedrijfsareaal is bij een greppelafstand van 12,5 m gecorrigeerd voor de aanleg extra greppels 

ten opzichte van de standaard greppelafstand van 25 m.   

 

De varianten 4a t/m 4c hebben betrekking op een extensievere bedrijfsvoering met een vergroot 

bedrijfsareaal en greppelinfiltratie met een greppelafstand van 12,5 m. Voor Holsteins is gevarieerd in 

veebezetting en de krachtvoergift is verlaagd tot 1000 kg per koe vanwege het ruimere grasaanbod. 
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Resultaten scenarioberekeningen 

Grondwaterstand 
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop over de weerjaren 1992-2001 staat in Figuur 10.2 voor de 

Referentie (variant 1), Drukdrains 4 m (variant 2a), Greppelinfiltratie 25 m (variant3a) en 

Greppelinfiltratie 12,5 m (variant 3b). In Bijlage 1 staat voor de betreffende varianten het 

grondwaterstandsverloop voor de gehele reeks van weerjaren 1992-2001. Door een vergelijkbare 

hydrologische situatie waren de grondwaterstanden voor de variant 2b gelijk aan variant 2a en waren 

de grondwaterstanden voor de varianten 4a-4c gelijk aan die van variant 3b. Het 

grondwaterstandsverloop van deze varianten is zodoende niet weergeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.2:  Gemiddelde grondwaterstandsverloop voor de Referentie, Drukdrains 4 m HF (variant 2a), 
Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 25 m (variant 3a), Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 
12,5 m (variant 3b). 

 

De waterinfiltratiemaatregelen verhoogden de grondwatertand aanzienlijk ten opzichte van de 

referentie en daarbij was het grondwaterstandsverloop aanzienlijk vlakker. Drukdrains verhoogde de 

grondwaterstand tot de beoogde 20 cm beneden maaiveld. Greppelinfiltratie 12,5 m had door de 

kleinere greppelafstand een groter infiltratie-effect dan Greppelinfiltratie 25 m. 

Drukhoogte wortelzone 
De gemiddelde drukhoogte in het midden van de wortelzone (13 cm beneden maaiveld) over de 

weerjaren 1992-2001 staat in Figuur 10.3 voor de Referentie (variant 1), Drukdrains 4 m (variant 2a), 

Greppelinfiltratie 25 m (variant3a) en Greppelinfiltratie 12,5 m (variant 3b). In Bijlage 2 staat voor de 

betreffende varianten de drukhoogte voor de gehele reeks van weerjaren 1992-2001. Door een 

vergelijkbare hydrologische situatie was de drukhoogte voor de variant 2b gelijk aan variant 2a en 

waren de drukhoogtes voor de varianten 4a-4c gelijk aan die van variant 3b. De drukhoogtes van deze 

varianten zijn zodoende niet weergeven. Tevens is de boven- en ondergrens voor groeireductie door 

respectievelijk vernatting (pF=1,2) en droogte (pF=2,7) weergegeven. 
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Figuur 10.3: Gemiddelde drukhoogteverloop in de wortelzone (13 cm diepte) voor de Referentie,  
Drukdrains 4 m HF (variant 2a), Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 25 m (variant 3a),  
Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 12,5 m (variant 3b). Tevens is de boven- en ondergrens  
voor groeireductie door respectievelijk vernatting en droogte  weergegeven. 

 

Voor wat betreft de drukhoogte geven Drukdrains gemiddeld een situatie waarbij de grasgroei 

voortdurend gereduceerd wordt door vernatting. Voor Greppelinfiltratie is gemiddeld de groeireductie 

beperkt tot het voor- en najaar, waarbij de perioden met groeireductie langer zijn bij een 

greppelafstand van 12,5 m. Bij de Referentie treedt gemiddeld geen natschade op, maar wel 

droogteschade. De verschuiving van droogte- naar natschade komt tot uiting in de bruto 

grasopbrengst en beperkingen in het graslandgebruik zijn uiteindelijk bepalend voor de netto 

grasproductie.        

Draagkracht graszode 
De gemiddelde draagkracht van de graszode over de weerjaren 1992-2001 staat in Figuur 10.4 voor 

de Referentie (variant 1), Drukdrains (variant 2a), Greppelinfiltratie 25 m (variant3a) en 

Greppelinfiltratie 12,5 m (variant 3b). In Bijlage 3 staat voor de betreffende varianten de draagkracht 

voor de gehele reeks van weerjaren 1992-2001. Door een vergelijkbare hydrologische situatie was de 

draagkracht voor de variant 2b gelijk aan variant 2a en waren de draagkracht voor de varianten 4a-4c 

gelijk aan die van variant 3b. De draagkracht van deze varianten zijn zodoende niet weergeven. 

Tevens zijn de gehanteerde ondergrens voor weiden (0.25 MPa) en maaien (0.4 MPa) en de 

bovengrens voor weiden en maaien (0.7 MPa) weergegeven. 
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Figuur 10.4: Gemiddelde draagkrachtverloop van de graszode voor de Referentie, Drukdrains 4 m HF (variant 
2a), Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 25 m (variant 3a), Greppelinfiltratie met een greppelafstand van 
12,5 m (variant 3b). Tevens zijn de ondergrens voor weiden (0.25 MPa) en maaien (0.4 MPa) en de bovengrens 
voor weiden en maaien (0.7 MPa) weergegeven.   

 

De maatregelen Drukdrains 4 m en Greppelinfiltratie 12,5 m leidden tot een dusdanige vernatting dat 

gemiddeld het graslandgebruik aanzienlijk beperkt werd, met voor drukdrains uitsluitend weiden  met 

vertrappingsschade en voor Greppelinfiltratie 12,5 m weiden met vertrappingsschade en beperkte 

maaimogelijkheden. 

     

Bruto en netto grasopbrengst 
De gemodelleerde grasopbrengst per variant staat in Figuur 10.5. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

de bruto en netto grasopbrengst uitgedrukt in kg droge stof per ha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.5: Bruto en netto grasopbrengst per variant, met spreiding tussen de weerjaren (1992–2001). 
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Voor Drukdrains (variant 2a en 2b) leidden de beperkingen in draagkracht van de graszode tot relatief 

zeer geringe grasopbrengsten ten opzichte van de Referentie (variant 1), vooral omdat volgens de 

draagkrachtfunctie en de ingestelde draagkrachtgrens van 0,4 MPa niet gemaaid kon worden. De 

opbrengstreductie was het kleinst voor Greppelinfiltratie 25 m (variant 3a) en was groter voor 

Greppelinfiltratie 12,5 m (variant 3b-4c). Het verschil tussen de bruto en netto grasopbrengst werd 

veroorzaakt door oogst en/of vertrappingsverliezen.  

Vers grasopname 
De gemodelleerde vers grasopname door melkkoeien staat in Figuur 10.6. Dit geeft een beeld in 

hoeverre beweiding mogelijk gereduceerd wordt door de vernattingsmaatregelen en de mate van 

bedrijfsintensiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.6: Vers grasopname door melkvee per variant, met spreiding tussen de weerjaren (1992–2001). 

 

De grasopname werd het meest beperkt bij Drukdrains 4 m en het weiden met Jerseys (variant 2b) 

door het grotere aantal koeien, waardoor ook het aandeel beweidingsverliezen groter was. Voor de 

extensievere systemen met Greppelinfiltratie 12,5 m was voor variant 4a de grasopname beperkt lager 

door het relatief grotere aantal koeien (121), voor 4b enigszins hoger door de grotere hoeveelheid 

grasaanbod (wel grotere variantie tussen weerjaren) en voor variant 4c relatief lager door het weiden 

met Jerseys (lagere voeropname), ondanks het grotere aantal dieren.    

 

Zelfvoorzieningsgraad 

De economische resultaten hangen sterk af van het effect van vernatting op de grasproductie en -

kwaliteit. De zelfvoorzieningsgraad voor ruwvoer geeft de verhouding weer tussen de totale netto 

ruwvoerproductie in relatie tot de ruwvoerbehoefte. De resultaten staan in Figuur 10.7.  
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Figuur 10.7: Zelfvoorziening voor ruwvoer per variant, met spreiding tussen de weerjaren (1992–2001).  

 

Opvallend is dat de zelfvoorzieningsgraad bij Drukdrains 4 m (variant 2a en 2b) nul was. Dit kwam 

doordat maaien bij een hoge grondwaterstand van 20 cm beneden maaiveld niet mogelijk bleek 

volgens de gehanteerde draagkrachtfunctie in Waterpas. Bij Greppelinfiltratie 25 m (variant 3a) werd 

de zelfvoorzieningsgraad verlaagd van 83 naar 57 % door vernatting (groeireductie en inefficiënter 

graslandgebruik) en bij Greppelinfiltratie 12,5 m (variant 3b-4c) daalde de zelfvoorzieningsgraad 

verder tot een minimum van 16,5 % voor variant 4a. 

Melkopbrengst 
De gemodelleerde melkproductie voor de varianten staat in Figuur 10.8. Dit is vooral een resultaat van 

de opzet van de varianten, namelijk het type veeras Holstein Friesians of Jersey, wel of geen 

bijvoeding (respectievelijk 0 of 3 kg ruwvoer per dag) en meer of minder krachtvoer (respectievelijk 

2000 of 1000 kg per koe per jaar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10.8: Melkproductie per variant, met spreiding tussen de weerjaren (1992–2001). 
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De melkproductie bedroeg voor Holstein Friesians ruim 8000 kg per koe per jaar voor de variant 1, 2a, 

3a en 3b bij een bijvoeding van 3 kg ruwvoer per dag en 2000 kg krachtvoer per dag en ongeveer 

6000 kg per koe per jaar zonder bijvoeding en een gehalveerde krachtvoergift van 1000 kg per koe 

per jaar. Voor Jerseys was dit respectievelijk gemiddeld 5300 en 4848 voor de intensieve en 

extensieve bedrijfsvariant.  

 

Economie 

In Tabel 10.4 staan de opbrengsten en de belangrijkste kosten per variant. Uit het verschil tussen de 

totale opbrengsten en kosten is het saldo per ha en het saldoverlies per ha berekend.     

 

Tabel 10.4: Opbrengsten, kosten, saldo en saldoverlies per variant. 

Systeem Eenheid 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 

Opbrengst totaal  (euro) 284205 280666 287246 270822 274810 312820 233255 256039 

Melkproductie 
per koe 

(euro) 261562 258023 256817 248188 252176 282391 210621 225610 

Omzet en aanwas (euro) 22643 22643 30429 22634 22634 30429 22634 30429 

          

Kosten totaal (euro) 90274 139458 166751 112863 128659 147220 112278 124836 

Kosten voer (euro) 60505 115968 142785 82391 100439 116459 79009 91511 

Kosten kunstmest (euro) 8356 8652 8569 8705 8858 10718 12104 11731 

Kosten loonwerk (euro) 21414 14838 15397 21767 19363 20044 21164 21593 

          

Saldo totaal (euro) 193931 141208 120495 157959 146151 165600 120977 131204 

Saldo per ha (euro) 3232 2353 2008 2677 2477 2268 1657 1797 

Saldoverlies per ha  (euro)  -879 -1224 -555 -755 -964 -1575 -1435 

 

Ten opzichte van de Referentie (variant 1) leidden alle overige varianten tot een verlies aan sado per 

ha. Deze verliezen zijn gebruikt om te vergeleken met de CO2 winst. Zie paragraaf ‘Saldoverlies per 

ton CO2-winst’. 

 

Bodemdaling en emissies 

In Tabel 10.5 is aangegeven wat het effect van drukdrains en greppels is op de gemiddelde laagste 

grondwaterstand, de bodemdaling en de CO2 emissie van het landdeel. Hierbij dient opgemerkt dat de 

gemiddelde laagste grondwaterstand niet geheel overeenkomt met het hydrologische kengetal GLG. 

De GLG wordt bepaald volgens een protocol waarbij per jaar de drie laagste grondwaterstanden 

worden gemiddeld (LG3) en waarbij de LG3’s over een reeks van minimaal 8 jaar worden gemiddeld. 
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Tabel 10.5: Laagste grondwaterstand, bodemdaling en CO2 emissie (bodemaandeel) per variant. 

Systeem Eenheid 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 

Intensiteit  intensief intensief intensief intensief intensief extensief extensief extensief 

Drooglegging cm-mv 50 20 20 20 20 20 20 20 

Systeem vernatting  gangbaar drukdrains drukdrains greppel greppel greppel greppel greppel 

Greppelafstand m 25 25 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 

          

Laagste 
grondwaterstand 

cm -maaiveld 69 26 24 42 34 33 33 33 

Bodemdaling mm per jaar 10.1 Nihil Nihil 2.7 0.3 0.2 0.3 0.2 

CO2-emissie 
ton CO2 
eq/ha/jaar 

22.8 Nihil Nihil 6.0 0.7 0.6 0.6 0.4 

CH4-emissie 
ton CO2 
eq/ha/jaar 

- - - - - - - - 

N2O-emissie 
ton CO2 
eq/ha/jaar 

2.5 0 0 0.66 0.08 0.06 0.07 0.05 

Totaal emissie 
ton CO2 
eq/ha/jaar 

25.3 0 0 6.7 0.8 0.6 0.7 0.5 

 

Bij de referentie is de gemiddelde laagste grondwaterstand 19 cm lager dan het slootpeil.  

Bij gebruik van drukdrains is de berekende gemiddelde grondwaterstand ca. 25 cm beneden 

maaiveld. Dat is 44 cm hoger dan bij de referentie. De bodemdaling is nihil en de totale emissie van 

broeikasgassen is bij de huidige inzichten ook nihil. Bij gebruik van greppels is er sprake van iets meer 

bodemdaling dan bij drukdrains, echter bij een greppelafstand van 12,5 meter is de bodemdaling en 

de emissie van broeikasgassen ook gering. 

 

Saldoverlies per ton CO2-winst 

De kosten voor waterinfiltratie met drukdrains zijn gebaseerd op de kosten zoals die gerealiseerd zijn 

in het Innovatie Programma Veen. De kosten voor greppelinfiltratie zijn benaderd op basis van 

inschattingen. De kosten voor beide systemen zijn uitgewerkt in Hoving et al. (2020). De kosten voor 

waterinfiltratie staan in Tabel 10.6.  

 

Tabel 10.6: Kosten voor waterinfiltratie (drukdrains en greppels). 

 Investering (euro) Jaarlijkse kosten (euro) 

Drukdrains 8600 559 

Greppels 25 m 175 13 

Greppels 12,5 m 350 26 

 

Het saldoverlies per ha is vergeleken met de CO2 winst, zodat de Carbon credits berekend kunnen 

worden oftewel de compensatie die nodig is per ton CO2 reductie. De resultaten staan in Tabel 10.7. 

Het saldo betreft in deze berekening het verschil tussen de totale opbrengst voor melk en omzet en 

aanwas en de totale kosten voor voer, kunstmest en loonwerk. De berekening is eveneens uitgevoerd 

met een correctie voor de kosten voor waterinfiltratie.   
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Tabel 10.7: Saldoverlies per ton CO2-winst met correctie jaarlijkse kosten voor waterinfiltratiesysteem. 

Systeem Eenheid 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 

Intensiteit  intensief intensief intensief intensief intensief extensief extensief extensief 

Drooglegging cm-mv 50 20 20 20 20 20 20 20 

Systeem 
vernatting 

 gangbaar drukdrains drukdrains greppel greppel greppel greppel greppel 

Greppelafstand m    20 12.5 12.5 12.5 12.5 

Veeras  HF HF J HF HF HF HF JER 

          

Saldoverlies  
per ha  

Euro / ha  879 1223 555 755 963 1575 1435 

CO2-winst  
per ha 

Ton CO2-eq / ha  20.7 14.3 14.8 20.1 19.1 24.7 20.2 

          

Saldoverlies per 
ton CO2-winst 

Euro / ha  39.0 76.3 33.8 35.3 30.5 54.8 60.8 

          

Kosten 
waterinfiltratie 

Euro / ha / jaar  559 559 13 26 26 26 26 

          

Saldoverlies per 
ton CO2-winst 
met correctie 
kosten 
waterinfiltratie 

Euro / ha  63.8 111.0 34.5 36.4 32.2 56.2 62.6 

 

Zonder correctie voor kosten voor het waterinfiltratiesysteem varieert het saldoverlies per ha van 

€ 555 tot € 1575. De CO2 winst per ha (dier- en landdeel) varieert tussen 14,8 en 24,7 ton CO2 eq. per 

ha. Het saldoverlies per ton CO2 winst varieert tussen € 30,5 en € 76,3 zonder kosten voor 

waterinfiltratie en inclusief de kosten voor waterinfiltratie tussen € 32,2 en € 111  per ha. 

 

Discussie  

Uit de berekende zelfvoorzieningsgraden voor ruwvoer is gebleken dat de draagkrachtfunctie in het 

model voor Drukdrains te beperkend was om te kunnen maaien en voldoende te kunnen weiden. In de 

werkelijkheid is gebleken dat in de bedrijfssystemen van Boeren op Hoog Water met een hoog 

slootpeil beweiding wel mogelijk was. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de berekeningen 

uitgevoerd zijn bij een drainafstand van 4 m, terwijl in de praktijk een drainafstand van 6 m is 

gehanteerd. Naar verwachting wordt daardoor in de praktijk minder gemakkelijk de streefgrond-

waterstand van 20 cm beneden maaiveld gehaald. Verder werd alleen in 2021 bij J-H de streefgrond-

waterstand benaderd. Desalniettemin lijken de berekeningen de vernatting te overschatten.  

 

De draagkracht in het model hangt af van het slootpeil en de drukhoogte op een bepaalde diepte in de 

wortelzone. Voor de kritische grenzen qua draagkracht om te kunnen weiden of maaien en de schade 

door rijschade bij maaien en vertrapping bij weiden te bepalen is uitgegaan van de volgende 

grenswaarden voor wat betreft indringingsweerstand: 

 

Niet kunnen maaien < 0,4 MPa  

Rijschade bij maaien >0,4 MPa en < 0,7 MPa 

Geen rijschade > 0,7 MPa 

Niet kunnen weiden < 0,25 MPa 

Vertrapping schade > 0,25 en < 0,7 MPa 

Geen vertrappingsschade > 0,7 MPa 
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Deze grenswaarden hebben grote invloed op de zelfvoorzieningsgraad voor ruwvoer en dus het 

uiteindelijke economische resultaat. De draagkrachtfunctie (relatie drukhoogte-draagkracht) is eind 

2021 aangepast, mede op basis van de meetgegevens uit Boeren op Hoog Water. In 2022 zullen de 

berekeningen opnieuw gedaan worden, met tevens een gevoeligheidsanalyse voor de grenswaarden.  

 

De effecten van grondwaterpeil op de emissies van broeikasgassen in de scenarioberekeningen zijn 

gebaseerd op literatuur van Akker et al. (2007 en 2008). Hierbij zijn geen veranderingen in methaan- 

en lachgasemissie meegenomen, aangezien het in deze studie ging om het schatten van de orde van 

grootte. Voor methaan ontbreekt het aan relaties, waarmee de emissievermeerdering uit bijvoorbeeld 

greppels geschat kan worden. De metingen die in het kader van het NOBV worden uitgevoerd (bij 

actieve waterinfiltratie op onder andere de Hoogwaterboerderij en bij greppelinfiltratie) zullen uitwijzen 

in hoeverre de relaties voor CO2- en N2O-emissie aangepast dienen te worden en wat de effecten zijn 

op de methaanemissie.  

 

Voor het berekenen van de Carbon credits (saldoverlies per ton CO2 winst) maakt het niet uit of 

kengetallen uitgedrukt worden per koe, per 100 kg melk of per ha. Als het gaat om alleen saldoverlies 

of alleen CO2 winst maakt het wel uit op welke manier dit uitdrukt wordt. Bijvoorbeeld bij een 

extensieve bedrijfsvoering met weinig koeien per ha en een lage productie per koe zal de emissie per 

ha laag zijn, echter per 100 kg melk hoog.  

 

Het toepassen van actieve waterinfiltratie met drukdrains, waarbij de grondwaterstand wordt verhoogd 

tot ca. 20 cm beneden maaiveld gaf volgens de scenarioberekeningen weliswaar de minste 

bodemdaling en grootste CO2 reductie, echter het risico op de grote beperkingen in het 

graslandgebruik zijn groot en bovendien vraagt de aanleg van een dergelijk waterinfiltratie een relatief 

grote investering.  

 

Het toepassen van Greppelinfiltratie 12,5 m geeft een lagere maar toch aanzienlijke reductie van 

bodemdaling en CO2 emissie, echter de variatie in grondwaterstand en draagkracht is aanmerkelijk 

groter dan bij drukdrains. Bovendien lijkt het systeem niet geschikt voor intensieve weidegang 

vanwege het dichtlopen van de greppels. Daarom is in Boeren op Hoog Water gekozen voor actieve 

waterinfiltratie met drukdrains. Zo mogelijk zal de streefgrondwaterstand bij drukdrains verlaagd 

moeten worden om het graslandgebruik niet al te zeer te beperken.  

 

Conclusies 

• Het toepassen van drukdrains met een streefpeil van 20 cm beneden maaiveld bleek 

beperkender voor het graslandgebruik dan in de praktijk het geval lijkt te zijn. Bij een 

berekende grondwaterstand van 20-25 cm beneden maaiveld was in geen van de tien 

weerjaren maaien mogelijk door onvoldoende draagkracht, terwijl dat in de 

systeemvergelijking in werkelijkheid in 2020 en 2021 wel mogelijk was. Weidegang was 

slechts beperkt mogelijk en alleen met vertrappingsschade.  

• De draagkrachtfunctie in Waterpas is waarschijnlijk te beperkend en onderzocht moet worden 

of deze herzien kan worden. Dit geldt mogelijk ook voor de kritische grenswaarden voor 

weiden en maaien.  

• Actieve waterinfiltratie met drukdrains en een streefgrondwaterstand van 20 cm beneden 

maaiveld gaf volgens de scenarioberekeningen de grootste reductie in maaivelddaling en 

CO2-emissie. Het saldoverlies, inclusief de aanlegkosten voor de drukdrains, is echter relatief 

groot. 
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• Greppelsinfiltratie bij een greppelafstand van 12,5 meter gaf een lagere reductie in 

maaivelddaling en CO2 emissie dan drukdrains, echter met minder saldoverlies. 

• De vergoeding die melkveehouders zouden moeten ontvangen ter compensatie voor 

vernatting varieert tussen 30,5 en 76,3 euro per ton CO2 exclusief de kosten voor 

waterinfiltratie en 32,2 en 111 euro per ha inclusief de kosten voor waterinfiltratie. 

• De berekende compensaties zijn exclusief vergoeding voor andere diensten en exclusief de 

gevolgen voor grondprijsdaling. 

 

Vooruitblik naar 2022-2024 

• Afwijkingen resultaten met modelberekeningen 

Op een aantal kritische punten zullen de resultaten in 2022 worden vergeleken met 

parameters en rekenregels in het SWAP en BBPR model. Deze punten betreffen vooralsnog 

met name: 

a. Kritische waarde voor indringingsweerstand waarbij nog beweid en gemaaid kan 

worden 

b. Schade bij weiden en maaien bij hoge grondwaterstand  

c. Voeropname Jerseys, Blaarkop en Holstein 

• Gevoeligheidsberekeningen  

Door de kritische uitgangspunten te variëren in modellen wordt inzicht verkregen in de 

spreiding van de uitkomsten gecombineerd door de spreiding door jaarinvloeden. Dit wordt 

waar mogelijk gedaan in afstemming met experts / stakeholders. In 2019 en 2020 zijn 

scenariostudies gedaan met het bedrijfsmodel BBPR gekoppeld aan het hydrologische model 

SWAT. Deze modellen zijn nog niet gevalideerd bij erg hoge grondwaterpeilen, maar geven 

wel een duidelijke indicatie. In 2022 worden scenariostudies uitgebreid met gevoeligheids-

berekeningen rond met name de draagkrachtfunctie in het model.  

• Aanpassen modellen 

In de loop van het project t/m 2024 zullen de draagkrachtfunctie en de kritische grenzen voor 

maaien en weiden geactualiseerd worden. In 2021 zijn reeds enkele eenvoudige 

aanpassingen voor de draagkrachtfunctie uitgevoerd.  Een grondige aanpassing vraagt 

detailonderzoek, wat niet binnen de scope van dit project past.  

• Scenariostudies 

Verdienmodellen worden in 2023 en 2024 doorgerekend op basis van de systemen, waarbij 

gevarieerd wordt in schaalgrootte, intensiteit en uitgangspunten qua kosten, prijzen producten 

en diensten in overleg met stakeholders. Zo zal worden verkend hoe mogelijke variaties in 

grondprijzen een effect zouden kunnen hebben op het verdienmodel en de financiële positie 

van een melkveehouder in de veenweiden. Dit zal gebeuren in overleg met discussies in de 

verschillende regio’s over verdienmodellen. 
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11. Algemene nabeschouwing 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen op de verschillende thema’s in de vorige hoofdstukken bij 

elkaar gebracht en aangegeven wat er gezegd kan worden over de hoofdvragen van Boeren op Hoog 

Water. Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken.  

 

De vraagstelling van Living Lab Boeren op Hoog Water luidt: 

Boeren op Hoog Water zet in op een grondwaterstand van 20 cm beneden het maaiveld, omdat een 

grondwaterstand van ca. 10 tot 20 cm onder maaiveld volgens de huidige wetenschappelijke inzichten 

zorgt voor een minimale uitstoot van emissies uit de veenbodem (Jurasinksi et al. 2016; Tiemeyer et 

al. 2020). Hoe dat precies kan, werkt en ook nog in een rendabel bedrijfssysteem past, wil Living Lab 

Boeren op Hoog Water ontdekken, uittesten en laten zien door in de praktijk aan de slag te gaan. 

Of in andere woorden: is een rendabel melkveebedrijf haalbaar bij een grondwaterstand die leidt tot 

minimale broeikasgasemissies, volgens de huidige inzichten rond de 20 cm beneden maaiveld? 

De onderzoeksperiode is nog te kort om deze vraag te kunnen beantwoorden. Tot nu toe is niet 

gebleken dat een rendabel melkveebedrijf met grondwaterstanden van -20 onmogelijk is, omdat een 

aantal verwachte negatieve effecten vooralsnog zijn uitgebleven.  

 

Zo zijn bijvoorbeeld de mogelijk negatieve effecten van hoge grondwaterstanden op diergezondheid 

(H6) niet geconstateerd. Ook zijn er bij beweiding weinig verschillen in de draagkracht van de bodem 

(H7) tussen hoog en laag water. Wel lijken er op bedrijfsniveau via berekeningen van de 

KringloopWijzer lagere grasopbrengsten te zijn geweest bij het bedrijfssysteem met Jerseys op hoog 

water (H8), al werd dit niet teruggevonden via de directe grasopbrengstmetingen (H5). Naast een 

mogelijke onderschatting door de KringloopWijzer van de vers grasopname, kan een mogelijke 

verklaring zijn dat de percelen bij het bedrijfssysteem met Jersey gemiddeld de hoogste grondwater-

standen hadden, maar dat is nog niet met zekerheid te stellen. Metingen in de komende jaren zullen 

meer duidelijk moeten geven of het hier gaat om een structureel effect op grasopbrengst.  

 

In de praktijk bleek beweiding en maaien bij hoge grondwaterstanden niet onmogelijk, anders dan de 

draagkrachtfunctie in Waterpas aangeeft. Deze constatering, hoewel op nog maar twee meetjaren 

gebaseerd, laat zien dat gegevens over het effect van grondwaterstanden gebaseerd op metingen bij 

minder hoge grondwaterstanden, niet zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden. Of dat ook voor andere 

effecten van hoge grondwaterstanden geldt, is nog niet te zeggen, maar het is zeker een meerwaarde 

van Boeren op Hoog Water dat dit onderzocht wordt.  

 

Er zijn overigens wel negatieve effecten van hogere grondwaterstanden: de bijbehorende slootpeil-

verhoging leidt tot een verlies aan productieve oppervlakte (H4) en zonder begrazing (op de 

veldkavels) is er wel sprake van een meer open zode (H5). De veranderingen in de slootkant door de 

slootpeilverhoging leiden, in combinatie met het gevoerde beheer, tot een toename van het aantal 

plantensoorten in de slootkanten, maar in het grasland gebeurde dit nog niet (H7). Het kan zijn dat 

veranderingen daarin pas op langere termijn optreden.    

 

Dan de beoogde meerwaarde van Boeren op Hoog Water: de minimale emissie van broeikasgassen. 

De resultaten van de metingen aan broeikasgasemissies, die sinds november 2021 door het NOBV 

worden gemeten zijn nog niet bekend. Wel is het na het inregeljaar gelukt om in de hoogwater-

percelen in 2021 te komen tot significant hogere grondwaterstanden in de hoogwaterpercelen, en een 

hoger bodemvochtgehalte (H4). Dit zou moeten leiden tot lagere CO2-emissies met naar verwachting 

nauwelijks methaanemissies. Kanttekening is dat de beoogde grondwaterstand van 20 cm beneden 
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maaiveld voor de hoogwaterpercelen niet bereikt is. Voor een deel is dit onmogelijk, omdat er 

hoogteverschillen zijn binnen en tussen percelen, terwijl grondwaterstanden vlak zijn. Overal een 

grondwaterstand van -20 cm realiseren is daarom onmogelijk. Om bij de lagere delen tot een 

grondwaterstand van -20 cm te komen zou de waterinfiltratie vergroot moeten worden, maar daarin 

was het ontstaan van kwelplekken limiterend. Verder spelen verschillen in doorlatendheid van de 

bodem tussen percelen een rol. Niettemin is het wel gelukt om voor de hoogwaterpercelen 

grondwaterstanden tussen de -20 en -30 cm beneden maaiveld te realiseren.   

 

Een andere positieve bevinding is dat bij de productie uitgedrukt in gewicht van vet en eiwit per 

hectare, het hoogwatersysteem met de Jerseys beter scoort dan de systemen met de Holsteins (H8). 

Het is dus zinvol om bedrijfssystemen met verschillende rassen te vergelijken. 

 

In 2020 was er sprake van een inregeljaar en 2021 was het eerste echte meetjaar. Zoals in enkele 

voorgaande hoofdstukken al is aangegeven vormen 2020 en 2021 eigenlijk de nulmeting. Toch is al 

wel gebleken dat Boeren op Hoog Water kansrijk en zinvol is om voort te zetten. Boeren bij hogere 

grondwaterstanden blijkt tot nu toe mogelijk. Er ontstaan nieuwe inzichten in de effecten van hogere 

grondwaterstanden op allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. In de verschillende hoofdstukken is al 

aangeven hoe dat onderzoek voortgezet zal worden.  
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Bijlage 1 Correlaties  

Tabel B5.1: Correlaties (r) tussen grondwaterstand, draagkracht en insporing met zodedichtheid, bodemvochtgehalte (SMC), indringingsweerstand op verschillende dieptes 
(IW), worteldichtheid op 10 en 20 cm diepte (W10 en W20) en het aandeel wortels op 10 cm (W_P10), waterinfiltratie capaciteit en bulkdichtheid gedurende de februari, maart, 
april, mei en oktober 2021 op de monitorperceeltjes. 

Significanties: *** P < 0,001; ** P < 0,01; * P < 0,05, . P < 0,01 
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Tabel B5.2: Correlatie tussen het gemiddelde grondwaterpeil op de 15 meetpercelen in het voorjaar (februari, maart, april, mei) en najaar (oktober) van 2021 en de botanische 
samenstelling in het voorjaar (maart) en najaar (oktober: alleen huiskavel). 

Significanties: *** P < 0,001; ** P < 0,01; * P < 0,05, . P < 0,01 

 

Tabel B5.3 Correlatie tussen het gemiddelde grondwaterpeil op de 15 meetpercelen in het voorjaar (februari, maart, april, mei) en najaar (oktober) van 2021 en de chemische 
bodemparameters gemeten maart 2021 (0-10 cm) . 
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Bijlage 2 Chemische bodemsamenstelling  

Tabel: Chemische bodemsamenstelling van de 15 meetperceeltjes in de huiskavel (HF = Holstein Frisian,  
J = Jersey) en veldkavel (VK) op de hoogwater (HW) en referentie percelen (REF) in het voorjaar van 2020 en 
2021 (n=3, standaarddeviatie tussen haakjes). 

Tabel 2.1 

  2020 

  HW   LW 

Waarden J   HF   Veld     HF   Veld   

N Tot 21380 (1580) 20790 (3302) 26480 (1597) 
 

18570 (3737) 17607 (3958) 

OS 46.8 (3.1) 45.6 (6.2) 56.1 (4.1) 
 

40.1 (6.9) 37.2 (8.8) 

pH 5.1 (0) 5.1 (0.1) 5.0 (0.1) 
 

5.1 (0.1) 5.0 (0.2) 

P totaal 572 (17) 525 (16) 579 (30) 
 

477 (35) 439 (51) 

P PAE 1.1 (0.3) 1.2 (0.4) 1.5 (0.6) 
 

1.3 (0.2) 0.9 (0.5) 

AdviesPw 15 (1) 15 (2) 22 (11) 
 

16 (3) 15 (7) 

P AL 27 (1) 27 (4) 46 (26) 
 

30 (7) 33 (12) 

K 182 (26) 160 (23) 113 (35) 
 

254 (23) 275 (39) 

S totaal 5445 (231) 4857 (855) 6540 (1046) 
 

4237 (859) 3838 (1041) 

S PAE 48 (5) 45 (7) 45 (6) 
 

52 (12) 44 (6) 

Mg 668 (65) 639 (41) 593 (62) 
 

627 (39) 614 (42) 

Na 100 (8) 95 (3) 54 (14) 
 

82 (11) 101 (15) 

Lutum 22 (0) 20 (1) 26 (4) 
 

27 (4) 28 (5) 

Silt 12 (0) 11 (0) 11 (2) 
 

12 (3) 22 (7) 

Zand 17 (3) 20 (6) 4 (1) 
 

17 (4) 11 (3) 

 

Tabel 2.2 

  2021 

  HW   LW 

Waarden J   HF   Veld*     HF   Veld   

N Tot 23437 (2652) 23847 (1213) 21567 (515) 
 

22587 (2412) 18093 (1206) 

OS 47.2 (5) 47.3 (3.3) 44.7 (2.4) 
 

45.4 (4.6) 37.0 (2.9) 

pH 4.9 (0.1) 5.0 (0.2) 5.0 (0.1) 
 

5.0 (0) 4.9 (0.1) 

P totaal 534 (63) 585 (71) 454 (13) 
 

526 (41) 410 (36) 

P PAE 2.0 (0.6) 2.4 (0.4) 0.8 (0.1) 
 

1.9 (0.6) 0.7 (0.1) 

AdviesPw 19 (4) 21 (2) 11 (2) 
 

21 (4) 14 (2) 

P AL 24 (1) 28 (4) 21 (2) 
 

35 (4) 33 (3) 

K 308 (79) 227 (41) 215 (40) 
 

219 (34) 295 (28) 

S totaal 4475 (593) 4567 (292) 4447 (459) 
 

4060 (497) 3267 (290) 

S PAE 54 (15) 71 (20) 54 (10) 
 

61 (2) 51 (10) 

Mg 677 (11) 675 (40) 595 (35) 
 

648 (45) 576 (26) 

Na 120 (11) 125 (28) 120 (20) 
 

99 (9) 102 (14) 

Lutum 24 (4) 23 (1) 30 (4) 
 

26 (2) 27 (2) 

Silt 12 (0) 13 (1) 11 (1) 
 

12 (1) 25 (3) 

Zand 17 (1) 17 (4) 15 (4) 
 

16 (3) 10 (1) 
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Bijlage 3 Botanische samenstelling 

 Maart 2020 Mei 2021 September 2021 
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Figuur: Botanische samenstelling in maart 2020, mei en september 2021 op de 15 percelen met meetplots in de huiskavel (HF = Holstein Frisian, J = Jersey) en veldkavel (VK) op 
de hoogwater (HW) en referentie percelen (REF). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
H

F J

V
e

ld

H
F

H
F

_
E

V
e

ld

HW REF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
F J

V
e

ld

H
F

H
F

_
E

V
e

ld

HW REF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

HF J Veld HF HF_E Veld

HW REF

grote_vossestaart

kropaar

geknikte_vossestaart

straatgras

gestreepte_witbol

fioringras

kweek

timotheegras

ruw_beemdgras

Engels_raaigras

0

1

2

3

4

5

6

7

HF J Veld HF HF_E Veld

HW REF

0

1

2

3

4

5

6

HF J Veld HF HF_E Veld

HW REF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

HF J Veld HF HF_E Veld

HW REF

zachte_ooievaarsbek

hondsdraf

herderstasje

paarse_dovenetel

varkensgras

madeliefje

brede_weegbree

vogelmuur

biggekruid

scherpe_boterbloem

krulzuring

ridderzuring

kr_boterbloem

paardebloem



103 
 

Bijlage 5 Grondwaterstanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Grondwaterstandsverloop van 1 april tot 1 november voor Variant 1 (referentie), Variant 2a en 2b (drukdrains en drooglegging 20 cm) en Variant 3a (Greppelinfiltratie, 
greppelafstand 25 m en drooglegging 20 cm) 1992-2001. 
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Bijlage 6 Drukhoogte wortelzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Verloop drukhoogte in de wortelzone van 1 april tot 1 november voor Variant 1 (referentie), Variant 2a en 2b (drukdrains en drooglegging 20 cm) en Variant 3a 
(Greppelinfiltratie, greppelafstand 25 m en drooglegging 20 cm) 1992-2001. 
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Bijlage 7 Draagkracht graszode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur: Verloop draagkracht graszode van 1 april tot 1 november voor Variant 1 (referentie), Variant 2a en 2b (drukdrains en drooglegging 20 cm) en Variant 3a (Greppelinfiltratie, 
greppelafstand 25 m en drooglegging 20 cm) 1992-2001. 
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