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Samenvatting 

Deze notitie geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het landelijke 

landbouwinstrumentarium dat gewasopbrengstderving simuleert ten behoeve van landelijke 

beleidsanalyse en operationele toepassing.  

 

In Nederland zijn meerdere modellen en tools beschikbaar om op landelijk niveau 

landbouwopbrengsten in te schatten op basis van gemodelleerde hydrologische condities, 

die kunnen veranderen als gevolg van klimaatverandering, landgebruiksverandering en 

maatregelen. Voor landelijke beleidsanalyse (met name voor het Deltaprogramma Zoetwater) 

wordt tot nu toe gebruik gemaakt van de combinatie Landelijk Hydrologische Model (LHM) – 

AGRICOM – Prijstool, ook wel Effectmodule Landbouw genoemd. Hiermee kan de met LHM 

berekende bodemvochtafname als gevolg van droogte en beperkingen in wateraanvoer 

worden vertaald naar gewasopbrengstderving (kg/ha) en economisch effect in euro’s. 

Daarnaast draait de modellentrein LHM-AGRICOM mee als onderdeel van het RWS 

operationeel systeem, om een actuele inschatting te kunnen maken van verwachte 

opbrengstderving door watertekort als gevolg van droogte.  

 

AGRICOM is echter op onderdelen verouderd. In de afgelopen jaren is een nieuw instrument 

ontwikkeld: de Waterwijzer Landbouw. Dit modelinstrumentarium richt zich op het simuleren 

van de wisselwerking tussen bodem, water, plant en atmosfeer. Hiermee is het mogelijk om 

de opbrengstderving als gevolg van te natte, te droge of te zoute omstandigheden te 

kwantificeren. RWS-WVL heeft de wens uitgesproken om ook voor landelijke analyses 

(kennis uit) de Waterwijzer Landbouw te gaan gebruiken. Met de nieuwste versie van LHM is 

veel van deze kennis al geïmplementeerd, maar op onderdelen is nog verder onderzoek 

nodig. In deze notitie wordt het huidige (operationele) instrumentarium beschreven, en wordt 

ingegaan op verschillen tussen LHM/AGRICOM en LHM/WOFOST. De notitie eindigt met 

een ontwikkeladvies voor de effectmodule landbouw en een advies over de vervanging van 

AGRICOM. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In Nederland zijn meerdere modellen en tools beschikbaar om landbouwopbrengsten in te 

schatten op basis van gemodelleerde hydrologische condities, die kunnen veranderen als 

gevolg van scenario’s en maatregelen. Voor landelijke beleidsanalyse (met name voor het 

Deltaprogramma Zoetwater) wordt tot nu toe gebruik gemaakt van de combinatie Landelijk 

Hydrologische Model – AGRICOM – Prijstool, ook wel effectmodule landbouw genoemd. 

Hiermee kan de met LHM berekende bodemvochtafname als gevolg van droogte en 

beperkingen in wateraanvoer worden vertaald naar gewasopbrengstderving (kg/ha) en 

economisch effect in euro’s. Deze effectmodule heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse van het voorkeursmaatregelenpakket van het 

Deltaprogramma Zoetwater fase II.  

 

De ‘trein’ LHM-AGRICOM draait tevens mee als onderdeel van het RWS operationeel 

systeem. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) maakt tijdens droogte 

gebruik van meerdere informatiebronnen om de actuele droogte- en watertekortsituatie in 

beeld te krijgen. Een belangrijk instrument hierbij is het operationeel systeem ‘RWsOS, 

waaronder FEWS Waterbeheer, een FEWS-applicatie waarin gemeten en gesimuleerde 

waarden van voornamelijk hydrologische parameters met betrekking tot de landelijk 

waterverdeling tijdens droogte worden gepresenteerd. Ook worden hiermee verwachtingen 

afgegeven voor de komende weken op basis van meteorologische voorspellingen en 

afvoervoorspellingen, bijvoorbeeld die die van het ECMWF - European Centre for Medium-

range Weather Forecasts. Het Landelijke Hydrologisch Model (LHM) is een van de modellen 

die hierin meedraait. AGRICOM draait ook mee om transpiratiereductie (uit MetaSWAP, 

onderdeel van LHM) te vertalen in een gewasopbrengstderving gedurende het jaar.  

 

AGRICOM is echter op onderdelen verouderd. In de afgelopen jaren is een nieuw instrument 

ontwikkeld: de Waterwijzer Landbouw. Dit modelinstrumentarium richt zich op de essentiële 

processen die de wisselwerking tussen bodem, water, plant en atmosfeer beschrijven. 

Hiermee is het mogelijk om de opbrengstderving als gevolg van te natte, te droge of te zoute 

omstandigheden te kwantificeren. Het is op de lange termijn wenselijk om ook voor landelijke 

analyses (kennis uit) de Waterwijzer Landbouw in de landelijke analyses (zowel beleid als 

operationeel) te gebruiken.  

1.2 Doel 

Het doel van dit rapport is om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van dat deel van 

het landbouwinstrumentarium dat wordt ingezet voor zowel beleidsanalyse als operationele 

toepassingen op landelijke schaal. Met ‘landbouwinstrumentarium’ doelen we op alle 

modellen en tools die beschikbaar zijn om (een deel van) de landbouwanalyses in Nederland 

uit te voeren, dus LHM, AGRICOM, Prijstool, Regioscan, WOFOST, SWAP, QWAST, 

eenvoudige landbouwrelatie, en combinaties hiervan die bekend staan als de Effectmodule 

Landbouw en de Waterwijzer Landbouw. Met ‘landelijk instrumentarium’ bedoelen we 

specifiek de modellen en tools die ingezet worden in landelijke beleidsanalyse en het 

landelijke operationele monitorings- en voorspellingssysteem voor droogte en watertekort. Dit 

rapport geeft een beschrijving van het huidige instrumentarium, inventariseert de wensen op 

de lange termijn, en formuleert een ontwikkeladvies voor de Effectmodule Landbouw voor 

landelijke beleidsanalyse.  
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Hierbij wordt ook gekeken naar geplande ontwikkelingen in het Landelijk Hydrologisch Model, 

waar de Effectmodule Landbouw op aan moet sluiten. Ter illustratie worden daarbij ook 

getallenvoorbeelden gegeven, op basis van modelsimulaties. 

1.3 Aanpak 

Voor de totstandkoming van dit rapport zijn gesprekken gevoerd met modelexperts en 

inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater, de Waterwijzer Landbouw, het 

Landelijk Hydrologisch Model, en de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. 

Daarnaast zijn verkennende berekeningen uitgevoerd van de opbrengst(derving) in biomassa 

met verschillende versies en instellingen van LHM, al dan niet in combinatie met AGRICOM 

of inclusief berekeningen met het dynamische gewasgroeimodel WOFOST: 

 

Tabel 1.1 Overzicht van de voorbeeldberekeningen 

Modelsom Hydrologisch model Gewasgroeimodule Gewasmodel 

1a LHM3.4 statisch AGRICOM 2.07 

1b LHM3.4 statisch AGRICOM 2.08 

2 LHM4.1 statisch AGRICOM 2.08 

3 LHM4.1 statisch en dynamisch AGRICOM 2.08 

4 LHM4.1 statisch en dynamisch WOFOST 

 

Deze berekeningen zijn in deze notitie gebruikt als indicatief voorbeeld, als hulpmiddel om 

verschillen tussen modellen, processen of modules uit te leggen, en om inzicht te krijgen in 

hoe veranderingen en/of instellingen doorwerken. De resultaten van alle modellentreinen 

worden kort besproken in Bijlage A. 

1.4 Leeswijzer 

De notitie bevat de volgende onderdelen: 

 
Hoofdstuk 2 Eisen en wensen vanuit landelijke beleidsanalyse en voor toepassing in 

operationeel waterbeheer (LCW). Hiervoor is een aantal gesprekken 
gevoerd met betrokkenen vanuit RWS WVL. 

Hoofdstuk 3 Een korte beschrijving van de momenteel gebruikte modellen en tools, en 
de ervaringen hiermee in recente toepassingen 

Hoofdstuk 4 Recente ontwikkelingen in het LHM en de ontwikkeling van Waterwijzer 
Landbouw, uitleg van statische en dynamische gewasgroeimodellering, en 
toepassingsbereik huidige versie LHM4.1 inclusief WOFOST. 

Hoofdstuk 5 Discussie en ontwikkeladvies (korte termijn, lange termijn) en welke 

overwegingen daarbij een rol spelen. 

 

 



 

 

 

9 van 59  Landbouwinstrumentarium voor landelijke zoetwateranalyses 

11205272-020-ZWS-0005, 2 maart 2021 

2 Wensen 

2.1 Eisen/wensen vanuit landelijke beleidsanalyse 

Op basis van gesprek met twee adviseurs kwantitatief waterbeheer van Rijkswaterstaat-WVL 

 

Het type vragen dat met het landelijke instrumentarium in de toekomst zal moeten worden 

beantwoord om bij te dragen aan de landelijke beleidsanalyse voor de zoetwatervoorziening 

betreft: 

 

• De watervraag van de landbouw nu en in de toekomst onder verschillende 

sociaaleconomische en klimaatscenario’s; 

• De opbrengst(derving) van de landbouw zowel in volume als in euro’s; 

• Het economisch effect van droogtestress, zoutstress en zuurstofstress; en 

• Het welvaartseffect van maatregelen die ingrijpen op de waterverdeling, bodemvocht, 

beregening, drainage, etc. 

 

In de afgelopen jaren is voor landelijke beleidsanalyse voor zoetwater en landbouw gebruik 

gemaakt van zowel een gedetailleerd instrumentarium (effectmodule landbouw: 

LHM/AGRICOM/Prijstool, die meedraait als deelmodel in het Nationaal Water Model) als een 

grof instrumentarium (QWAST, met eenvoudige landbouwrelatie). Voor de volgende fase van 

Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) is op dit moment de intentie om in te blijven zetten op 

deze combinatie-aanpak. QWAST (Quick Water Allocation Scan Tool) wordt hierbij ingezet 

voor het verkennen van (boven)regionale hydrologische effecten van (een combinatie van) 

maatregelen. De meer gedetailleerde berekeningen zijn nodig voor de maatschappelijke 

kosten-batenanalyse, waarbij de risico’s van alternatieve lange-termijn strategieën en korte-

termijn maatregelpakketten worden afgezet tegen de risico’s bij het voortzetten van huidig 

beleid. Voor toekomstverkenningen is typisch minder detailniveau en meer rekensnelheid 

vereist. Voor het bestuurlijk proces zijn tijdigheid van uitkomsten en inhoudelijke wensen 

even belangrijk. 

 

De inhoudelijke wens vanuit beleidsanalyse is om de vier processen die gewasschade 

bepalen (droogte-, zout-, zuurstofstress en indirecte effecten) integraal mee te kunnen 

nemen. Deze processen worden in Paragraaf 4.4 verder besproken. In de meest recente 

beleidsanalyse voor DPZW fase II (2017-2020) is met de inzet van de effectmodule landbouw 

nog geen rekening gehouden met zuurstofstress en indirecte effecten. 

 

Samengevat verandert het toepassingsbereik niet, maar worden de gemodelleerde 

processen die landbouwschade bepalen bij voorkeur uitgebreid met zuurstofstress en 

indirecte effecten, en wordt de betrouwbaarheid van droogtestress en zoutstress vergroot 

door recent ontwikkelde kennis mee te nemen.  
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2.2 Eisen/wensen vanuit LCW 

Op basis van gesprek met een van de voorzitters van de LCW  en een van de LCW-

adviseurs. 

 

Huidige situatie 

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) maakt tijdens droogte gebruik 

van meerdere informatiebronnen om de actuele droogte- en watertekortsituatie in beeld te 

krijgen. Een belangrijke tool hierbij is een van de applicaties van het RWS-operationeel 

systeem: ‘RWsOS-Waterbeheer’. Dit is een FEWS-applicatie waarin gemeten en 

gesimuleerde waarden van voornamelijk hydrologische parameters worden gepresenteerd. 

Ook worden hiermee verwachtingen afgegeven voor de komende weken en maanden op 

basis van meteorologische voorspellingen en afvoervoorspellingen (bv. ECMWF). Het 

Landelijke Hydrologisch Model (LHM) is een van de modellen die hierin meedraait.  

 

De preprocessor van AGRICOM draait ook mee om transpiratiereductie (uit MetaSWAP) te 

vertalen in een derving gedurende het jaar. Dit gebeurt in 3 stappen. Eerst wordt de schade 

voor een tijdstap bepaald uit de verhouding van de actuele en potentiele transpiratie (inclusief 

interceptieverdamping) van die tijdstap. Vervolgens wordt de overlevingsfractie bepaald (welk 

deel van het gewas overleeft) door te kijken naar de cumulatieve opgebouwde schade. In 

een derde stap wordt gekeken welke deel van het gewas nog tot opbrengst moet komen. Dit 

resulteert in een dervingsfractie, welke wordt uitgesplitst naar droogte- en zoutschade. Dit 

wordt in FEWS gepresenteerd als %schade en ten behoeve van duiding gepresenteerd naast 

percentielen van langjarige gewasderving. 

 

Op dit moment wordt door de LCW-adviseurs zeer beperkt gebruik gemaakt van de in FEWS 

gepresenteerde gewasinformatie. Daarvoor worden twee redenen gegeven: 1) er is onder de 

gebruikers beperkt vertrouwen in de combinatie LHM/AGRICOM, deels doordat men niet 

bekend is met de achterliggende rekenmethode, en 2) landbouw is niet de enige 

gebruiksfunctie en alleen inzicht in de impact op landbouw is niet voldoende om een 

afweging te ondersteunen. 

 

Wens op de lange termijn (vergezicht) 

In de ideale situatie heeft de LCW de beschikking over een maatregeltool die bij een 

dreigend watertekort kan ondersteunen in het toepassen van de verdringingsreeks en het 

aanpassen van de waterverdeling binnen het Hoofdwatersysteem (bv. afvoerverdeling over 

de Rijntakken). Idealiter worden de opties onderbouwd door niet alleen te kijken naar 

waterhoeveelheden (m3/s), maar ook naar de consequenties van tekorten (al dan niet in 

combinatie met maatregelen) voor de verschillende gebruiksfuncties. Dus niet alleen 

landbouw, maar bijvoorbeeld ook scheepvaart, waterkwaliteit en natuur (via peilbeheer). Er is 

nog veel onderzoek nodig om actueel watertekort te vertalen in indicatoren voor 

maatschappelijke impact (o.a. door deze te monetariseren, maar ook andere indicatoren zijn 

denkbaar). 

 

Ontwikkelwens op de korte termijn 

De wens is om binnen RWsOS-waterbeheer een tool mee te laten draaien die in staat is om 

voor alle gewassen een betrouwbare schatting af te geven van de verwachte 

opbrengstderving voor de landbouw in de tijd en ruimte gedifferentieerd. Uit de validatie van 

de nieuwe versie van LHM4.1 (validatie is gereed in april 2021) moet blijken hoe betrouwbaar 

de berekende transpiratiereductie en schadefracties zijn. 
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3 Beschrijving van het landelijke instrumentarium 

3.1 Overzicht 

Het huidige landelijke landbouwinstrumentarium dat wordt ingezet voor landelijke 

beleidsanalyse bestaat uit de volgende modellentreinen: 

 

1 Effectmodule landbouw: LHM – AGRICOM – Prijstool; 

2 QWAST - eenvoudige landbouwrelatie; 

3 Regioscan Zoetwater. 

 

De eerste modellentrein staat ook wel bekend als de Effectmodule Landbouw en wordt op dit 

moment gebruikt ter ondersteuning van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW), voor het 

analyseren van het droogterisico voor landbouw nu en in de toekomst en het analyseren van 

de hydrologische en economische effecten van verschillende strategieën voor 

klimaatadaptatie (maatregelpakketten). De schatting van de opgetreden landbouwschade als 

gevolg van de 2018 droogte (Ecorys, 2018), in opdracht van de Beleidstafel Droogte, is deels 

gebaseerd op deze effectmodule. De Effectmodule geeft een schatting van de schadefractie 

per gewas aan het einde van het groeiseizoen, en vertaalt deze door naar economisch 

welvaartseffect in euro’s. In recente landelijke toepassingen worden lange reeksen 

doorgerekend, met als uitvoer de opbrengstderving per jaar, waardoor een schatting van het 

landbouwrisico (verwachtingswaarde van opbrengstderving in euro’s per jaar) mogelijk wordt. 

 

De tweede modellentrein is in de afgelopen jaren speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van 

het ontwikkelen van strategieën voor DPZW. Het kan gezien worden als een vereenvoudigde 

en snellere variant van de eerste modellentrein, en wordt gebruikt om een eerste beeld te 

krijgen van de effectiviteit van clusters van maatregelen (watervraag verkleinen, wateraanbod 

vergroten). Hierdoor wordt een eerste schifting mogelijk en ontstaat inzicht in bovenregionale 

afwegingen die spelen. Deze modellentrein richt zich expliciet op 

waterverdelingsvraagstukken en gebieden die wateraanvoer nodig hebben vanuit het 

hoofdwatersysteem. De eenvoudige landbouwrelatie geeft een schatting van verandering in 

opbrengst, gemiddelde over alle gewassen en totaal over het groeiseizoen. 

 

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om effecten, kosten en baten van 

lokale landbouwmaatregelen gericht op het zoetwatervraagstuk in te schatten. Zowel 

AGRICOM als Waterwijzer Landbouw worden hierbij ingezet om maatregel-effectrelaties 

(effect op zoutschade en droogteschade) af te leiden. AGRICOM-functionaliteit wordt 

daarnaast gebruikt om deze schade te vertalen in baten (verandering in derving in euro’s) en 

kosten (beregeningskosten).  

 

Tot slot draait AGRICOM samen met LHM mee in de applicatie van het operationeel systeem 

van RWS (RWSoS-waterverdeling) ter ondersteuning van de Landelijke 

Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Hier gaat het om een korte-termijn 

voorspelling/vooruitblik van de schadefractie binnen een weerjaar. 
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Figuur 3.1 Risicocurve van het landelijk landbouwdroogterisico, zoals berekend met de Effectmodule 

Landbouw. Het berekende landbouwrisico (verwachtingswaarde) bedraagt in het huidige klimaat 290 

Meuro/jaar; het berekende scheepvaartrisico bedraagt in het huidige klimaat 55 Meuro/jaar 

3.2 Effectmodule Landbouw 

Voor landelijke beleidsanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) wordt tot nu toe 

de Effectmodule Landbouw gebruikt, die bestaat uit de gekoppelde modellentrein LHM – 

AGRICOM – Prijstool. LHM3.4 draait mee als onderdeel van het Nationaal Water Model 

(versie 2.2.4) Hoewel LHM zich in de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld (inmiddels 

LHM4.1), is het instrumentarium voor het DPZW bevroren. Dit wordt gedaan om ervoor te 

zorgen dat nieuwe berekeningen met aanpassingen in scenario’s en maatregelen steeds 

goed vergeleken kunnen worden met basisberekeningen die al eerder zijn uitgevoerd. Dit is 

belangrijk, omdat NWM een complex instrumentarium is met lange rekentijden, zeker omdat 

voor DPZW met langjarige reeksen wordt gerekend (1911-2011). Het kost simpelweg te veel 

tijd en geld om heel veel berekeningen te doen met steeds nieuwe modelversies. In sectie 

4.1 wordt een korte toelichting gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in LHM ten 

opzichte van versie 3.4. In dit hoofdstuk wordt LHM 3.4 beschouwd.  

 

De huidige opzet van de effectmodule landbouw berekent het economisch effect van een 

vermindering van de gewasopbrengst en toename van beregening als gevolg van ongunstige 

hydrologische omstandigheden (te droog of te zout1). Hiermee kunnen de landbouwbaten 

van (zoetwater)maatregelpakketten worden bepaald.  

 

Vermindering van de landbouwopbrengst als gevolg van droogte ontstaat als er onvoldoende 

neerslag valt of als beregeningsmogelijkheden beperkt zijn. Dit leidt tot een tekort in 

bodemvocht en verdamping. Dat wil zeggen dat het gewas minder verdampt dan wat nodig is 

om de maximale gewasgroei te bereiken. Daarnaast zal de gewasopbrengst reduceren 

indien het beschikbare water een te hoge zoutconcentratie heeft. Het economisch effect op 

de landbouwsector wordt niet alleen bepaald door de fysieke opbrengst (kg/ha), berekend 

met AGRICOM, maar ook door de reactie van de markt op de vermindering van de 

opbrengst, berekend met de Prijstool.  

—————————————— 
1 Er is in deze module ook de mogelijkheid om natschade te berekenen, maar in de huidige landelijke toepassingen 

staat deze optie uit vanwege beperkte betrouwbaarheid van de door LHM gegenereerde input voor de 

natschadefuncties, en vanwege de beperkte betrouwbaarheid van de natschadefuncties zelf 
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3.2.1 LHM 3.4 

Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) is het geïntegreerde landsdekkende grond- en 

oppervlaktewater model van Nederland. LHM 3.4 (Bos-Burgering et al, 2018) is onderdeel 

van het Nationaal Watermodel (NWM), dat binnen het Deltaprogramma zoetwater wordt 

gebruikt om inzicht te krijgen in de waterveiligheid, de zoetwaterverdeling en de 

waterkwaliteit in Nederland in de huidige situatie en onder verschillende toekomstscenario’s.  

 

Hydrologische invoer voor het LHM zijn onder meer tijdreeksen voor neerslag, verdamping 

en de afvoeren van de Rijn en de Maas. Uitvoer is onder meer het beschikbare bodemvocht, 

grondwaterstromingspatroon, waaronder grondwaterstanden en kwelfluxen, en verdeling van 

oppervlaktewater over Nederland.  

3.2.1.1 Berekening van verdamping met MetaSWAP 

De onverzadigde zone is via neerslag en verdamping de link met de atmosfeer en daardoor 

cruciaal voor gewasgroei. In MetaSWAP is het bodemprofiel opgedeeld in meerdere lagen, 

waarvan de wortelzone en de ondergrond de belangrijkste zijn. Voor deze lagen zijn 

metarelaties gedefinieerd die de flux tussen de zones en de grondwaterstand beschrijven (zie 

www.nhi.nu).  

 

Wanneer beregenings- of regenwater valt op een perceel zal een deel verdampen of 

oppervlakkig afstromen, en een ander deel het bodemvocht aanvullen. Ook kan er aanvulling 

plaatsvinden via het grondwater, via kwel en/of capillaire opstijging. Het bodemvochtgehalte 

neemt af door bodemverdamping, transpiratie door de plant of wegzijging naar het 

grondwater.  

 

MetaSWAP berekent op basis van de meteorologische condities en de gewasontwikkeling 

(gewasfactoren en bladoppervlak) eerst de potentiële transpiratie. Dit vormt per tijdstap een 

watervraag. Of aan deze watervraag voldaan kan worden hangt vooral af van de actuele 

bodemvochtcondities. Indien er sprake is van onvoldoende bodemvocht, dan zal er een 

zogenaamde transpiratiereductie optreden volgens de reductiefunctie voor wateropname van 

Feddes et al. (1978).  

3.2.1.2 Berekening van gewasontwikkeling 

In LHM 3.4 wordt uitgegaan van een vast gewasgroeipatroon (statisch). Dit houdt in dat de 

gewasontwikkeling volgens aan vast patroon is opgelegd op basis van langjarige 

(standalone) berekeningen met WOFOST. De potentiele gewasontwikkeling in het 

groeiseizoen is daarmee onafhankelijk van de specifieke meteorologische condities in het 

seizoen. De gewasontwikkeling wordt in het LHM per gewas opgelegd. Voor slechts een 

beperkt aantal gewassen zijn voldoende gewasparameters bekend. Dit worden 

gidsgewassen genoemd. De toekenning van de gewasparameters van gidsgewassen aan 

LHM gewastypes is vermeld in Tabel 3.1. 

 

Omdat de gewasontwikkeling is opgelegd wordt deze niet beïnvloed door ongunstige 

omstandigheden (zoals een tekort/teveel aan water of te zoute omstandigheden). De 

watervraag die afhankelijk is van de gewasontwikkeling en meteorologische condities zal dus 

ook niet worden beïnvloed. In sectie 0 zullen we dit nader toelichten. 
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Tabel 3.1: Overzicht van landbouwkundige (gids)gewassen 

Code Beschrijving Gidsgewas  

LHM 3.4 

1 Gras Gras 

2 Mais Mais 

3 Aardappelen Aardappelen 

4 Bieten Aardappelen 

5 Granen Aardappelen 

6 Overige Landbouw Aardappelen 

7 Boomteelt Boomteelt 

9 Boomgaard Boomgaard 

10 Bollen Bollen 

21 Fruitkwekerijen Aardappelen 

3.2.1.3 Berekening van chlorideconcentraties in de wortelzone 

Naast watertekort kan er ook schade aan gewassen ontstaan door te hoge 

chlorideconcentraties. Twee chloridebronnen kunnen de opbrengst beïnvloeden: 

 

• zoutwater vanuit het oppervlaktewater (via de rivieren en via zoet-zout overgangen bij 

sluizen); 

• zoute kwel. 

 

In West-Nederland kan er zout water vanuit zee via de rivieren binnendringen, als de afvoer 

van de rivieren vanuit Lobith en de Maas langdurig laag zijn. Deze externe verzilting wordt 

binnen het Nationaal Water Model berekend met het Sobek Noordelijk Deltabekken Model 

(NDB) en wordt als randvoorwaarde opgelegd aan LHM. De belangrijkste factoren die deze 

chloridebron beïnvloeden zijn de chlorideconcentratie van het Rijnwater bij Lobith 

(zogenaamde achtergrondconcentratie) en externe verzilting (via Nieuwe Waterweg en 

Noordzeekanaal).  

 

Zoute kwel, de tweede chloridebron, wordt berekend aan de hand van chlorideconcentraties 

aan de onderkant van de deklaag, vermenigvuldigd met de kwel. Daarnaast kan chloride ook 

naar boven komen via wellen vanuit het diepere grondwater (zie Figuur 3.2). Voor de huidige 

situatie wordt dit sterk bepaald door metingen, die geïnterpoleerd zijn in een 3D-chloride veld. 

Zeker voor toekomstscenario’s wordt het LHM-zoet/zout (zie www.nhi.nu) gebruikt om de 

randvoorwaarde voor chloride aan de onderkant van het LHM op te leggen.  

 

Een combinatie van de LHM modellen MODFLOW (diep grondwater), MetaSWAP en 

MOZART (regionaal oppervlaktewatermodel) berekenen vervolgens het transport van zoute 

kwel tussen bodemlagen en afgifte van zout aan het oppervlaktewater (Deltares, 2014). 

Chloride uit het oppervlaktewater kan via beregening op landbouwgrond terecht komen. De 

chlorideconcentratie in de zoute kwel en beregeningswater samen zijn bepalend voor de 

chlorideconcentratie in de wortelzone.  

 

http://www.nhi.nu/
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Figuur 3.2 Overzicht van de hoeveelheid chloride aan de onderkant van de deklaag in Nederland (links) en 

chloride wellen (rechts). Hoog Nederland is hier buiten beschouwing gelaten (Deltares, 2014). 

 

Het is belangrijk om te realiseren dat een te hoge zoutconcentratie berekend met LHM3.4 wel 

kan worden gebruikt voor de schadeberekeningen in AGRICOM, maar op zich nog niet 

doorwerkt in een transpiratiereductie van het gewas. Zie verder Paragraaf 3.2.1.3. 

3.2.2 AGRICOM  

Het AGRIcultural COst Model (AGRICOM; Mulder en Veldhuizen, 2017) is een agro-

economisch model waarmee kosten – baten analyses kunnen worden uitgevoerd voor de 

Nederlandse landbouwsector in reactie op veranderingen in hydrologische omstandigheden. 

Het modelconcept van AGRICOM dateert van begin jaren tachtig. Berekeningen werden 

destijds met het agro-economische model DEMGEN uitgevoerd waarbij analyses werden 

gedaan naar arbeids- en energiekosten van beregening en de berekening van de fysieke 

gewasopbrengst (Abrahamse et al., 1982). Deze analyses waren sterk gericht op kosten en 

baten voor de landbouw in droge situaties. Voor het berekenen van schade als gevolg van 

wateroverlast is rond 1995 een splitsing gemaakt tussen de hydrologische en de 

economische berekeningen, waarbij de hydrologische berekeningen in het DEMGEN model 

werden vervangen door het MOZART model (RWS et al., 2005). Voor de economische 

berekeningen is het model AGRICOM ontwikkeld (Prinsen et al., 1995). 

 

In 2009 is een definitiestudie uitgevoerd (van Bakel et al., 2009) en sinds de eerste 

ontwikkeling in de jaren ‘80 is AGRICOM op onderdelen geactualiseerd en verbeterd (o.a. 

Roest et al., 2003; Goedemans en Kind, 2004). Sinds 2009 wordt het model gevoed met 

uitvoer van het LHM. Voor een geavanceerdere vertaling van de landbouwkundige 

opbrengst(derving) naar economische effecten is in 2015 de Prijstool Landbouw ontwikkeld 

(zie Paragraaf 3.2.3). In de Effectmodule Landbouw wordt deze Prijstool ingezet om de 

fysieke gewasopbrengst(derving) en de beregeningskosten, zoals berekend met AGRICOM, 

te vertalen naar een economisch effect. 
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Voor de berekening van de gewasopbrengst(derving) heeft AGRICOM twee modules voor 

twee verschillende tijdschalen: 

 

• Opbrengstderving bepaald over een langjarige periode op basis van 

grondwaterstandskarakteristieken Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG); 

• Opbrengstderving bepaald over een individueel jaar op basis van schadefuncties op 

decade-basis. 

 

Analyses voor een langjarige periode worden gedaan met behulp van de HELP-tabellen 

(Werkgroep HELP-tabel, 1987; Brouwer et al., 2002; van Bakel et al., 2005; 2007). Met als 

invoer grondwaterstandskarakteristieken GHG en GLG in combinatie met een bodemtype en 

een landgebruik volgt een langjarig gemiddelde opbrengstderving. In geval er beregening kan 

plaatsvinden wordt aangenomen dat de droogteschade met 80% reduceert.  

 

In studies die betrekking hebben op waterverdeling is inzicht in een gemiddelde situatie vaak 

onvoldoende. Bij waterverdelingsstudies wordt meestal op een specifiek moment gekeken 

hoe verdeling van het oppervlaktewater doorwerkt op het wel of geen water beschikbaar 

hebben voor beregening. In de Effectmodule Landbouw wordt dan ook niet met HELP-

tabellen gewerkt, maar wordt de gewasopbrengst per individueel jaar bepaald, waarbij elke 

decade van het groeiseizoen de opbrengstderving wordt bijgehouden. In de rest van het 

rapport wordt de optie met HELP-tabellen verder buiten beschouwing gelaten. 

 

In AGRICOM worden in totaal tien gewasgroepen meegenomen: gras, mais, aardappelen, 

(suiker)bieten, granen, overig, boomteelt, groot en klein fruit en bollen. Deze gewassen zijn 

gekoppeld aan een gewascode van het LHM, zie Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2: Koppeling tussen landbouwkundige gewassen in LHM en AGRICOM 

Code LHM gewas AGRICOM 

  Jaarlijks Langjarig gemiddeld 

(HELP) 

1 Gras Gras Gras1 

2 Mais Mais Snijmais 

3 Aardappelen Aardappelen Aardappelen 

4 Bieten (Suiker)bieten Suikerbieten 

5 Granen Granen Granen 

6 Overige Landbouw Overig Grove zomergroenten 

7 Boomteelt Boomteelt Boomteelt 

9 Boomgaard Groot fruit Groot fruit 

10 Bollen Bollen Bloembollen 

21 Fruitkwekerijen Klein fruit Klein fruit 

1 Gras zonder herinzaaingskosten 

 

De berekening van de jaarlijkse opbrengstderving bestaat grofweg uit twee stappen: 

 

• Tijdens het groeiseizoen (preprocessor) wordt bijgehouden wat de opbrengstderving 

(zogenaamde overlevingsfractie) is en waardoor deze is beïnvloed. Daarnaast worden de 

cumulatieve beregeningsgiften bijgehouden en de cumulatieve potentiele verdamping.  
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• Aan het einde van het groeiseizoen wordt de potentiele en actuele gewasopbrengst 

berekend. Hieruit volgt een schatting van de opbrengstderving in kg of stuks per jaar. 

 

In operationele toepassingen (RWsOS-waterbeheer) wordt alleen gebruik gemaakt van de 

AGRICOM preprocessor2. Voor beleidsanalyses met de Effectmodule Landbouw worden 

beide stappen worden toegepast en meestal alleen wordt gekeken naar de einduitkomst: 

opbrengstderving per jaar. 

 

De volgende parameters/variabelen uit LHM worden als invoer gebruikt (per tijdstap en per 

ruimtelijke eenheid): 

 

• Potentiele transpiratie (inclusief interceptieverdamping) [mm]; 

• Relatieve transpiratiereductie als gevolg van droogtestress [-]; 

• Beregeningsgiften [mm]; 

• Zoutgehalte bodemvocht [g Cl- m-3]. 

 

Tijdens het groeiseizoen 

 

Tijdens het groeiseizoen worden de met LHM berekende beregeningsgiften gesommeerd. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beregening vanuit het oppervlakte- dan wel 

grondwater. Ook indien niet wordt beregend wordt dit geregistreerd ten behoeve van 

mogelijke afschrijvingskosten van de beregeningsinstallatie. 

 

De gewasopbrengstderving kan worden veroorzaakt door verschillende dervingsfracties 

waarbij onderscheid gemaakt wordt in dervingsfracties als gevolg van te droge, te natte (als 

gevolg van inundatie of verdrassing) of te zoute omstandigheden. In de Effectmodule 

Landbouw wordt vooralsnog geen rekening gehouden met opbrengstderving als gevolg van 

te natte omstandigheden.  

 

Gedurende het groeiseizoen wordt per tijdstap de dervingsfractie als gevolg van 

droogtestress bepaald uit de ratio potentiele en actuele transpiratie (inclusief 

interceptieverdamping). Deze dervingsfractie is daarbij afhankelijk van het moment in het 

groeiseizoen en het type gewas. Bij de dervingsfractie als gevolg van te zoute 

omstandigheden wordt gekeken naar de zoutconcentratie in de wortelzone. Indien de 

zoutconcentratie een drempelwaarde overschrijdt treedt er derving op. Hoeveel derving er 

optreedt in een tijdstap hangt af van de mate van overschrijding en daarnaast ook van het 

moment in het groeiseizoen en het type gewas. De totale dervingsfractie op een bepaald 

moment in het groeiseizoen wordt bepaald op basis van het deel van het gewas wat nog op 

een bepaald moment tot opbrengst kan komen (zogenaamde overlevingsfractie) en het deel 

van het gewas wat nog tot opbrengst moet komen (zogenaamd resterend gewas).  

 

Naast het berekenen van de overlevingsfractie wordt gedurende het groeiseizoen ook de 

potentiele transpiratie (inclusief interceptieverdamping) bijgehouden. 

 

  

—————————————— 
2 Bij RWsOS-waterverdeling wordt de huidige gewastoestand vergeleken met een langjarig gemiddelde 

gewastoestand. Op basis van deze vergelijking wordt inzichtelijk hoe de derving gedurende het groeiseizoen zich 

verhoudt tot de gemiddelde derving. 
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Einde groeiseizoen  

De potentiële gewasopbrengst is afhankelijk van de langjarig gemiddelde potentiële 

gewasopbrengst en de langjarig gemiddelde transpiratie. Beide worden als bekend 

verondersteld. De gemiddelde potentiële gewasopbrengst is hierbij gebaseerd op landelijke 

opbrengstcijfers (CBS en veldproeven). De gemiddelde potentiële transpiratie volgt uit een 

langjarige modelrun van het hydrologische model. De potentiële gewasopbrengst voor een 

specifiek jaar is afhankelijk van de ratio potentiële transpiratie van dat specifieke jaar en de 

langjarig gemiddelde potentiële transpiratie. Stel er is sprake van 10 % meer potentiële 

transpiratie ten opzichte van het langjarig gemiddelde, dan zal de potentiële gewasopbrengst 

ook 10 % hoger zijn. De gewasopbrengstderving volgt uiteindelijk uit de vermenigvuldiging 

van de potentiële gewasopbrengst en de totale dervingsfractie. 

3.2.3 Prijstool 

De actuele en potentiële opbrengst, de opbrengstderving en de variabele kosten van 

beregening voor arbeid en brandstof uit AGRICOM vormen de input voor de Prijstool 

Landbouw (Polman et al., 2019), dat de economische effecten berekent. Deze invoer wordt 

eerst geaggregeerd tot derving per gewasgroep en gebiedsniveau, waarna het economisch 

effect van opbrengstderving en beregeningskosten voor producenten en consumenten wordt 

berekend.  

 

Het economisch effect bestaat uit: 1) het opbrengstverlies  en de extra beregeningskosten 

voor de landbouwsector, en 2) het consumptieverlies en de hogere prijzen voor 

consumenten. Om het effect op de prijs te bepalen, neemt de Prijstool de volgende 

marktomstandigheden mee: de prijs bij de potentiële opbrengst, de prijselasticiteit, en – als er 

sprake is van een internationale markt - het aandeel van Nederland in vraag en aanbod op 

de wereldmarkt. Op basis van deze gegevens wordt voor elk gewas de prijsverandering 

bepaald. 

 

Volgens de markttheorie stijgt de prijs van landbouwproducten bij een verminderd aanbod. In 

welke mate de prijs van landbouwproducten stijgt hangt af van de prijselasticiteit van een 

product. Basisproducten, zoals aardappelen, zijn inelastisch. Dit betekent dat ook wanneer 

de prijs stijgt, consumenten deze producten blijven kopen. Bij minder aanbod van het product 

kan de prijs dus stijgen zonder dat de vraag afneemt. Bij opbrengstderving door droogte is 

daarom de verwachting dat deze  producten in prijs zullen stijgen. De vraag van een elastisch 

product, zoals bollen, neemt wel snel af bij een prijsverhoging. Een lager aanbod leidt 

daardoor tot minder sterke prijsverhogingen.  

 

Nederland opereert in een internationale voedselmarkt met internationale voedselprijzen. 

Wanneer Nederland een klein aandeel van een gewas op de wereldmarkt levert, bijvoorbeeld 

0.2% van het graan, zal een afname van de Nederlandse productie geen prijsstijging op de 

wereldmarkt tot gevolg hebben. Het aandeel is immers te klein om tot een prijsstijging te 

leiden. Bij een groot aandeel op de wereldmarkt, kan vermindering van het Nederlandse 

aanbod wel leiden tot prijsstijgingen. Niet alle gewassen zijn onderdeel van een internationale 

markt, sommige producten worden lokaal verhandeld, zoals gras en mais voor veevoer. De  

prijsvorming van deze gewassen is daardoor ook lokaal. 

 

De marktomstandigheden van elk gewas zijn dus bepalend voor de prijsvorming. De prijstool  

berekent of de prijs van een gewas stijgt wanneer opbrengstderving door droogte plaatsvindt. 

 

De invoer voor de berekeningen zijn de gewasgroepen zoals gedefinieerd in AGRICOM. 

Sommige gewasgroepen, zoals aardappels, bestaan uit soorten met een zeer verschillende 

prijs per kg, aandeel in de wereldmarkt en prijseffect (zie ook Van Bakel et al., 2009). 

Daarom zijn een aantal gewasgroepen verder uitgesplitst, zoals weergegeven in Tabel 3.3. 
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De berekening van de fysieke opbrengst(derving) in AGRICOM vindt plaats voor de negen 

gewasgroepen. De splitsing in de Prijstool heeft alleen effect op de berekening van de prijs 

en het economisch effect. 

 

In Bijlage B wordt de Prijstool Landbouw verder in detail beschreven. 

 

Tabel 3.3: Uitsplitsing van AGRICOM gewasgroepen in de Prijstool 

# AGRICOM Prijstool 

1 Gras Gras 

2 Mais Mais 

3 Aardappelen Consumptieaardappelen 

Pootaardappelen 

Fabrieksaardappelen 

4 Suiker(bieten) (Suiker)bieten 

5 Granen Granen 

6 Overig Uien 

Overige groenten 

7 Boomteelt Boomteelt 

9 Fruit Groot fruit 

10 Bollen Gladiool 

Hyacint 

Narcis 

Tulp 

Overige bollen 

3.2.4 Betrouwbaarheid berekende opbrengstderving 

Deze paragraaf beschrijft de grootste onzekerheden en tekortkomingen van de effectmodule 

landbouw, bestaande uit LHM 3.4, AGRICOM en de Prijstool. Deze onzekerheden samen 

geven een indicatie voor de betrouwbaarheid van de berekende opbrengstderving.  

 

Een belangrijke onzekerheid in de berekeningen van het LHM is de mate waarin de 

gewasverdamping wordt gereduceerd als gevolg van ongunstige hydrologische 

omstandigheden. Dit komt onder meer doordat LHM 3.4 werkt met een statisch 

gewasgroeipatroon. Hierbij wordt de potentiële gewasontwikkeling van te voren vastgelegd 

en niet beïnvloed door de specifieke meteorologische condities van een jaar dat wordt 

doorgerekend. Wel zijn voor DP Zoetwater de gemiddelde gewasgroeipatronen aangepast 

voor de KNMI klimaatscenario’s, waardoor wel een wijziging van toekomstige gewaspatronen 

wordt beschouwd. Verder wordt in het LHM ook geen rekening gehouden met wijziging van 

de gewassen gedurende opeenvolgende jaren; in één rekenperiode (bijv. binnen de 

referentiesituatie of binnen een klimaatscenario) wordt gerekend met dezelfde indeling in 

gewassen. Voor een uitgebreider overzicht van de betrouwbaarheid van LHM wordt 

verwezen naar Hoogewoud et al. (2013).  

 

De potentiele gewasopbrengst waar AGRICOM gebruik van maakt wordt niet berekend maar 

wordt opgelegd en is afgeleid van metingen. In de praktijk wordt de potentiële 

gewasopbrengst echter niet gemeten. Daarom is het lastig om de waardes te verifiëren.  
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Een ander aandachtspunt binnen LHM (en ook de andere van NHI afgeleide hydrologische 

modellen) zijn de gebruikte bodemfysische relaties, op basis van de Staringreeks. Bekend is 

dat de droogteschade op zandgronden wordt onderschat, en de verdampingsreductie op 

zware kleigronden te hoog is. Inmiddels is het eerste punt verbeterd, in de nieuwe 

Staringreeks (Heinen et al, 2018), die is toegepast in LHM 4.1. Het tweede punt heeft verdere 

aandacht nodig. 

 

Voor de vertaling van verdampingsreductie naar opbrengstreductie maakt AGRICOM gebruik 

van een zogenaamde resterend gewas (aandeel van het gewas waarover geen schade meer 

kan worden ondervonden). Bij grasland, met meerdere oogstmomenten, is het gebruik 

hiervan wellicht plausibel, maar dit mechanisme geldt niet bij andere gewassen. In geval van 

een nat najaar kan bijvoorbeeld de gehele aardappeloogst verloren gaan. Het mechanisme 

met het resterend gewas zorgt in dat geval voor een onderschatting van de 

opbrengstderving. 

 

Hoewel AGRICOM een nabewerking is op basis van LHM gegevens kent AGRICOM wel een 

eigen groeiseizoen waarover de opbrengstderving wordt bepaald. In Figuur 3.3 zijn de 

gehanteerde groeiseizoenen weergegeven van het LHM en AGRICOM. Voor grasland kun je 

een verschil verwachten, want hier speelt de oogstperiode van grasland een belangrijke rol. 

Voor de gewassen granen, boomteelt en groot fruit wordt echter als gevolg van deze 

inconsistentie een gedeelte van het groeiseizoen ten onrechte niet meegenomen in de 

schadeberekening. In de recente analyses voor het Deltaprogramma Zoetwater is het 

groeiseizoen in AGRICOM overigens wel (handmatig) aangepast. 

 

 
Figuur 3.3 Verschil in groeiseizoen van gewassen (AGRICOM 2.0.7 en LHM 3.4.0) (Schasfoort et al., 2019) 
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Binnen de LHM en AGRICOM gewasgroepen zitten verschillende teelten die in de modellen 

hetzelfde worden gesimuleerd, maar die in zowel economisch als hydrologisch opzicht fors 

kunnen verschillen. Bijvoorbeeld, een natte zomer of najaar heeft een ander effect op 

najaarsbollen dan op voorjaarsbollen. De gewasgroep overig bevat zowel akkerbouw als alle 

groenteteelt in Nederland, diversiteit binnen deze gewasgroep is daardoor enorm. Meer 

differentiatie in gewasgroepen is dan ook wenselijk. Een aantal gewasgroepen van 

AGRICOM wordt in de Prijstool verder uitgesplitst, waardoor voor die gewasgroepen 

economische verschillen wel worden meegenomen.  

 

Derving door natte omstandigheden wordt in AGRICOM niet meegenomen. Het volledige 

effect van ongunstige omstandigheden wordt daardoor niet ingeschat. AGRICOM heeft wel 

een module om natschade te berekeningen, maar de hydrologische invoer en de 

gehanteerde schadefuncties zijn onvoldoende onderzocht en in ieder geval nog niet 

betrouwbaar genoeg om de resultaten hiervan te gebruiken.  

 

Bij de validatiestudie van de Effectmodule Landbouw (zie verderop) is geconcludeerd dat 

AGRICOM de berekende actuele opbrengst en de derving in de meeste gevallen onderschat. 

Naar verwachting spelen hierin de gebruikte bodemfysische bouwstenen bij de oude 

Staringreeks een rol, en is met de nieuwe bouwstenen in ieder geval op de zandgebieden 

verbetering te realiseren. De absolute uitkomsten uit AGRICOM zijn niet betrouwbaar. In 

beleidsanalyses kijken we naar de verschillen en spelen absolute uitkomsten een minder 

grote rol. Validatie van AGRICOM en de onderliggende hydrologische mechanismen is nodig 

voor betrouwbare uitspraken over de toepasbaarheid van de resultaten.  

 

Het prijseffect in de Prijstool is bepaald op basis van de derving berekend met AGRICOM. De 

daadwerkelijke prijs wordt bepaald op basis van de gemiddelde opbrengst. Voor een betere 

bepaling van het consumenten- en producenten surplus dient men daarom uit te gaan van 

veranderingen ten opzichte van de gemiddelde opbrengst. Het resultaat is naar verwachting 

een veel kleinere verandering van het producenten- en vooral het consumentensurplus dan 

in de huidige berekeningen. De inschatting is dat de huidige berekening het economisch 

effect overschat.  

 

De Prijstool richt zich op het berekenen van het economisch effect van verminderde 

landbouwproductie door het effect op de prijs te bepalen. De belangrijkste onzekerheid zit 

hierbij in de vorm van de prijsfunctie, die nu lineair verondersteld is, en de prijselasticiteit. De 

prijselasticiteit wordt gebruikt om het effect op consumenten in te schatten. Deze 

prijselasticiteiten zijn bepaald op basis van beperkte data. Aan de hand van de droogte van 

2018 is deze inschatting verbeterd (Ecorys & Deltares, 2019). Dit leidt mogelijk tot een 

andere verdeling van het economisch effect tussen producenten en consumenten. Ook kan 

in werkelijkheid de prijselasticiteit veranderen naar de toekomst toe. In huidige toepassingen 

zijn de modelinstellingen hetzelfde voor alle Deltascenario’s. 

 

In de Prijstool worden hogere productiekosten (door beregening) van agrariërs niet 

doorberekend in de prijs van producten. Het wordt wel meegenomen, maar in het 

producentensurplus en niet in het consumentensurplus. Doorberekenen naar de consument 

heeft  een beperkt effect op het totaal economisch effect, maar het kan wel zorgen voor 

verschuiving van een deel van het effect van de producent naar de consument.  

 

Bij de bepaling van het economisch effect wordt in de Prijstool alleen gekeken naar de 

opbrengst en de prijs. Het effect van droogte op opslag en voorraadvorming wordt niet 

meegenomen, hoewel dit een belangrijke impact kan hebben. Zo hebben veehouders in de 

meeste gevallen voldoende ruwvoer op voorraad om de gevolgen van één jaar tegenvallende 

oogst van gras en mais op te vangen. Bij een droogte van twee opeenvolgende jaren wordt 

de schade exponentieel groter. 
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Droogte in Nederland gaat vaak gepaard met droogte in onze buurlanden. Nederlandse 

boeren kunnen mogelijk profiteren van prijsstijgingen van landbouwproducten door afname 

aan landbouwopbrengst in onze buurlanden. Dit is voornamelijk het geval wanneer de 

opbrengstderving in onze buurlanden tijdens een droogte groter is dan in Nederland. Polman 

et al. (2019) beschrijft het mogelijke effect van droogte in onze buurlanden op het 

economisch effect in Nederland. Vanwege een gebrek aan gegevens hierover, is dit echter 

niet verwerkt in de Prijstool.  

3.2.5 Validatie effectmodule Landbouw 

In 2019 is de Effectmodule Landbouw gevalideerd met meetgegevens van de gevolgen van 

de 2018 droogte voor de landbouwsector. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

productiegegevens verzameld door het CBS en de gewasprijzen uit Agrimatie, een online 

platform van Wageningen Economic Research. 

 

De fysieke opbrengst per hectare is vergeleken met metingen (Tabel 3.4). Een van de 

uitkomsten was dat de actuele opbrengst in de Hoge Zandgronden met de Effectmodule 

wordt overschat, als gevolg van een overschatting van de actuele verdamping in LHM 

(bekend probleem).  

 

De validatiestudie concludeerde het volgende: 

 

• De modelresultaten kunnen met een factor 2 afwijken van de werkelijkheid; 

• Er is voldoende vertrouwen in het gebruik van relatieve resultaten, zoals het verschil 

tussen jaren, het verschil tussen scenario’s en het verschil met en zonder een specifieke 

maatregel; 

• Met name voor consumptie- en zetmeelaardappelen zijn de berekende variabele 

beregeningskosten aanzienlijk hoger dan in de waarnemingen. Een belangrijk deel van 

de verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat LHM meer beregeningsgiften simuleert dan de 

waarnemingen rapporteren; 

• De actuele opbrengst per hectare wijkt flink af. Gedeeltelijk lijkt dit veroorzaakt door 

verouderde schattingen van de potentiële fysieke opbrengst (in kg/ha). Een andere 

oorzaak is de beperkte uitsplitsing van de gewasgroepen in LHM en AGRICOM, 

waardoor uien en alle andere zomergroenten als 1 categorie ‘overig’ worden beschouwd. 

In de Prijstool wordt voor deze categorie de gewasprijs voor uien gehanteerd. De 

overschatting van beregening in het model leidt op sommige plekken ook tot een 

overschatting van opbrengst. 

 

Tabel 3.4: Fysieke opbrengst 2018 per gewas (in ton per hectare) (Ecorys & Deltares, 2019) 

Gewas Productie  

CBS  

(ton/ha) 

Productie 

Effectmodule 

(ton/ha) 

Verschil met 

meting  

(ton/ha) 

Verschil met 

meting  

(%) 

Uien 35 8 -27 -78% 

Suikerbieten 76 54 -23 -29% 

Consumptieaardappel 41 39 -2 -6% 

Pootaardappel 31 38 7 21% 

Zetmeelaardappel 34 40 6 18% 

Grasland 7 10 3 48% 

Mais 13 12 -1 -13% 
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3.3 QWAST - eenvoudige landbouwrelatie 

De Quick Water Allocation Scan Tool (QWAST) is een waterverdelingsmodel van de grote 

rivieren, kanalen en meren van Nederland (Horváth en Mens, 2020). Het is ontwikkeld tijdens 

de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater om verkennende analyses te doen van 

maatregelen die ingrijpen op wateraanvoer en watervraag, rekening houdend met de 

uitwisseling tussen regionaal oppervlaktewater en het hoofdwatersysteem. 

 

QWAST is een waterverdelingsmodel vergelijkbaar met het DistributieModel (DM) in het 

Landelijk Hydrologisch Model (LHM3 – onderdeel van het Nationaal Water Model). Het 

importeert de met LHM berekende watervragen per gebruiker en ruimtelijke eenheid (district), 

waarna QWAST de waterverdeling over de grote rivieren, meren, kanalen en boezems 

simuleert. De vigerende versie van QWAST is geschikt om de watervragen van LHM versie 

3.4 t/m 4.1 te importeren. 

 

In tegenstelling tot DM heeft QWAST een RTC-Tools rekenkern. Dit maakt het mogelijk om 

waterverdeling niet alleen over ruimte maar ook in de tijd te optimaliseren. Net als LHM houdt 

QWAST rekening met prioritering tussen gebruikers in lijn met de nationale 

verdringingsreeks. QWAST heeft daarnaast een gebruikersschil waarmee eenvoudig 

aanpassingen kunnen worden gedaan in bijvoorbeeld watervraag, waterverdeling en inlaat- 

en doorvoercapaciteit van het hoofdwatersysteem naar het regionale watersysteem.  

 

De eenvoudige landbouwschaderelatie vertaalt een met QWAST berekende verandering 

in oppervlaktewaterlevering voor landbouwberegening per district naar een verandering in 

landbouwopbrengst in euro’s (Visser, 2019). Als basis voor deze relatie is gebruik gemaakt 

AGRICOM. De actuele opbrengst is hiervoor gemiddeld over alle beregende gewassen in 

een district. Vervolgens is per district, voor landbouwgridcellen met een 

beregeningsinstallatie, een regressie afgeleid tussen actuele opbrengst – berekend met 

AGRICOM – en actuele verdamping – berekend met LHM (Figuur 3.4). De rekentijdstap van 

de landbouwschaderelatie is een zomerhalfjaar. Er wordt geen rekening gehouden met 

marktwerking zoals in de Prijstool, maar er worden vaste gewasprijzen aangenomen. 

 

De combinatie QWAST/eenvoudige landbouwrelatie is onder andere gebruikt in de 

maatregelverkenning voor het Deltaprogramma Zoetwater Fase II. Zo is bijvoorbeeld verkend 

wat het effect kan zijn van betere internationale samenwerking met Duitsland, als dit leidt tot 

een basisafvoer van de Roer van circa 11 m3/s tijdens droogte i.p.v. de huidige 6 m3/s. Door 

de grotere waterbeschikbaarheid kan er meer worden beregend en neemt het droogterisico 

voor de landbouw in gebieden langs de Maas af met 0,64 miljoen euro per jaar (Delsman et 

al., 2020b). Een ander voorbeeldtoepassing is de inschatting van kosten (voor scheepvaart) 

en baten (voor landbouw) van de ARK-route als onderdeel van de klimaatbestendige 

zoetwaterstrategie HWS (gedocumenteerd in Hydrologic (2019)). Hieruit bleek dat de 

potentiele baten voor de landbouw tijdens zeer droge zomers waarschijnlijk veel groter zijn 

dan de potentiele toename in vaarkosten (Figuur 3.5). 

 

Schattingen van euro’s per kuub zijn tot slot ook gebruikt als benchmark in de MKBA 

Zoetwater (Stratelligence, 2020). Hiermee is bijvoorbeeld bepaald hoeveel een maatregel per 

m3 maximaal mag kosten om kosteneffectief te zijn voor een bepaald gebied. Ook zijn de 

waardes per m3 water gebruikt om met LHM berekende verandering in watertekort voor 

doorspoeling in euro’s uit te drukken. 

 

 

—————————————— 
3 Voor details van LHM wordt verwezen naar de documentatie van de individuele modelcodes, te vinden op de NHI website: 

www.nhi.nu.  

http://www.nhi.nu/
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Figuur 3.4 Regressie tussen actuele opbrengst (berekend met AGRICOM) en actuele verdamping (berekend 

met LHM), gemiddeld over alle beregende gewassen in het zomerhalfjaar en gemiddeld per LHM district. 

 

 

 
Figuur 3.5 Met QWAST + eenvoudige relaties berekende baten voor landbouw en extra kosten voor 

scheepvaart tijdens droge periodes, wanneer de ARK-route wordt ingezet om water uit de Waal naar het 

IJsselmeer te leiden (Hydrologic, 2019) 
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3.4 Regioscan Zoetwater 

De Regioscan Zoetwatermaatregelen (Delsman et al., 2018) is een instrument om effecten, 

kosten en baten van lokale landbouwmaatregelen gericht op het zoetwatervraagstuk in te 

schatten. De Regioscan Zoetwatermaatregelen bevat verschillende lokale 

landbouwmaatregelen, zoals innovatieve drainagemaatregelen (regelbare drainage), berging 

van zoetwater in de bodem, slootbodemverhoging, perceelstuwen, bodemmaatregelen en 

druppelirrigatie. Voor elk van deze maatregelen wordt de droogte- en zoutschade op basis 

van maatregel-effectrelaties ingeschat. Vervolgens wordt deze schade met behulp van 

AGRICOM vertaald in baten (gewasopbrengsten) en kosten (beregeningskosten). Daarnaast 

wordt AGRICOM toegepast in enkele van de maatregel-effectrelaties, waarbij de 

beschikbaarheid van water gedurende (een deel van) het groeiseizoen wordt vertaald in een 

jaarlijkse droogte- en zoutschade. Het modelinstrumentarium van de Waterwijzer Landbouw 

is dan weer ingezet om het effect van drainage- en slootmaatregelen op de 

gewasontwikkeling en transpiratiereductie te berekenen en te vertalen in maatregel-

effectrelaties. 

 

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is op een aantal manieren toegepast binnen het 

Deltaprogramma Zoetwater. De Regioscan is bij het ontwikkelen van de Deltascenario’s 

toegepast om in te schatten hoe het beregeningsareaal zich onder de verschillende klimaat- 

en socio-economische scenario’s ontwikkelt, op basis van een economische afweging 

(Hunink et al., 2018). De Regioscan is ingezet in de maatregelverkenning (Delsman et al., 

2020b), waarbij de kosten en baten van verschillende regionaal te implementeren pakketten 

van landbouwmaatregelen zijn ingeschat. Voor de MKBA is de Regioscan op soortgelijke 

wijze ingezet. Voor de MKBA is de Prijstool ingezet om fysieke opbrengstderving te vertalen 

naar euro’s, rekening houdend met marktwerking. Binnen de Regioscan wordt normaal 

gesproken met vaste gewasprijzen gerekend. Zoetwaterregio’s Hoge Zandgronden Zuid en 

Oost hebben de Regioscan gebruikt voor het bepalen van het kansrijke areaal voor de 

verschillende maatregelen. 
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4 Recente ontwikkelingen 

4.1 Waterwijzer Landbouw 

Waterwijzer Landbouw is een instrumentarium voor het bepalen van klimaatbestendige 

relaties tussen waterhuishoudkundige condities (en veranderingen daarin) en 

gewasopbrengsten. Het is ontwikkeld door een consortium onder auspiciën van STOWA. 

Waterwijzer Landbouw (Werkgroep Waterwijzer Landbouw, 2018) is de beoogde vervanger 

van haar voorlopers zoals HELP-tabellen (Werkgroep HELP-tabel, 1987; Brouwer et al., 

2002; van Bakel et al., 2005; 2007), TCGB-tabellen (Bouwmans, 1990), Waternood (STOWA, 

1999) en AGRICOM (Mulder en Veldhuizen, 2017).  

 

Voor de procesbeschrijving in het bodem, water, plant en atmosfeer-systeem maakt 

Waterwijzer Landbouw gebruik van de gekoppelde modellen SWAP (Soil-Water-Atmosphere-

Plant; Kroes et al., 2017) en WOFOST (WOrld FOod STudies; Boogaard et al., 2011) waarin 

de wisselwerking tussen bodem, water,  atmosfeer en gewasgroei is beschreven. 

 

De landbouwkundige opbrengstderving wordt in Waterwijzer Landbouw gespecificeerd in 

termen van indirecte en directe effecten. Indirecte effecten beïnvloeden de duur van het 

groeiseizoen. Als gevolg van te natte omstandigheden worden voorbereidende 

grondwerkzaamheden zoals ploegen en zaaien of planten uitgesteld zodat er sprake is van 

een verkort groeiseizoen. Directe effecten vinden plaats gedurende het groeiseizoen. Als 

gevolg van te natte, te droge of te zoute omstandigheden zal er een transpiratiereductie 

optreden. Indien het gewas met het dynamische gewasgroeimodel WOFOST wordt 

gesimuleerd zal de transpiratiereductie doorwerken in de gewasontwikkeling. Naast de 

gewasontwikkeling simuleert WOFOST ook de gewasopbrengst. Hieruit kan de 

opbrengstderving worden bepaald (sectie 0 gaat hier nader op in).  

 

Niet alle gewassen kunnen echter worden gesimuleerd met WOFOST. Voor simulatie van 

bloembollen, fruitkwekerijen en meerjarige gewassen wordt in Waterwijzer Landbouw daarom 

een statisch gewasgroeimodel gebruikt. De bepaling van de gewasopbrengst(derving) voor 

deze gewassen is gebaseerd op een publicatie van FAO (Steduto et al., 2012). De FAO-

methode vertaalt de transpiratiereductie bepaald over het gehele groeiseizoen in een 

opbrengstderving middels een gewasresponsfactor, zie bijlage C voor nadere toelichting.  

 

Met het gedetailleerde modelinstrumentarium SWAP-WOFOST is een groot aantal simulaties 

uitgevoerd voor combinaties van de meest voorkomende gewassen en bodemtypen onder 

verschillende hydrologische en meteorologische omstandigheden. Op basis van deze 

simulaties zijn relaties afgeleid tussen grondwaterstandskarakteristieken GHG (Gemiddeld 

Hoogste Grondwaterstand) en GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) en de 

gewasopbrengst. Zo zijn uitkomsten uit de gedetailleerde procesmodellen eenvoudig 

toepasbaar gemaakt via zogenaamde metarelaties. Het projectresultaat van Waterwijzer 

Landbouw bestaat hiermee uit twee hoofdonderdelen: 

 

• Modelinstrumentarium: voor het uitvoeren van gedetailleerde berekeningen van 

gewasontwikkeling onder te droge, te natte en/of te zoute omstandigheden. 

• WWL-metarelaties: op basis van plotkenmerken als gewas, bodem en meteorologie in 

combinatie met grondwaterstandskarakteristieken kunnen de gewasopbrengsten per 

weerjaar worden bepaald. 
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Tekstblok: Producten Waterwijzer Landbouw 

De Waterwijzer Landbouw bestaat uit verschillende producten en methodieken, die verschillen in gemak om het 

toe te passen maar natuurlijk ook in het detail en onderscheidingsvermogen van de resultaten. 

 

De WWL-metarelaties van Waterwijzer Landbouw kunnen relatief eenvoudig worden benaderd met de WWL-

tabel. Hiermee is het mogelijk om snel inzicht te krijgen hoe de opbrengstderving gedurende de klimaatperioden 

1981-2010 en 2036-2065 reageert voor een groot aantal gewassen onder uiteenlopende bodemkundige, 

hydrologische en meteorologische condities. De hydrologische condities worden gekarakteriseerd door de GHG 

en GLG. 

 

Om meer grip te krijgen op de modelresultaten is het mogelijk om over te gaan op een maatwerktoepassing met 

WWL-maatwerk. Voor een specifieke situatie kan het modelinstrumentarium (SWAP-WOFOST), zoals deze is 

toepast bij het afleiden van de WWL-metarelaties, opnieuw worden gedraaid. Door modelinstellingen aan te 

passen is het mogelijk om beter aan te sluiten op de lokale omstandigheden. Zo kan er gebruik worden gemaakt 

van lokale meteogegevens, bodemfysica en het grondwaterstandsverloop en kan het modelinstrumentarium 

worden gedraaid voor een recentere periode. 

 

Maatwerk op het niveau van stroomgebieden is mogelijk met de WWL-regionaal toepassing. Hierbij wordt 

informatie gebruikt over het landgebruik, bodemtype en een gedetailleerd grondwaterstandsverloop. Hiermee is 

het mogelijk om aan te sluiten op informatie afkomstig van regionale hydrologische modelberekeningen (zoals 

bijvoorbeeld 14-daagse grondwaterstandsgegevens). Op basis van deze informatie wordt een herberekening van 

de onverzadigde uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met zowel indirecte als directe effecten. Het 

creëren, uitzetten en analyseren van de SWAP-WOFOST berekeningen wordt verzorgd door deze maatwerktool. 

 

Het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST is getoetst aan praktijkgegevens (Hack-ten 

Broeke et al., 2013; Knotters et al., 2017). Daarnaast is een aantal pilotstudies in Hoog en 

Laag Nederland uitgevoerd waarbij de resultaten van de WWL-metarelaties nader zijn 

geanalyseerd (Heinen et al., 2017; Mulder et al., 2019). Na de oplevering van de eerste 

versies van de WWL-metarelaties (versie 1.0.0 en 1.1.0) zijn verschillende problemen 

geconstateerd: 

 

• Te weinig droogtestress op voornamelijk zandgronden onder droge omstandigheden. 

• Te veel droogtestress bij bodemeenheden met (zeer) zware klei in het bodemprofiel 

onder natte omstandigheden. 

• Onvoldoende fluctuatie van grondwaterstanden als gevolg van de gehanteerde 

onderrandvoorwaarde voor het model 

• Gehanteerde beregeningscriterium leidt tot te weinig beregening. 

 

Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het probleem zit bij de invoergegevens voor het 

modelinstrumentarium. Door de aansturing van het modelinstrumentarium anders in te 

richten is een deel van de bovenstaande problemen in versie 2.0.0 nu opgelost.  

 

De simulatie van te weinig of teveel droogtestress verdient een nadere toelichting. Of en 

wanneer een gewas droogtestress ervaart wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van 

water in de wortelzone. Die beschikbaarheid wordt onder meer bepaald door de dikte van de 

wortelzone, het watervasthoudend vermogen en het doorlaatvermogen van de bodem. Deze 

bodemfysische eigenschappen (de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken) zijn 

gebaseerd op eerdere bodemfysische bouwstenen (Wösten et al., 1987; Wösten et al., 

2001). Nadere verkenningen hebben duidelijk gemaakt dat wanneer we gebruik maken van 

recent gemeten karakteristieken (Heinen et al., 2020) dit in veel gevallen leidt tot andere 

inschattingen van droogteschade. De problemen met te weinig droogtestress bij 

zandgronden lijken daarmee verholpen te zijn. Voor bodemeenheden met (zeer) zware klei in 

het bodemprofiel is de modelmatige beschrijving van de bodemkarakteristieken met de 

recente karakteristieken nog steeds niet adequaat. Nader onderzoek moet uitwijzen of een 

ander modelconcept zoals Peter-Durner-Iden (Peters, 2013; Peters, 2014; Iden te al., 2014) 

in plaats van Mualem – Van Genuchten (Genuchten et al., 1997) leidt tot betere resultaten. 

De ondervonden problemen beperken zich overigens niet alleen tot de Waterwijzer 
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Landbouw, maar hebben betrekking op veel andere modeltoepassingen van NHI, zo ook het 

LHM en andere van het NHI afgeleide hydrologische modellen.  

4.2 LHM 4.1 

Met de nieuwste versie van LHM(4.1) zijn de volgende zaken verbeterd (zie 

veranderingsrapportage LHM 4.0 en LHM4.1 op www.nhi.nu): 

 

• Actualisatie van het grondwatermodel; 

• Actualisatie van het topsysteem (het deel van het hydrologisch systeem dat boven het 

eerste watervoerende pakket ligt; 

• Actualisatie van het bodem-water-plant-atmosfeer systeem, waaronder de 

koppeling met WOFOST; 

• Actualisatie van het oppervlaktewatersysteem; 

• Actualisatie van de bodemfysische eigenschappen (de nieuwe karakteristieken volgens 

de Staringreeks 2018).  

 

Door de aanpassingen in MetaSWAP en de koppeling met WOFOST zijn verdamping en 

gewassimulatie grotendeels gelijkgetrokken met de ontwikkelingen in de Waterwijzer 

Landbouw, zoals aanbevolen door de wetenschappelijke adviesraad van het NHI. Wel is 

noodzakelijkerwijs afgeweken van de wortelzoneverdeling gehanteerd in de Waterwijzer, 

omdat anders geen plausibele uitkomsten werden verkregen.   

Uit testsimulaties blijkt dat de aanpassingen in MetaSWAP in een droog jaar zoals 2003 leidt 

tot 5 – 10% minder evapotranspiratie (circa 50 mm op jaarbasis) (Janssen et al., 2020), en 

daardoor tot minder uitzakking van zomergrondwaterstanden: de LG3 is in het testjaar in 

grote delen van Nederland 5 – 25 cm hoger.  

 

Als gevolg van alle wijzigingen, waaronder naast de koppeling met WOFOST ook uitbreiding 

van het modelgebied en een extra modellaag in het lagenmodel, is de rekentijd van LHM met 

circa 30% toegenomen. Het is in de nieuwe versie nog steeds mogelijk om met statische 

gewasgroei te rekenen, dus zonder WOFOST. Het rekenen met WOFOST hoeft niet tot 

significante extra rekentijd te leiden, indien slim wordt omgegaan met datamanagement (niet 

alle uitvoer hoeft te worden opgeslagen).  

4.3 Van statische naar dynamische gewasgroeimodellering 

LHM 3.4 maakt gebruik van een statische gewasgroeimodule waarbij de gewasontwikkeling 

van te voren wordt opgelegd. Omdat de gewasontwikkeling is opgelegd wordt deze niet 

beïnvloed door ongunstige omstandigheden (zoals een tekort/teveel aan water of te zoute 

omstandigheden). De verdamping/watervraag, welke afhankelijk is van de meteorologische 

condities en de gewasontwikkeling zal dus ook niet worden beïnvloed. 

 

In werkelijkheid zal een gewas hinder ondervinden van ongunstige omstandigheden 

waardoor de gewasontwikkeling achterblijft ten opzichte van de gewasontwikkeling die had 

kunnen plaatsvinden onder ideale omstandigheden. Doordat de gewasontwikkeling 

achterblijft zal ook de bijbehorende watervraag afnemen, we spreken in dat geval van een 

hydrologische terugkoppeling. Om rekening te houden met een dergelijk proces zal de 

gewasontwikkeling gesimuleerd moeten worden. Daarom wordt in LHM4.1 gebruik gemaakt 

van WOFOST voor grasland en voor de belangrijkste akkerbouwgewassen4.  

—————————————— 
4 Niet alle gewassen kunnen worden gesimuleerd door WOFOST, zo is het gewasgroeimodel niet geschikt voor 

bloembollen, fruitkwekerijen en meerjarige gewassen als boomteelt en boomgaard. Voor deze gewassen blijft een 

koppeling met schaderelaties (zoals nu toegepast in AGRICOM of Waterwijzer Landbouw) noodzakelijk om de 

opbrengstderving te bepalen. 

http://www.nhi.nu/
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Dit is ook de reden waarom LHM 4.1 met iets andere gidsgewassen rekent (zie Tabel 4.1). 

Door de gewasontwikkeling in LHM 4.1 expliciet mee te nemen, kan rekening worden 

gehouden met ongunstige omstandigheden voor de gewasontwikkeling, waar LHM 3.4 rekent 

met langjarig gemiddelde gewasgroeipatronen. 

 

Om de verschillen beter te kunnen duiden zijn ten behoeve van dit rapport verschillende 

sommen uitgevoerd met het LHM (Tabel 1.1 en Bijlage A): 

 

Modelsom Hydrologisch model Gewasgroeimodule Gewasmodel 

1a LHM3.4 statisch AGRICOM 2.07 

1b LHM3.4 statisch AGRICOM 2.08 

2 LHM4.1 statisch AGRICOM 2.08 

3 LHM4.1 statisch en dynamisch AGRICOM 2.08 

4 LHM4.1 statisch en dynamisch WOFOST 

 

De verschillen betreffen: 

 

• Som 1a en 1b: AGRICOM versies 2.07 en 2.08 hebben andere gewaskalenders; 

• Som 1 en 2:  LHM 3.4 en LHM 4.1: andere bodemfysische database, ander lagenmodel; 

• Som 2 en 3:  Toevoegen van dynamische gewasgroei (MetaSWAP- WOFOST) voor 

aantal gewassen, versus statische gewasgroei (MetaSWAP met een vooraf opgelegd 

gewasgroeipatroon); 

• Som 3 en 4:  Gewasmodel voor het vertalen transpiratiereductie in opbrengstderving; 

WOFOST versus AGRICOM. 

 

De eerste som is vergelijkbaar met de huidige versie van de Effectmodule Landbouw en 

maakt gebruik van LHM 3.4. Een tweede en derde som betreffen LHM 4.1 waarbij wel en 

geen gebruik is gemaakt van WOFOST. Daarnaast zijn er twee versies van AGRICOM 

gebruikt, versie 2.0.7 (Effectmodule Landbouw) en versie 2.0.8. Bij deze laatste versie is het 

gehanteerde groeiseizoen in LHM en AGRICOM op elkaar afgestemd. In totaal zijn er vijf 

modelsommen uitgevoerd. 

 

Tabel 4.1 Overzicht van landbouwkundige (gids)gewassen 

Code Beschrijving Gidsgewas  

LHM 3.4 

Gidsgewas 

LHM 4.1 

1 Gras Gras Gras1 

2 Mais Mais Mais1 

3 Aardappelen Aardappelen Aardappelen1,2 

4 Bieten Aardappelen (Suiker)bieten1 

5 Granen Aardappelen Zomergerst1 

6 Overige Landbouw Aardappelen Aardappelen1,2 

7 Boomteelt Boomteelt Boomteelt 

9 Boomgaard Boomgaard Boomgaard 

10 Bollen Bollen Bollen2 

21 Fruitkwekerijen Aardappelen Aardappelen1 

1 Kan optioneel worden doorgerekend met WOFOST 

2 Voor de economische vertaling wordt dit gewas uitgesplitst (Prijstool) 
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4.3.1 Effect op gewasontwikkeling 

Het verschil tussen statische en dynamische gewasgroei is in Figuur 4.1 voor verschillende 

jaren weergegeven voor een voorbeeldgewas. De gewasontwikkeling van de hoeveelheid 

bladoppervlak (uitgedrukt in Leaf Area Index - LAI) is hierbij weergegeven voor een simulatie 

uitgevoerd met snijmais op een zwak lemige zandgrond met een diepe grondwaterstand (Gt 

VII) en meteorologische condities van het weerstation de Bilt. In deze figuur zien we dat de 

vooraf opgelegde (statische) gewasgroei (groene stippellijn) elk jaar hetzelfde is. Bij 

dynamische berekening van gewasgroei varieert zowel de potentiele gewasontwikkeling 

(groene doorgetrokken lijn) als de actuele gewasontwikkeling (zwarte doorgetrokken lijn). Zo 

kan bij dynamische simulatie de potentiele gewasgroei in een droog jaar zoals 2018 lager 

uitvallen als gevolg van de reactie op meteorologische condities zoals straling en 

temperatuur. 

 

 

 

Naast een gewasontwikkeling (LAI) berekent het WOFOST model ook de gewasopbrengst 

(biomassa in kgds ha-1). Op basis daarvan kan de opbrengstderving worden bepaald. Om dit 

te kunnen doen worden twee typen gewasopbrengsten onderscheiden: 

 

• de potentiele gewasopbrengst: alleen afhankelijk van de meteorologische condities; 

• de actuele gewasopbrengst: naast meteorologische condities is deze ook afhankelijk van 

ongunstige hydrologische omstandigheden.  
 
De potentiele gewasopbrengst volgt uit een WOFOST berekening die onafhankelijk is van de 
hydrologische omstandigheden. Het WOFOST model wordt hiervoor per tijdstap twee keer 
aangeroepen: één keer voor de potentiele gewasontwikkeling en één keer voor de actuele 
gewasontwikkeling. 

 

In Figuur 4.2 is de potentiële en actuele gewasontwikkeling weergegeven voor wederom drie 

opeenvolgende jaren.  

—————————————— 
5 Bij de statische gewasgroeimodule kun je eigenlijk niet spreken van een potentiële gewasontwikkeling, er wordt 

immers geen onderscheid gemaakt tussen potentieel en actueel. Er is eerder sprake van een gemiddelde 

gewasontwikkeling. 

 
Figuur 4.1 Statische (stippellijn) en dynamische (doorgetrokken lijn) gewasontwikkeling van LAI voor 

verschillende jaren; met in het groen de potentiele gewasontwikkeling en in het zwart de actuele 

gewasontwikkeling5 



 

 

 

31 van 59  Landbouwinstrumentarium voor landelijke zoetwateranalyses 

11205272-020-ZWS-0005, 2 maart 2021 

De opbrengstderving voor een bepaald jaar kan worden bepaald uit het verschil tussen de 

potentiele en actuele gewasopbrengst aan het einde van het groeiseizoen6. Merk op dat 

hierin de effecten van een verkort groeiseizoen in dit voorbeeld buiten beschouwing zijn 

gelaten. 

 

 
Figuur 4.2 Gewasontwikkeling van de bovengrondse biomassa voor verschillende jaren; met in het groen de 

potentiele gewasontwikkeling en in het zwart de actuele gewasontwikkeling 

 

De opbrengstderving wordt in WOFOST bepaald aan de hand van het oogstbare product. 

Voor snijmais worden alle bovengrondse delen van het gewas geoogst, maar dit geldt niet 

voor akkerbouwgewassen als suikerbiet, aardappelen en granen. Bij deze gewassen wordt 

alleen de korrel (of opslagorgaan van de plant) geoogst. WOFOST bepaalt gedurende het 

groeiseizoen waar de biomassa in de plant tot ontwikkeling komt, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen wortels, stengels, bladeren en opslagorganen. Daarmee is het mogelijk om 

voor verschillende gewassen de derving van het oogstbare product te bepalen. Een 

gedetailleerde beschrijving van WOFOST is weergegeven in bijlage D. 

 

Door gebruik te maken van een dynamische gewasgroeimodule wordt rekening gehouden 

met de hydrologische terugkoppeling als gevolg van te droge omstandigheden. In LHM 4.1 

wordt er echter nog geen rekening gehouden met hydrologische terugkoppelingen indien het 

gewas hinder ondervindt van te natte of te zoute omstandigheden. Omdat de 

gewasontwikkeling en gewasopbrengst dynamisch worden berekend is het technisch niet 

juist om in een nabewerking met AGRICOM de opbrengstderving als gevolg van te natte of te 

zoute omstandigheden te bepalen. Voor een correcte bepaling van de opbrengstderving 

moeten de verschillende stressfactoren (droogte-, zuurstof en zoutstress) eerst worden 

vertaald in een transpiratiereductie die vervolgens doorwerkt in de gewasontwikkeling. 

4.3.2 Effect op watervraag 

In een warmer klimaat is de verwachting dat een bouwlandgewas eerder volgroeid is en dat 

het bladsterfteproces eerder begint. Dat kan een significant effect hebben op de 

waterbehoefte van de plant. In een eerder onderzoek is het effect van dynamische 

gewasgroeimodellering op de watervraag (mm/dag) onderzocht voor een extreem droog jaar 

in een warmer klimaat (Van Walsum et al., 2013). Figuur 4.3 laat zien dat met name in het 

najaar een lagere watervraag wordt berekend. 

—————————————— 
6 De ontwikkeling van bovengrondse biomassa wordt niet gesimuleerd met een statisch gewasgroeimodule en is 

daarom niet weergegeven in Figuur 4.2. Uit AGRICOM berekeningen die zijn uitgevoerd voor 2017 en 2018 komt het 

jaar 2017 overeen met een langjarig gemiddelde potentiële gewasopbrengst. Voor het jaar 2018 is de potentiele 

gewasopbrengst 20% hoger dan het langjarig gemiddelde. 
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De voorbeeldberekeningen voor een droog jaar zoals 2018 (toegelicht in Bijlage A) laten zien 

dat de afname van de watervraag kan leiden tot minder aanspraak op het 

hoofdwatersysteem: in de berekening met LHM4.1/WOFOST zakt het IJsselmeerpeil iets 

minder ver uit in het najaar (Figuur 4.4 ). De verschillen zijn hier heel klein, maar in drogere 

jaren (al dan niet met een andere verdeling in de tijd) kan het effect groter zijn. 

 

 

 
Figuur 4.3 Gesimuleerde watervraag (mm/dag) voor beregend areaal voor het jaar 1976 in scenario W+2100 

met LHM (toen onderdeel van het Deltamodel) met en zonder WOFOST (Van Walsum et al., 2013). 

 

 
Figuur 4.4 IJsselmeerpeilverloop voor drie van de voorbeeldberekeningen: als gevolg van een lagere 

watervraag zoals berekend met LHM4.1/WOFOST (groene lijn) zakt het IJsselmeerpeil in 2018 iets minder 

ver uit in het najaar. In NB. In de berekening met LHM3.4 (blauwe lijn) staat het streefpeil ingesteld op -0,20 

m NAP, terwijl de berekeningen met LHM4.1 uitgaan van een flexibel peil dat is opgezet naar -0,10 m NAP.  
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4.3.3 Effect op beregening 

In LHM4.1 zijn naast de bodemfysische database ook de beregeningscriteria aangepast: 

zowel een verlaging van de gift als het verhogen van de efficiëntie (verlies omlaag gezet). 

Ondanks een stijging van de opbrengstderving wordt hierdoor bij de meeste gewassen een 

lagere beregeningsgift gesimuleerd (Figuur 4.5). Wel moet hierbij opgemerkt worden dat in 

Figuur 4.5 alleen het areaal wordt beschouwd waar beregening wordt toegestaan, terwijl 

Figuur 4.6 de opbrengstderving weergeeft over het totale areaal per gewas (volgende 

paragraaf). 

 

 
Figuur 4.5 Gemiddelde beregeningsgift voor 2017 en 2018 per modelsom en per gewas. 

4.3.4 Effect op de relatieve opbrengstderving 

In Figuur 4.6 is de gesimuleerde relatieve opbrengstderving weergegeven voor de 

verschillende modelsimulaties. Als we ons richten op AGRICOM, dan zien we dat een update 

van AGRICOM voornamelijk leidt tot een toename van de opbrengstderving. Doordat in 

AGRICOM 2.0.8 het groeiseizoen beter is afgestemd op het groeiseizoen van LHM wordt 

voor een aantal gewassen over een langere periode de derving bepaald (zie ook Paragraaf 

3.2.2). 
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Figuur 4.6 Opbrengstderving voor 2017 en 2018 per modelsom en per gewas. 

 

Met LHM 4.1 (zonder dynamische gewasgroei) is er een behoorlijke toename van de 

opbrengstderving te zien. Dit is voornamelijk het gevolg van de actualisatie van 

bodemfysische eigenschappen, maar ook het nieuwe lagenmodel en wijzigingen in de 

onverzadigde zone hebben een effect. Als we de opbrengstderving vertalen naar een 

economische derving (met behulp van AGRICOM) dan nemen de berekende economische 

gevolgen voor landbouw van de 2018 droogte toe van 1,2 miljard euro naar 1,6 miljard euro 

(Tabel 4.2). Dit is alleen als gevolg van de verbeteringen in LHM en nog zonder dynamische 

gewasgroeimodellering.  

 

LHM 4.1/WOFOST - dus met dynamische gewasgroei - is in economische termen weer 

vergelijkbaar met de Effectmodule Landbouw (LHM3.4/AGRICOM). De opbouw is echter wel 

anders: zowel de potentiele als de actuele opbrengst is voor de meeste gewassen in een 

droog jaar hoger. Netto is de totale derving voor 2018 vergelijkbaar, maar dat kan voor 

andere droge jaren anders uitpakken. De aanname is dat de nieuwe schattingen (met 

LHM4.1/WOFOST) plausibeler zijn.  

 

In Bijlage A wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de modelsommen. 
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Tabel 4.2 Berekende economische effect van de 2018 droogte met de verschillende modellentreinen 

(uitgaande van vaste gewasprijzen). WOFOST levert op dit moment nog geen uitvoer in euro’s. 

Modelsom Hydrologisch 

model 

Gewasgroei-

module 

gewasmodel derving 2017 

(miljard euro) 

derving 2018 

(miljard euro) 

1a LHM3.4 statisch AGRICOM 2.07 0.31 1.20 

1b LHM3.4 statisch AGRICOM 2.08 0.30 1.24 

2 LHM4.1 statisch AGRICOM 2.08 0.47 1.59 

3 LHM4.1 statisch en 

dynamisch 

AGRICOM 2.08 0.42 1.18 

4 LHM4.1 statisch en 

dynamisch 

WOFOST n/b n/b 

4.4 Toepassingsbereik huidige versie LHM4.1/WOFOST 

Met inzet van de nu beschikbare versie van LHM (versie 4.1, inclusief WOFOST) kunnen nog 

niet alle relevante gewasgroeiprocessen dynamisch worden meegenomen: 

 

• De transpiratiereductie wordt op dit moment alleen berekend als gevolg van 

droogtestress en nog niet als gevolg van zoutstress en zuurstofstress. De 

zoutconcentraties in het bodemvocht worden wel berekend, maar dit beïnvloedt de 

gewasgroei in het model niet. Er is dus nog geen sprake van een hydrologische 

terugkoppeling als gevolg van te zoute of te natte omstandigheden; 

• Dynamische gewasgroei is met WOFOST niet mogelijk voor alle gewassen. Met 

LHM/WOFOST is het mogelijk om grasland en de belangrijkste akkerbouwgewassen 

dynamisch te simuleren, maar een dynamische gewasgroei voor boomteelt, boomgaard, 

bollen en fruitkwekerijen ontbreekt. Voor deze gewassen die worden gesimuleerd met de 

statische gewasgroeimodule blijft een koppeling met schaderelaties (zoals bijvoorbeeld 

AGRICOM) noodzakelijk om de opbrengstderving te bepalen; 

• Het is mogelijk om rekening te houden met indirecte effecten die leiden tot een verkort 

groeiseizoen, zoals een nat voorjaar waardoor machines het land nog niet op kunnen. 

Voor het kwantificeren van de indirecte effecten is er zowel informatie nodig over de 

potentiele gewasopbrengst bij een onverkort groeiseizoen als een potentiele 

gewasopbrengst bij een verkort groeiseizoen.7   

4.4.1 Opties voor zoutstress 
Wat betreft zoutstress is in MetaSWAP een zoutrelatie (Maas-Hoffman) ingebouwd die de 

met LHM berekende zoutconcentraties in het bodemvocht vertaalt naar transpiratiereductie. 

Deze transpiratiereductie is bij dynamische gewassen nodig voor het bepalen van de 

opbrengstderving als gevolg van te zoute omstandigheden. Bij dynamische gewasgroei is het 

namelijk niet mogelijk om zoutstress te kwantificeren in een nabewerking zoals AGRICOM.  

—————————————— 
7 Opbrengstderving als gevolg van indirecte effecten volgen uit het verschil tussen de potentiele gewasopbrengst 

van het onverkorte en die van het verkorte groeiseizoen. Omdat het hier gaat om de potentiele gewasopbrengst 

wordt deze in principe niet beïnvloed door hydrologische condities. Het is daarmee mogelijk om indirecte effecten 

met een enkele simulatie van het LHM af te leiden. Deze werkwijze wijkt dan wel af van Waterwijzer Landbouw. Bij 

Waterwijzer Landbouw is namelijk bij het afleiden van indirecte effecten gekozen om een extra simulatie uit te 

voeren met een diepe grondwaterstand. Ondanks de diepe grondwaterstand kan het toch voorkomen dat er sprake 

is van een verkorting van het groeiseizoen (bijvoorbeeld als gevolg van extreme neerslag). Deze komt dan niet tot 

uiting in de indirecte effecten. 
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Het toepassen van Maas-Hoffman heeft gevolgen voor AGRICOM (indien toegepast voor 

statische gewassen). In AGRICOM wordt transpiratiereductie gezien als droogtestress.  

Om onderscheid te kunnen maken tussen droogte- en zoutstress is het nodig om 

transpiratiereductie als gevolg van beide stressors apart bij te houden. De modelcode van 

AGRICOM met betrekking tot zoutschade moet dan worden herzien.  

Essentieel voor berekenen van zoutstress is een juiste simulatie van zoutconcentraties in het 

bodemvocht. De berekende zoutconcentraties (die de trigger is voor deze relatie) worden in 

het kader van LHM gevalideerd; de resultaten hiervan komen naar verwachting in april 2021 

beschikbaar.  

Voor een verbeterde berekening van zoutconcentraties in bodemvocht zijn er in de afgelopen 

jaren belangrijke stappen gezet. Met het project NHIzoet/zout is een aparte versie van LHM 

beschikbaar gekomen voor langjarige verplaatsing van zout in de ondergrond, gegeven 

scenario-invoer zoals grondwateraanvulling en bodemdaling. Hiermee kan voor 

toekomstscenario’s een verbeterde zoutrandvoorwaarde voor LHM afgeleid worden. 

Daarmee kan bijvoorbeeld ingeschat worden hoeveel doorspoeling nodig is om 

zoutconcentraties in de toekomst onder een kritische drempelwaarde te houden.  

 

Voor berekening van zout in de ondiepe ondergrond is in het verleden de berekening in 

TRANSOL verbeterd (De Louw, 2014)  en aangeraden de berekeningsresultaten (o.a. 

zoutdynamiek in regenwaterlenzen en drainagewater) verder te analyseren en valideren. 

Validatie van berekeningsresultaten wordt opgepakt in de validatie van LHM (2021, in prep). 

Verder is ook aanbevolen om stationaire dichtheidscorrectie in LHM te implementeren, 

waarmee rekening kan worden gehouden met het effect van dichtheidsverschillen op de 

grondwaterstroming, zonder dat het zout zelf verplaatst. Zie verder Delsman et al. (2020a). 

Dit is nog niet gerealiseerd in LHM 4.1. 

4.4.2 Opties voor zuurstofstress 

Met de huidige versie van LHM/WOFOST is het technisch mogelijk om zuurstofstress te 

simuleren, maar deze optie staat nog niet aan, vanwege sterk oplopende rekentijden 

enerzijds en een te sterke negatieve hydrologische terugkoppeling anderzijds8. Voor 

zuurstofstress zijn er ten aanzien van de rekentijd op korte termijn twee mogelijkheden: 

 

1 Significante toename in rekentijden accepteren (circa 25-50% toename); 

2 LHM versnellen door de zuurstofstress-berekening efficiënter te programmeren in 

MetaSWAP (op dit moment niet op de planning van LHM). 

 

Voor regionale analyses kan voor inzicht in zuurstofstress gebruik worden gemaakt van 

SWAP/WOFOST (met behulp van het instrument WWL-regionaal), waarbij LHM-

grondwaterstanden als randvoorwaarde kan worden opgelegd. Dit laatste blijkt in de praktijk 

lastig: vanwege verschillen tussen SWAP en MetaSWAP is de kans op numerieke problemen 

groot. Daarbij is de rekentijd groot. 

4.4.3 Opties voor indirecte effecten 

In LHM-WOFOST wordt de potentiele opbrengst en de actuele opbrengst dynamisch 

berekend. Eventuele verkorting van het groeiseizoen zit hier automatisch in verwerkt. Om de 

relatieve bijdrage van indirecte effecten te kunnen kwantificeren, is er ook een simulatie 

nodig die uitgaat van een onverkort groeiseizoen.  

 

—————————————— 
8 Zuurstofstress leidt tot transpiratiereductie. Door deze reductie zal er minder water worden onttrokken uit de 

wortelzone. In een volgende tijdstap kan deze nattere situatie vervolgens leiden tot een toename van de 

zuurstofstress.  
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Indirecte effecten kunnen een significant effect hebben op de opbrengstderving, zoals 

onderzocht door Spruijt et al. (2017). In het eindrapport van WWL (Werkgroep Waterwijzer 

Landbouw, 2018) zijn de indirecte effecten schematisch weergegeven (Figuur 4.7). 

Onder natte omstandigheden is te zien dat de indirecte effecten een flink aandeel kunnen 

hebben in de totale derving.  

 

 

Figuur 4.7 Illustratie van berekening van gewasopbrengst met SWAP-WOFOST voor een willekeurige 

situatie, waarbij links de huidige situatie wordt weergegeven en rechts de situatie na een 

vernattingsmaatregel. Het donkergroene vlak in de figuur geeft dxe potentiële gewasopbrengst (Ypot) aan en 

het lichtere groene vlak de actuele gewasopbrengst (Yact). Opbrengstderving als gevolg van directe en 

indirecte effecten worden respectievelijk met Ydir en Yind aangegeven. (Werkgroep Waterwijzer Landbouw, 

2018) 

4.5 Doorkijk verdere ontwikkeling LHM 

LHM 4.1 wordt begin 2021 uitgebreid gevalideerd op de volgende parameters: stijghoogten, 

grondwaterstanden, bodemvocht, beregening, verdamping, peilen en fluxen van grond- en 

oppervlaktewater (aan- en afvoeren). Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

chloridebalansen in bodem- grond- en oppervlaktewater. De bedoeling is dat de bevindingen 

uit deze validatie in hetzelfde jaar worden opgepakt, resulterend in een nieuwe release LHM 

4.2. 

 

De volgende ontwikkelingen zijn daarnaast in gang gezet of staan op de planning: 

 

• Er is een ontwikkelversie beschikbaar op basis van de nieuwe MODFLOW versie 

(MODFLOW 6), inclusief de koppeling MODFLOW met MetaSWAP. De rekentijd neemt 

hiermee echter verder toe ,versnelling van de rekencode is voorzien voor eind 2021; 

• Vervanging van DM-MOZART, volledige vervanging inclusief de schematisatie op basis 

van actuele oppervlaktewater zal naar verwachting nog enkele jaren zal duren. 

 

Softwareontwikkeling om de berekening van zuurstofstress te versnellen is nog niet belegd. 

 

De komende tijd zal Waterwijzer Landbouw worden gevalideerd op basis van data afkomstig 

van de groenmonitor (www.groenmonitor.nl). Daarnaast is er aandacht voor droogteschade 

op kleigronden. Mogelijke verbeterpunten die hierbij aan het licht komen zullen worden 

opgepakt in Waterwijzer Landbouw en op termijn hun doorwerking hebben in het LHM.  

 

https://www.groenmonitor.nl/
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Daarnaast wordt het volgende opgemerkt: 

 

• In de recente berekeningen met LHM 4.1 en verschillende pilotstudies en regionale 

toepassingen met de Waterwijzer Landbouw tools zijn gebruikers en het ontwikkelteam 

gestuit op onverwachte resultaten voor (met name) de berekende droogteschade. 

Hoewel bij de oplevering van de WWL-metarelaties 2.0.0 een aantal verbeteringen zijn 

doorgevoerd, is ook geconstateerd dat een aantal problemen nog niet zijn verholpen.  

Met name op bodemeenheden met klei in het profiel is er sprake van een overschatting 

van de droogteschade.  

• De waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken zijn recent geactualiseerd (Heinen 

et al., 2020), en inmiddels overgenomen in LHM 4.1. Naast een update van de 

bodemfysische eigenschappen is recent ook een nieuwe BOFEK afgeleid op initiatief van 

Waterwijzer Landbouw. Deze zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd (Heinen et 

al., in prep) en zal mogelijk ook in de nabije toekomst worden gebruikt in LHM (met 

uitzondering van berekeningen voor waterkwaliteit, hier wordt gebruikt van de uitgebreide 

set bodemeenheden).  
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5 Discussie en advies 

5.1 Uitganspunten landelijke beleidsanalyse 

Voor landelijke beleidsanalyse ten aanzien van lange-termijn zoetwatervoorziening - de 

volgende fase van DPZW - is op dit moment de intentie om in te blijven zetten op een 

combinatie-aanpak van gedetailleerde procesmodellen zoals LHM en vereenvoudigde/snelle 

modellen zoals QWAST. De meer gedetailleerde berekeningen zijn, naast de basis voor het 

afleiden van de vereenvoudigde benadering, nodig voor de maatschappelijke kosten-

batenanalyse en voor maatwerkberekeningen voor bijvoorbeeld lokale maatregelen of 

regionale effecten van combinaties van lokale maatregelen. 

Voor het verkennen van (boven)regionale hydrologische effecten van (een combinatie van) 

maatregelen is een snel instrument gewenst en kan een grotere onzekerheidsband worden 

geaccepteerd.  

 

Het LHM wordt gezien als state-of-the-art en gedetailleerd modelinstrument dat als onderdeel 

van het Nationaal Water Model kan worden toegepast voor lange tijdreeksen, die nodig zijn 

voor een goede inschatting van het droogterisico voor de landbouw. De wens is om hierbij 

alle relevante effecten zo goed mogelijk en integraal mee te nemen: droogtestress, 

zoutstress, zuurstofstress en indirecte effecten (bijvoorbeeld verandering groeiseizoen). De 

meest recente versie van LHM is op een aantal fronten verbeterd. Om de potentie van deze 

verbeteringen volledig te benutten zullen een aantal veranderingen in de Effectmodule 

Landbouw moeten worden doorgevoerd. De belangrijkste redenen om over te stappen naar 

LHM/WOFOST zijn dat daarmee beter wordt aangesloten op kennis die vanuit de 

Waterwijzer Landbouw beschikbaar is en dat in de toekomst nieuwe inzichten ten aanzien 

van gewasgroei sneller kunnen worden opgenomen in het landelijke instrumentarium. 

5.2 Overwegingen bij overstap naar WOFOST 

Eén van de verbeterpunten in het LHM is de overstap naar het dynamische gewasgroeimodel 

WOFOST. De voor- en nadelen van overstappen op WOFOST zijn samengevat in Tekstbox 

1. Met WOFOST is het mogelijk om de effecten van transpiratiereductie op 

landbouwopbrengsten rechtstreeks te berekenen in plaats van met een aparte module zoals 

AGRICOM. Inconsistenties tussen LHM en AGRICOM worden daarmee voorkomen, en door 

de dynamische terugkoppeling wordt de simulatie van verdamping realistischer. Uit 

onderzoek blijkt dat met WOFOST in jaren met gunstige omstandigheden voor de groei 

(hoge temperatuur en veel straling, doorgaans overeenkomend met zeer droge jaren) – met 

name in het najaar - een minder grote watervraag wordt gesimuleerd, omdat gewassen 

eerder volgroeid zijn. Dat heeft effect op de beregeningsvraag en kan doorwerken in de 

waterlevering vanuit het hoofdwatersysteem. De lagere waterbehoefte in het najaar werkt 

significant door in de berekende opbrengstderving. De voorbeeldberekeningen in deze notitie 

laten zien dat het percentage opbrengstderving door droogte in een jaar als 2018 berekend 

met LHM4.1/WOFOST zo’n 10 procentpunt lager kan uitvallen voor gras, snijmais en 

aardappelen. De totale opbrengstderving voor alle gewassen valt in de voorbeeldberekening 

0,4 miljard euro lager uit (van 1,6 naar 1,2 miljard euro). Deze verschillen zijn bepaald ten 

opzichte van een berekening met LHM4.1/AGRICOM.  

 

WOFOST is echter niet voor alle gewassen toepasbaar. Voor bloembollen, fruitkwekerijen en 

meerjarige gewassen als boomteelt en boomgaard blijft een statische gewasgroeimodule 

nodig. Er zijn twee opties om vervolgens te komen tot een schatting van 

landbouwopbrengstderving: 1) Inzet van AGRICOM-functies, en 2) inzet van de FAO-

methodiek die ook wordt gehanteerd in de Waterwijzer Landbouw.  
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Bij toepassingen met de Effectmodule Landbouw simuleren we alleen droogte- en 

zoutschade. In de toekomst is het wenselijk om een goede afweging te maken tussen 

natschade en droogteschade en moeten ook hydrologische schade-effecten als gevolg van 

te natte omstandigheden, onderverdeeld in indirecte effecten en zuurstofstress, worden 

gekwantificeerd.  

 

Zoutschade 

De huidige versie van de Effectmodule Landbouw genereert al wel schade als gevolg van te 

zoute omstandigheden, maar deze zoutschade wordt in een nabewerking met AGRICOM 

gekwantificeerd en beïnvloedt de gewasgroei niet. Er is namelijk geen hydrologische 

terugkoppeling. Met LHM 4.1 is het nu wel mogelijk om rekening te houden met een 

hydrologische terugkoppeling als gevolg van te zoute omstandigheden. Vanuit inhoudelijke 

overwegingen verdient het de voorkeur om hier gebruik van te maken, maar de uitkomsten 

moeten eerst nader worden geanalyseerd. Met de Maas-Hoffman methode zal een te hoge 

zoutconcentratie in de wortelzone leiden tot een transpiratiereductie. Indien er sprake is van 

dynamische gewasgroeiberekening zal deze transpiratiereductie de gewasontwikkeling 

nadelig beïnvloeden. Voor de ‘statische gewassen’  ligt opnieuw de inzet van AGRICOM 

minder voor de hand, want transpiratiereductie wordt in AGRICOM automatisch gezien als 

droogteschade. Om dit te kunnen kwantificeren als zoutschade moet ofwel de modelcode 

van AGRICOM worden aangepast, of moeten de schaderelaties van AGRICOM worden 

ingebouwd in MetaSWAP. Ook voor zoutschade is een alternatief om de FAO methodiek toe 

te passen, want deze gebruikt de transpiratiereductie als invoer en kan dus eenvoudig 

gecombineerd worden met het gebruik van Maas-Hoffman.  

 

Indirecte effecten en zuurstofstress 

Te natte omstandigheden kunnen leiden tot een verkort groeiseizoen (‘indirecte effecten’) 

en/of zuurstofstress. Met LHM 4.1 is het mogelijk om indirecte effecten te simuleren. Voor het 

kwantificeren van indirecte effecten is echter nog wel een extra simulatie nodig van het 

gewas bij een onverkort groeiseizoen. Een aandachtspunt hierbij is dat de ‘potentiele 

gewasopbrengst’ die nu in LHM wordt berekend kan veranderen bij het activeren van 

indirecte effecten, terwijl potentiele opbrengst gedefinieerd is als de maximaal haalbare 

opbrengst gegeven de meteorologische condities. Met een extra gewassimulatie kan ook de 

‘echte’ potentiele opbrengst, met onverkort groeiseizoen, worden bepaald. Dit wordt gezien 

als laaghangend fruit om de resultaten van de Effectmodule Landbouw te verbeteren, maar is 

op dit moment nog niet bij LHM belegd.  

 

Simulatie van zuurstofstress is op korte termijn met LHM niet realiseerbaar. Hoewel het 

technisch al mogelijk is, wordt de hydrologische terugkoppeling niet realistisch gesimuleerd 

en lopen de rekentijden verder op. Bij Waterwijzer Landbouw is de toenemende rekentijd als 

gevolg van de zuurstofmodule aanzienlijk gereduceerd door het iteratieve oplosschema te 

optimaliseren. Nader onderzoek is nodig om het mechanisme in LHM op vergelijkbare wijze 

werkend te maken. 

 

Conclusie 

Met LHM 4.1/WOFOST wordt deels tegemoet gekomen aan de wensen om alle 

hydrologische schade-effecten te simuleren. Op korte termijn (binnen een jaar) kunnen 

droogteschade, zoutschade en indirecte effecten voor de meest voorkomende gewassen 

dynamisch worden meegenomen. Hiermee wordt beter aangesloten op recente kennis die is 

ontwikkeld in het kader van Waterwijzer Landbouw. Op termijn is het in theorie ook mogelijk 

om zuurstofstress mee te nemen, maar dit vraagt eerst nader onderzoek.  

 

De verbeteringen die zijn doorgevoerd in het LHM hebben er ook voor gezorgd dat de 

rekentijd is toegenomen hetgeen voor landelijke beleidsanalyses een belangrijke hindernis 

kan zijn.  
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Aangezien er blijvende behoefte is aan zowel gedetailleerde als snelle instrumenten die 

onderling consistent zijn, is het aan te bevelen om de eenvoudige schaderelaties - die binnen 

QWAST worden toegepast - op termijn (2022) opnieuw af te leiden aan de hand van de 

nieuwe uitvoer van de gevalideerde versie van LHM. Het zou tevens interessant zijn om te 

onderzoeken of QWAST kan worden aangepast zodat de FAO-relaties hierop aansluiten.   

 

Verder maakt LHM4.1 nu standaard gebruik van het verdampingsconcept Penman-Monteith 

zoals aanbevolen door de wetenschappelijke adviesraad van het NHI. Dit 

verdampingsconcept vergt meer meteorologische modelinvoer dan de voorheen gehanteerde 

Makkink methode. Ten behoeve van een lange simulatieperiode van 100 jaar zijn de 

meteorologische condities welke nodig zijn bij het hanteren van Penman-Monteith niet zonder 

meer beschikbaar. Hier wordt in een ander kader al aandacht aan besteed. 

 

Tekstbox 1. Voor- en nadelen van een overstap van AGRICOM op WOFOST (voor de 

dynamische gewassen) 

+ Betere aansluiting met (kennis uit) de Waterwijzer Landbouw 

+ Simulatie van verdamping, watervraag en transpiratiereductie wordt realistischer 

+ Uitbreiding mogelijk naar het meenemen van indirecte effecten en zuurstofstress 

- Mogelijk iets langere rekentijd 

- Niet voor alle gewassen is dynamische modellering met WOFOST mogelijk 

5.3 Advies vervanging van AGRICOM 

In de Effectmodule Landbouw wordt AGRICOM gebruikt voor de vertaling van hydrologische 

effecten naar gewasopbrengst. De vertaling van opbrengstderving naar economische 

effecten is inmiddels overgenomen door de Prijstool Landbouw. Voor de gewassen die 

worden gesimuleerd met het model WOFOST is het nu mogelijk om de opbrengstderving 

rechtstreeks met LHM te bepalen. Het gebruik van AGRICOM voor deze gewassen is 

daarmee overbodig (mits zoutstress wordt meegenomen in de simulatie). Voor gewassen die 

worden gesimuleerd met de statische gewasgroeimodule kan de opbrengstderving via een 

nabewerking met FAO-relaties (zie Bijlage C) worden vastgesteld. Deze FAO-relaties zijn te 

prefereren boven AGRICOM omdat: 

 

• het eenvoudig is; 

• er minder kans is op inconsistenties tussen deelmodellen; 

• het minder rekenintensief is dan AGRICOM9; 

• het minder modeluitvoer van het LHM vergt; 

• er geen modelonderhoud meer nodig is voor AGRICOM. 

 

De FAO-methode is nog niet beschikbaar in LHM. De verwachting is dat het operationeel 

maken van de FAO-methode, die aansluit op berekende transpiratiereductie, binnen LHM 

een veel kleinere inspanning vergt dan het actualiseren van AGRICOM. Er is echter nog 

geen ervaring met het aansluiten van de FAO functies op LHM en het is ook niet bekend in 

hoeverre de berekende landbouwschade hiermee verandert. We adviseren daarom om eerst 

een testfase voor de FAO-methodiek te hanteren, voordat het AGRICOM-spoor wordt 

verlaten. 

 

  

—————————————— 
9 Met rekenintensief wordt hier bedoeld dat er voor AGRICOM veel tijdsafhankelijke griddata uit MetaSWAP moet 

worden overgeheveld 
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De FAO-methodiek kan ook worden ingezet als alternatief voor WOFOST. Dit bespaart 

mogelijk op de rekentijd en het is op dit moment nog niet duidelijk of de extra 

meteorologische invoervariabelen -die nodig zijn voor WOFOST- eenvoudig kunnen worden 

afgeleid voor de 100-jarige reeks in het huidige klimaat en volgens de nieuwe KNMI’23 

scenario’s. 

 

Het uiteindelijk afscheid nemen van AGRICOM heeft consequenties voor de Regioscan, die 

ook van AGRICOM gebruik maakt. Het verkennen van alternatieven hiervoor viel buiten de 

scope van dit rapport. 

5.4 Ontwikkeladvies effectmodule landbouw 

We adviseren om de Effectmodule Landbouw op termijn samen te stellen uit LHM/WOFOST, 

FAO-schaderelaties en de Prijstool. De opties voor de toekomstige Effectmodule Landbouw 

en benodigde aanpassingen worden samengevat in Tabel 5.1. Op basis van de 

overwegingen in dit rapport is het advies om voor optie 4 te gaan. 

 

Op korte termijn (eerste helft van 2021) wordt geadviseerd om de validatie van LHM4.1 af te 

wachten. Indien in het komende halfjaar toch al landelijke analyses moeten worden 

uitgevoerd, is het advies om gebruik te maken van LHM4.1, maar zonder WOFOST aan te 

zetten. Gewasgroei wordt dan nog statisch gemodelleerd en opbrengstderving moet worden 

berekend met AGRICOM. Zoutstress en droogtestress kunnen hiermee worden bepaald. 

 

Voor de tweede helft van 2021, zodra LHM4.1 goed is gevalideerd, is het advies om over te 

stappen naar LHM4.2/WOFOST, waarin bevindingen uit de validatie zijn verwerkt. Hiermee is 

het mogelijk om droogtestress, zoutstress en indirecte effecten voor de meeste gewassen 

dynamisch te modelleren. Verder uitwerking is nog wel nodig om de ‘boekhouding’ in LHM op 

orde te brengen, zodat in de landbouwanalyse de verschillende schadetermen kunnen 

worden uitgesplitst. Een extra gewassimulatie is bijvoorbeeld nodig om het effect van een 

verkort groeiseizoen te kwantificeren. Het berekenen van transpiratiereductie door 

zuurstofstress is met LHM4.2 nog niet mogelijk en vraagt nader onderzoek en ontwikkeling. 

Voor de andere gewassen, waarvoor alleen een statisch gewasgroeimodule beschikbaar is, 

wordt aanbevolen om AGRICOM te vervangen door de FAO-methodiek, om te beginnen als 

postprocessing, en op termijn geïntegreerd in LHM.  

 

Het komende jaar (2021) kan gezien worden als een overgangsperiode naar een nieuwe 

versie van de Effectmodule Landbouw die dan in 2022 operationeel is. In afwachting daarvan 

is het advies om AGRICOM voorlopig nog operationeel te houden. Na een testfase voor de 

FAO-methodiek (om de technische aansluiting met LHM te maken en een paar testsommen 

te doen die inzicht geven in de verschillen tussen FAO-methode en AGRICOM), kan worden 

toegewerkt naar een definitieve beslissing over de vervanging van AGRICOM eind 2021. 

Daarnaast wordt geadviseerd om de volgende zaken te verkennen: 

 

• In hoeverre kan de rekentijd van WOFOST worden gereduceerd, bijvoorbeeld door slim 

te kiezen welke (tussen)uitvoer moet worden bewaard? 

• Wat zijn de mogelijkheden om de extra meteorologische invoervariabelen af te leiden 

voor de 100-jarige reeks in het huidige klimaat en volgens de nieuwe KNMI’23 scenario’s. 

 

Voor de langere termijn (>1 jaar; precieze termijn is afhankelijk van beschikbaar budget) is 

het advies voor LHM om de gewassenlijst uit te breiden zodat deze consistent wordt met de 

Prijstool, en om te voorzien in de simulatie van zuurstofstress. De Prijstool Landbouw 

hanteert een uitgebreidere gewassenlijst dan het LHM. Vanuit economisch oogpunt is het 

wenselijk om bepaalde gewassen uit te splitsen vanwege andere gewasprijzen.  
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Het gevaar van hanteren van één bloembollentype (zoals nu gebeurt) is dat bijvoorbeeld 

ondervonden derving die optreedt in het voorjaar wordt geprojecteerd op een gewas dat 

groeit in het najaar. Deze aanbeveling is ook gedaan in de definitiestudie van AGRICOM 

(Van Bakel et al., 2009). 

 

Het verbeteren van de simulatie van zuurstofstress in LHM betreft het vergroten van 

plausibiliteit én het reduceren van rekentijden. 

 

Tot slot wordt geadviseerd om de ontwikkelingen en verbeteringen die worden verricht voor 

de Waterwijzer Landbouw en het NHI nauwgezet te blijven volgen. Op korte termijn is het 

bijvoorbeeld de bedoeling om in WWL aandacht te besteden aan simulatie van droogtestress 

bij kleigronden. Verbeteringen die hierin worden doorgevoerd kunnen de resultaten van de 

Effectmodule Landbouw behoorlijk beïnvloeden. 

 

Tabel 5.1 Opties voor de toekomstige Effectmodule Landbouw en benodigde aanpassingen, uitgaande van 

een goed-gevalideerde versie van LHM (naar verwachting versie LHM4.2, beschikbaar in de tweede helft 

2021). Optie 4 wordt geadviseerd. 

 

5.5 Aanbevelingen 

Validatie van de gesimuleerde opbrengstderving moet meer aandacht krijgen. Het LHM wordt 

gevalideerd op stijghoogten, grondwaterstanden, bodemvocht, beregening, verdamping, 

peilen en fluxen van grond- en oppervlaktewater (aan- en afvoeren) en chloride, maar nog in 

beperkte mate op gewasgroei. 

 

In 2019 zijn resultaten van de Effectmodule Landbouw gevalideerd met meetgegevens van 

alleen het droge jaar 2018. Het advies is om deze validatie opnieuw uit te voeren voor een 

langere periode met aandacht voor fluctuatie in opbrengstderving tussen de verschillende 

weerjaren, en met de gevalideerde versie van LHM.  

 

In het voorjaar van 2021 zal Waterwijzer Landbouw worden gevalideerd op basis van data 

afkomstig van de groenmonitor (www.groenmonitor.nl). Een dergelijke informatiebron kan 

ook nuttig zijn bij validatie van het LHM. 
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Instrumentarium

modellering 

gewasgroei

Droogte-

schade

Zout-

schade

Indirecte 

effecten

Zuurstof-

stress aandachtspunten

1* LHM - AGRICOM - Prijstool statisch v v mogelijk overschatting watervraag in droge jaren

2 LHM - FAO - Prijstool statisch mogelijk overschatting watervraag in droge jaren

3
LHM/WOFOST-Prijstool dynamisch

v v

boekhouding 

uitbreiden

onderzoek 

nodig

mogelijk langere rekentijden; beschikbaarheid 

meteorologische invoer voor lange reeksen

LHM - AGRICOM - Prijstool statisch v v n/a n/a

4
LHM/WOFOST-Prijstool dynamisch

v v

boekhouding 

uitbreiden

onderzoek 

nodig

mogelijk langere rekentijden; beschikbaarheid 

meteorologische invoer voor lange reeksen

LHM - FAO - Prijstool statisch zuurstofstress alleen na onderzoek

*  = huidige Effectmodule Landbouw

n/a

n/ainbouwen en testen

inbouwen en testen testen

https://www.groenmonitor.nl/
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A Analyse verschillen tussen modellentreinen 

Modelspecificaties 

Tabel A.1 De specificaties van de verschillende modelsommen. Hierin staat welk hydrologisch model en welk 

gewasmodel is gebruikt 

Modelsom Hydrologisch 
model 

gewasgroeimodule gewasmodel 

1a LHM3.4 statisch AGRICOM 2.07 

1b LHM3.4 statisch AGRICOM 2.08 

2 LHM4.1 statisch AGRICOM 2.08 

3 LHM4.1 statisch en dynamisch AGRICOM 2.08 

4 LHM4.1 statisch en dynamisch WOFOST 

 
• AGRICOM versies 2.07 en 2.08 hebben andere gewaskalenders; 

• LHM 3.4 en LHM 4.1: andere bodemfysische database, ander lagenmodel; 

• Gewasgroeimodule: Dynamische gewasgroei (MetaSWAP- WOFOST) versus statische 

gewasgroei (MetaSWAP met een vooraf opgelegd gewasgroeipatroon); 

• Gewasmodel voor het vertalen transpiratiereductie in opbrengstderving. 

 

Potentiele gewasopbrengst 

In Figuur A.1 is de potentiele gewasopbrengst van de verschillende modeltreinen relatief 

weergegeven ten opzichte van de Effectmodule Landbouw (donkerblauw). Wat gelijk opvalt 

in deze figuur is wanneer de potentiële gewasopbrengst wordt ingeschat met WOFOST de 

uitkomsten behoorlijk verschillen van AGRICOM. Een verschil is ook te verwachten, 

AGRICOM schaalt de langjarige gemiddelde gewasopbrengst naarmate er meer of minder 

transpiratie wordt gesimuleerd. De langjarig gemiddelde gewasopbrengst is hierbij gebaseerd 

op metingen en geven dus eerder een beeld van de gemiddelde actuele gewasopbrengst in 

plaats van de potentiele gewasopbrengst waar WOFOST vanuit gaat. De verschillen zijn 

vooral groot bij grasland en snijmais. Bij grasland gaat de WOFOST parameterisatie uit van 

intensief beheer waardoor de gewasopbrengst hoger uitvalt. WOFOST lijkt de potentiele 

gewasopbrengst voor snijmais te overschatten. 

 

Vergelijken we de verschillende versies van AGRICOM (toegepast op LHM 3.4) dan zien we 

een kleine afname van de potentiele gewasopbrengst bij gebruik van AGRICOM 2.0.8. Dit is 

te verklaren doordat AGRICOM 2.0.8 uitgaat van langer groeiseizoen, waardoor de 

parameter voor langjarig gemiddelde transpiratie (gebaseerd op LHM 4.1) hoger is. Door 

AGRICOM 2.0.8 toe te passen op LHM 3.4 zal de relatieve transpiratie, ten opzichte van 

langjarig gemiddeld, lager uitvallen waarmee ook de potentiele gewasopbrengst iets lager 

uitvalt.  

 

Bij de overstap naar LHM 4.1 zien we kleine verschillen in de potentiële gewasopbrengst. Dit 

is in eerste instantie niet te verwachten. De potentiële transpiratie wordt alleen beïnvloed 

door de meteorologische omstandigheden. Update van de bodemfysische eigenschappen en 

het lagenmodel mogen dus niet van invloed zijn. Uit nadere analyse blijkt dat bij LHM 4.1 ook 

een ander modelconcept is gehanteerd voor de berekening van interceptieverdamping. Dit 

maakt de precieze vergelijking tussen de verschillende modellentreinen lastig. 
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Door gebruik te maken van WOFOST zal de verdamping met name in droge jaren lager 

uitvallen als gevolg van de hydrologische terugkoppeling (Walsum et al., 2013). Dit zien we 

ook terug in de resultaten als we ons richten op LHM 4.1 met en zonder WOFOST. In 2017 is 

de potentiele gewasopbrengst min of meer gelijk, terwijl 2018 structureel een lagere 

potentiele gewasopbrengst berekend.  

  

 
Figuur A.1: Relatieve potentiële gewasopbrengst voor 2017 en 2018 ten opzichte van de Effectmodule 

Landbouw (donkerblauw).   

 

Actuele gewasopbrengst 

In Figuur A.2 is de actuele gewasopbrengst van de verschillende modeltreinen relatief 

weergegeven ten opzichte van de Effectmodule Landbouw (donkerblauw). Ook hier valt gelijk 

op dat wanneer de actuele gewasopbrengst wordt ingeschat met WOFOST de uitkomsten 

behoorlijk verschillen van AGRICOM. Ook nu zijn de verschillen met name voor grasland en 

snijmais groot.  

 

Vergelijken we de verschillende versies van AGRICOM (toegepast op LHM 3.4) dan zien we 

voor de meeste gewassen een lagere actuele gewasopbrengst bij AGRICOM 2.0.8. Dit is te 

verklaren doordat AGRICOM 2.0.8 uitgaat van langer groeiseizoen en daarmee ook een 

langere periode waarover schade kan optreden.  
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Bij de overstap naar LHM 4.1 zien we de actuele gewasopbrengst verder afnemen. Vooral de 

update van de bodemfysische eigenschappen zal leiden tot een hogere derving. Door 

vervolgens gebruik te maken van WOFOST (lichtgroen) valt de actuele gewasopbrengst 

hoger of lager uit.  

 

 
Figuur A.2: Relatieve actuele gewasopbrengst voor 2017 en 2018 ten opzichte van de Effectmodule 

Landbouw (donkerblauw).   

 

Opbrengstderving 

In Figuur A.3 is de gesimuleerde relatieve opbrengstderving weergegeven voor de 

verschillende modelsommen. Als we ons richten op AGRICOM, dan zien we dat een update 

van AGRICOM voornamelijk leidt tot een toename van de opbrengstderving. Doordat in 

AGRICOM 2.0.8 het groeiseizoen beter is afgestemd op het groeiseizoen van LHM wordt 

over een langer periode de derving bepaald. 

 

Als gevolg van LHM 4.1 (rood) is een sterke stijging te zien van de opbrengstderving hetgeen 

voornamelijk wordt veroorzaakt door de update van bodemfysische eigenschappen. Wanneer 

dynamische gewasgroei wordt gebruikt (lichtgroen) is vooral in 2018 een afname van de 

derving te zien. Deze afname van de derving is waarschijnlijk te verklaren vanwege de lagere 

watervraag in droge jaren. 
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Figuur A.3: Opbrengstderving voor 2017 en 2018 

 

De verschillen in opbrengstderving zijn ook ruimtelijk weergegeven, zie Figuur A.4. Als 

gevolg van LHM 4.1 (middelste vergelijking) en daarmee een update van de bodemfysische 

eigenschappen is vooral een toename van de derving te zien op alle kleigronden. Zelfs onder 

relatief natte omstandigheden is er sprake van droogtestress. Ook bij de ontwikkeling van 

Waterwijzer Landbouw is dit opgemerkt. Dit betreft echter geen nieuw probleem, ook bij LHM 

3.4 zijn problemen geconstateerd bij bodemeenheden met zware klei in het profiel. Destijds is 

dat deels verhopen door alle bouwstenen met (zeer) zware klei te vervangen door 

bouwstenen met lichte klei. 
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 2017 2018 

 

LHM 
3.4 
AGR 
2.0.8 
 
- 
 
LHM 
3.4 
AGR 
2.0.7 

  

LHM 
4.1 
AGR 
2.0.8 
 
- 
 
LHM 
3.4 
AGR 
2.0.8  

  

LHM 
4.1 
AGR 
2.0.8 
WOFO
ST 
 
- 
 
LHM 
4.1 
AGR 
2.0.8 

  

Figuur A.4: Verschillen in totale schadefractie tussen modelsommen voor 2017 (links) en 2018 (rechts). 

Blauwe kleuren geven een grotere schadefractie weer, gele een lagere schadefractie. 
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B Prijstool Landbouw 

De marktomstandigheden van elk gewas zijn bepalend voor de prijsvorming. De prijstool 

berekent of de prijs van een gewas stijgt wanneer opbrengstderving door droogte plaatsvindt. 

De volgende marktomstandigheden hebben hier effect op:  

 

• Aandeel van het Nederlandse gewas op de wereldmarkt; 

• Regionale markten; 

• Prijselasticiteit. 
 

In de prijstool is aangenomen dat alle productiekosten al zijn gemaakt, de ondervonden 

opbrengstderving als gevolg van ongunstige omstandigheden zijn immers niet van te voren 

bekend. Daarnaast is het ook niet mogelijk om het aanbod aan te passen wanneer de prijs 

toeneemt. 
 

De invoer voor de berekeningen zijn de gewasgroepen zoals gedefinieerd in AGRICOM. 

Voor elke gewasgroep is bepaald of de markt regionaal of internationaal is. Bij een 

internationale markt is vervolgens het Nederlandse aanbod en de Nederlandse vraag van het 

gewas op de wereldmarkt onderzocht. Bijvoorbeeld, de markt voor suikerbieten en granen is 

zeer internationaal. Nederland heeft een verwaarloosbaar aandeel van het wereldaanbod in 

handen. Een afname van het aanbod zal dus niet leiden tot een andere prijs op de 

wereldmarkt, oftewel er is geen prijseffect. Een suikerbietboer kan de afname van zijn 

opbrengst dus niet compenseren door een hogere prijs te vragen. Het economisch effect van 

droogte bestaat voor deze gewassen alleen uit een vermindering van de inkomsten van de 

boer door afname van de opbrengst.  

 

Voor andere landbouwproducten, zoals bomen, is het Nederlandse aandeel in de 

wereldmarkt 100%. De Nederlandse vraag maakt 50% uit van het -in dit geval Nederlandse- 

aanbod. Productiederving door droogte in Nederland leidt dus tot een stijging van de 

wereldmarktprijs. Boomteelt is geen basisproduct, de vraag zal dus afnemen bij een 

prijsstijging. Hiervoor zijn prijselasticiteiten gedefinieerd. Voor boomteelt wordt een 

prijselasticiteit van -1 gehanteerd. Dit betekent dat wanneer de prijs met 1% stijgt, de vraag 

met 1% zal afnemen. Dit betekent dus ook dat bij een 1% lager aanbod de prijs 1% kan 

stijgen. Een deel van de opbrengstderving van de boeren wordt gecompenseerd doordat de 

boer een hogere prijs kan vragen. Daarentegen ondervindt de consument van 

boomteeltproducten een negatief economisch effect. Ongeveer 50% van de consumenten 

bevindt zich in het buitenland. De hogere prijs die buitenlandse consumenten betalen wordt 

niet toegerekend aan het Nederlandse economisch effect.  

 

Voor grasland en mais is de markt regionaal, deze producten worden niet of zeer beperkt 

buiten de regio verhandeld. Gras en mais worden gebruikt als ruwvoer voor vee, de 

alternatieven voor gras en mais (buiten de regio) zijn beperkt. Daarom is aangenomen dat de 

vraag en het aanbod van gras en mais binnen de regio gelijk is. De vraag zal dus niet zo snel 

afnemen wanneer de prijs stijgt, oftewel de gewassen zijn prijsinelastisch.  

De prijstool hanteert een prijselasticiteit van -0.2 voor deze gewassen. Dit betekent dat 

wanneer het aanbod afneemt met 0.2% de prijs met 1% stijgt. Anders dan bij andere gewassen 

is de consument (koper van gras en mais) de boer zelf. 
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Tabel B.1 Aannames prijstool over aanwezigheid van een prijseffect, verhandeling op de regionale of 

internationale markt, aandeel van NL productie in het wereldaanbod en aanbod van NL productie in de 

wereldvraag (op basis van Polman et al., 2019).   

 Prijseffect 

(Prijselasticiteit 

(%)) 

Regionale 

markt 

NL aandeel in 

wereldaanbod 

NL aandeel in 

wereldvraag 

Grasland, Mais Ja (-0.2) Ja 0% 0% 

Bieten, Granen, Fruit, 

Consumptie en 

Fabrieksaardappelen, 

Overig 

Nee Nee <0.1% <0.1% 

Boomteelt Ja (-1) Nee 100% 50% 

Bollen (Gladiool, 

Hyacinth, Narcis, Tulp, 

Rest) 

Ja (-1) Nee 100% 10% 

Pootaardappelen Ja (-0.2) Nee 60% 25% 

Uien Ja (-0.2) Nee 2% 1% 

 

Op basis van deze gegevens wordt voor elk gewas de vraag en de prijsverandering bepaald. 

Dit is vervolgens invoer voor de berekening van het effect op consumenten en producenten 

(zie Tekstbox). Een deel van het effect op de consumenten behoort niet tot het nationaal 

economisch effect, omdat deze consumenten zich buiten Nederland bevinden. Het effect op 

de Nederlandse consumenten en producenten samen bedraagt het economisch effect door 

opbrengstderving.  

 

Tijdens een droogte gaat de boer vaker beregenen waardoor de productiekosten toenemen. 

In de deltascenario’s neemt daarbij ook het potentieel areaal dat beregend kan worden 

(areaal waar beregeningsinstallaties staan) toe door autonome aanpassing van de boer aan 

een veranderend klimaat. Het totaal aan extra beregening leidt tot extra productiekosten voor 

de boer. De beregeningskosten worden berekend door de mate van beregening berekend 

met het LHM te vermenigvuldigen met de variabele beregeningskosten (Prinsen en 

Verschuur, 1995; Reinhard, 2019):  

 

• Arbeidskosten: 50 cent per mm per hectare; 

• Energiekosten: 156 cent per mm per hectare. 
 

De beregeningskosten worden opgeteld bij het economisch effect door opbrengstderving. 

Samen vormen ze het totaal economische effect van droogte op de landbouw voor de 

maatschappij. 
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Berekening van het effect van een afname van opbrengst op de maatschappelijk welvaart 

 

Het economisch effect van opbrengstderving door droogte wordt berekend aan de hand van 

veranderingen in het consumenten- en producentensurplus. Samen is dit een maat voor de 

maatschappelijke welvaart. Onderstaande vraag en aanbod curve met P (prijs) op de y-as en Q (aanbod) 

op de x-as, laat zien wat er gebeurt wanneer droogte leidt tot een afname in aanbod. In deze curve is 

aangenomen dat de prijs enigszins elastisch is (te zien aan de diagonale vraagcurve), oftewel dat de 

vraag afneemt bij en hogere prijs. Door een afname van het aanbod verhoogt de prijs en moet de 

consument meer betalen waardoor hij of zij welvaart verliest. De driehoek P0, C, Px laat het 

consumentensurplus zien zonder droogte. Na afname van het aanbod door droogte neemt het 

consumentensurplus af tot driehoek Pn, A, Px. De producent wordt hierdoor gedeeltelijk gecompenseerd 

voor zijn verlies. Eerst heeft de producent een producentensurplus (maat voor welvaart) bestaande uit 

rechthoek Qo, C, P0, 0. Dit verandert in rechthoek Qn, A, Pn, 0 bij een productieafname door droogte. Het 

producenten- en consumentensuprlus neemt in dit voorbeeld af met het driehoekje A, B, C. Dit driehoekje 

staat dus gelijk aan het verlies voor de maatschappij.  

 

 

Figuur B.5 Berekening van het effect op de nationale welvaart van een afname in landbouwproductie 
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C Bepaling opbrengstderving met FAO methode 

Bij een statische gewasgroeimodule wordt de ontwikkeling van gewashoogte en het 

bladoppervlakte van te voren opgelegd aan het hydrologische model. Dergelijke groeicurven 

beschrijven de gemiddelde gewasontwikkeling maar zullen niet variëren tussen de jaren. De 

opbrengstderving wordt bij een statische gewasgroeimodule bepaald aan de hand van de 

berekende transpiratiereductie.  

 

Om de vertaalslag naar opbrengstderving te maken, wordt bij Waterwijzer Landbouw gebruik 

gemaakt van een methode gebaseerd op een publicatie van FAO (Steduto et al., 2012). 

Daarbij wordt de transpiratiereductie (bepaald over het gehele groeiseizoen) vertaald in een 

opbrengstderving middels een zogenaamde gewasresponsfactor: 

 

(1 −
𝑌𝑎𝑐𝑡
𝑌𝑝𝑜𝑡

) = 𝐾𝑌 (1 −
𝑇𝑎𝑐𝑡
𝑇𝑝𝑜𝑡

) 

 

Waarbij: 

Ypot : Potentiële gewasopbrengst [kg ha-1] 

Yact : Actuele gewasopbrengst  [kg ha-1] 

Ky  : Gewasresponsfactor    [-] 

Tpot : Potentiële transpiratie   [mm] 

Tact : Actuele transpiratie    [mm] 

 

Een gewasresponsfactor van 1 geeft aan dat de relatieve transpiratiereductie gelijk is aan de 

relatieve opbrengstderving. Een gewasresponsfactor met een waarde hoger dan één geeft 

aan dat het gewas gevoelig is voor transpiratiereductie. In dat geval zal de relatieve 

opbrengstderving groter zijn dan de relatieve transpiratiereductie. 

 

De potentiële gewasopbrengst is afhankelijk van de langjarig gemiddelde potentiële 

gewasopbrengst en de langjarig gemiddelde transpiratie. Beide worden als bekend 

verondersteld waarbij de gemiddelde potentiële transpiratie volgt uit een langjarige modelrun 

met het hydrologische model. De potentiële gewasopbrengst voor een specifiek jaar is 

afhankelijk van de ratio potentiële transpiratie van dat specifieke jaar en de gemiddelde 

potentiële transpiratie. Stel er is sprake van 10 % meer potentiële transpiratie ten opzichte 

van het langjarig gemiddelde, dan zal de potentiële gewasopbrengst ook 10 % hoger zijn. 
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D WOFOST 

In het model WOFOST (WOrld FOod Studies; Boogaard et al., 2011) wordt de potentiële 

gewasopbrengst berekend als functie van het CO2-gehalte, de zonnestraling, temperatuur en 

gewaskenmerken. Vervolgens bepalen de hydrologische condities de gelimiteerde 

gewasproductie. De basis voor de berekening is het bladoppervlak en de inkomende 

zonnestraling, zie Figuur D.1.  

 

 
Figuur D.1 Stroomschema van gewasgroeiprocessen in WOFOST 

 

In WOFOST wordt berekend hoeveel licht en CO2 wordt onderschept en potentieel wordt 

omgezet door fotosynthese. De actuele fotosynthese wordt vervolgens berekend door de 

potentiële fotosynthese te reduceren voor beperkte beschikbaarheid van vocht voor 

verdamping en eventueel ook zuurstoftekort of te hoge zoutconcentraties. Een deel van de 

energie wordt gebruikt voor onderhoudsademhaling en groeiademhaling. Het resterende deel 

wordt omgezet in droge stof, dat afhankelijk van temperatuur en het ontwikkelingsstadium 

van het gewas wordt verdeeld over de verschillende onderdelen van het gewas: wortels, 

stengels, bladeren en opslagorganen (zie Figuur D.2). 
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Figuur D.2 Voorbeeld fractionering van groei over verschillende onderdelen van de plant als functie van het 

ontwikkelingsstadium 

 

Met WOFOST kan rekening worden gehouden met de invloed van extreme 

weersomstandigheden, zoals hoge neerslagintensiteiten, langdurige droogte, stijging van 

CO2 en veranderende temperaturen. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met 

verschillende fotosynthese-systemen van gewassen (C3 of C4 gewassen).  

Als resultaat zal de gewasontwikkeling elk jaar anders zijn als gevolg van variatie in 

meteorologie en hydrologie. Daarmee creëren we voor de berekeningen een realistische 

dynamische bovenrandvoorwaarde voor de MetaSWAP-berekeningen. 
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