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Samenvatting 
Deze studie betreft het wateraanvoergebied Stegeren dat beheerd wordt door Waterschap 
Vechtstromen. Door veranderingen in het klimaat zal Stegeren naar verwachting vaker te maken 

krijgen met perioden van droogte, zoals het extreem droge seizoen 2018, en zullen deze naar 
verwachting langer aanhouden. Dit zal leiden tot een hogere zoetwatervraag van met name de 
landbouw in het gebied. Als niet aan deze vraag voldaan kan worden zal dit leiden tot droogtestress. 

Om droogtestress te voorkomen wordt meestal extra beregend vanuit grondwater of 
oppervlaktewater. Extra beregenen kost veel geld, en met de huidige regelgeving en inrichting van 
het watersysteem is dit extra water niet altijd beschikbaar. 

 
Het gebied Stegeren (ca. 451 ha) bestaat voor 84% uit landbouwgrond, en voor 16% uit 
natuurgebied. Doordat i) een groot deel van het gebied Stegeren uit landbouwgrond bestaat, en ii) 

de druk op de watervraag als gevolg van klimaatverandering naar verwachting alleen maar zal 
toenemen, is het van cruciaal belang dat het bodemwatersysteem in Stegeren, en het beheer ervan, 
klimaat-robuust is, zodat er nu en in de toekomst aan de watervraag voldaan kan worden zonder dat 

er (te veel) droogtestress optreedt. 
 
Het eerste doel van dit project is daarom om te onderzoeken of er in de huidige situatie een match is 

tussen de watervraag en het wateraanbod in het gebied Stegeren. Het tweede doel is om te 
onderzoeken of de maatregel regelbare drainage met subirrigatie, naast en i.p.v. beregening 
met haspel, past binnen het gebied Stegeren qua watervraag en wateraanbod. Bij beide doelen 

wordt rekening gehouden met de watervraag van zowel de landbouw als de natuur.  
 
Om deze doelen te realiseren hebben we i) de huidige situatie van wateraanvoer en watervraag 

onderzocht, ii) gekeken of er water te conserveren valt, iii) geanalyseerd wat het effect op de 
verdamping is als er alleen beregend wordt uit grondwater, iv) onderzocht welke percelen geschikt 

zijn om regelbare drainage met subirrigatie op toe te passen, v) de effecten van de toepassing 
regelbare drainage met subirrigatie op de watervraag en wateraanvoer voor landbouw en natuur 
onderzocht, en vi) de effecten van restrictie op wateraanvoer vanuit de Vecht tijdens een extreem 

droog irrigatieseizoen onderzocht. Deze studie focust zich op de groeiseizoenen voor de periode 
2018-2021. 
 

Voor deze studie is geen fysisch hydrologisch model nodig dat als doel heeft om de onverzadigde 
zone te simuleren en alle waterbalanscomponenten ruimtelijk expliciet te modelleren. Voor deze 
studie willen we de informatie en kennis op lokale schaal omzetten naar een analyse op 

gebiedsniveau, en willen we de effecten van adaptief waterbeheer snel in kaart kunnen brengen. 
Daarom is ervoor gekozen om gebruik te maken van het WEAP-model. WEAP is een relatief 
eenvoudig waterallocatiemodel nodig dat snel rekent en transparant is in de aannames die gedaan 

worden. Dit model bedient de watervraag van gebruikers door het beschikbare water te verdelen 
tussen de watergebruikers. De hoeveelheid water die uiteindelijk bij een gebruiker terechtkomt, en 
ten goede komt aan het doel (bijv., gewasgroei), hangt af van de totale hoeveelheid beschikbaar 

water, de prioritering, restricties op aanvoer, en verliezen. Dit maakt WEAP uitermate geschikt om, 
gegeven de waterbeschikbaarheid vanuit de Overijsselse Vecht en de watervraag vanuit het gebied 
Stegeren, de water watervoorziening van het gebied Stegeren te onderzoeken. 

 
Op basis van de modelresultaten kunnen we concluderen dat de huidige inrichting en het beheer 
van het ‘watersysteem’ in Stegeren leidt tot een verdampingsreductie (droogtestress) voor de 

landbouw, zowel voor de beregende als de niet-beregende percelen. Dit heeft echter niet te maken 
met de wateraanvoercapaciteit vanuit de Vecht, maar komt door de aangenomen maximale 
beregeningscapaciteit van 40 mm/maand voor de beregende percelen (totaal 175,4 ha, 39% van 
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areaal gebied). Dit kunnen we concluderen omdat i) de landbouw in deze studie de hoogste 

wateraanvoerprioriteit heeft, ii) natuur de laagste wateraanvoerprioriteit heeft, iii) er voor natuur 
nauwelijks tot geen verdampingsreductie optreedt, en iv) de gemaalcapaciteit in de modelmatige 
aanpak niet voor 100% benut wordt. Voor de beregende percelen is de verdampingsreductie in het 

extreem droge jaar 2018 31%, en in het natte jaar 2021 7%. Alle beregende percelen laten eenzelfde 
verdampingsreductie zien. Dit betekent dat de wateraanvoer voldoende is om de percelen met de 
laagste prioritering op wateraanvoer van evenveel water te voorzien als de percelen met de hoogste 

prioritering op wateraanvoer. Het model laat zien dat de gemaalcapaciteit op maandbasis ruim 
voldoende is om te kunnen beregenen onder een maximale capaciteit van 40 mm/maand. Het 

model gaat hierbij impliciet uit van een optimale afstemming van beregeningsbeurten tussen de 
agrariërs, zodat deze niet allemaal op dezelfde dag gaan beregenen. In de praktijk zal de 
gemaalcapaciteit ook ruim voldoende zijn mits er goede afspraken zijn gemaakt over wanneer er 

waar beregend mag worden. Het waterschap gaat er momenteel van uit dat de agrariërs deze 
afspraken zelf maken. Als er goede afspraken gemaakt worden, dan is de gemaalcapaciteit zelfs 
voldoende om de ca. 202 ha die momenteel niet beregend wordt te beregenen vanuit het 

oppervlaktewater, uitgaande van de maximale beregeningscapaciteit van 40 mm/maand. 
 
Tijdens het irrigatieseizoen is er voor elk jaar meestal sprake van een neerslagtekort: er is meer 

vraag naar water dan dat er via de neerslag beschikbaar is. Dit beperkt de mogelijkheid tot het 
conserveren van water tijdens het irrigatieseizoen. Wel zullen er dagen zijn waarop meer neerslag 
valt dan dat er nodig is om aan de watervraag te voldoen. Tijdens deze dagen kan getracht worden 

om dit water vast te houden in de bodem als daar de ruimte voor is. Tijdens de maanden buiten het 
irrigatieseizoen is vrijwel altijd sprake van een neerslagoverschot. Het is mogelijk om het 
gemiddelde neerslagoverschot van 35 mm van maart in het gebied te conserveren. Dit heeft als 

voordeel dat er in april minder water aangevoerd hoeft te worden, wat reeds een water- en 
kostenbesparing oplevert. 
 

Indien het waterschap zou kiezen voor een strategie waarbij de percelen die momenteel beregend 
worden uit het oppervlaktewater worden omgezet in beregening vanuit grondwater, een situatie 
zonder wateraanvoer vanuit de Vecht, dan heeft dit geen gevolgen voor de drogestofproductie voor 

de beregende landbouw. Dit is wederom gerelateerd aan de maximale beregeningscapaciteit van 
40 mm/maand die ook geldt bij beregening uit grondwater. Dit scenario zal voor lagere 
energiekosten van de gemalen zorgen, maar ook een lagere grondwaterstand in het gebied tot 

gevolg hebben. Dit is waarschijnlijk onwenselijk voor de niet beregende percelen en de natuur in het 
gebied. 
 

Een areaal van 95 ha is als ‘meest geschikt’ beoordeeld voor de variant regelbare drainage met 
subirrigatie. Dit zijn percelen waar de gemiddelde som van kwel en wegzijging gelijk aan of groter is 

dan nul, en waar de GLG <1 m-mv is. Niet alle percelen waar momenteel proeven met regelbare 
drainage met subirrigatie plaatsvinden voldoen aan deze criteria. Het effect van deze variant is dat 
de berekende verdampingsreductie minder is voor de percelen waar subirrigatie plaatsvindt: 

modelanalyses geven een verdampingsreductie van 32% voor de beregende percelen ten opzichte 
van een verdampingsreductie van 6% voor de percelen met subirrigatie tijdens het extreem droge 
jaar 2018. De verdampingsreductie bij de percelen met subirrigatie komt alleen voor tijdens de 

extreem droge maand juli 2018. Bij de subirrigatie-percelen is de verdampingsreductie dan 32%, ten 
opzichte van 74% bij de beregende percelen. Met uitzondering van juli 2018 ondervinden de 
beregende percelen geen nadelige gevolgen van deze variant. Alleen tijdens de extreem droge 

maand juli 2018 neemt de verdampingsreductie voor 3 tot 4 percelen in het noordoosten van het 
gebied toe met 3%. De variant lijkt in deze maand te veel van de gemaalcapaciteit te vragen, zodat 
de percelen in het noordoosten met de laagste prioritering voor water minder water ter beschikking 

hebben. De toepassing van deze variant resulteert in een verdampingsreductie voor de natuur, 
terwijl dit voor de huidige situatie niet het geval is. Dit gebeurt alleen tijdens extreem droge 
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maanden zoals juli 2018, juni 2019, en juli 2019. Dit betekent dat de gemaalcapaciteit bij de 

toepassing van deze variant op 95 ha onvoldoende is om aan de watervraag binnen het gebied 
Stegeren te doen tijdens extreem droge maanden, ook als er duidelijke afspraken over de 
beregeningsbeurten en perioden van subirrigatie worden gemaakt. Voor het gehele gebied 

Stegeren neemt de verdampingsreductie voor elk irrigatieseizoen af met 4 à 5%. Dit lijkt weinig, 
maar dit komt doordat de afname in verdampingsreductie alleen plaatsvindt bij de percelen met 
subirrigatie, en deze leveren met een totaal areaal van 95 ha (21%) een relatief kleine bijdrage aan 

de afname in verdampingsreductie voor het gebied als geheel. 
 

Een halvering van de gemaalcapaciteiten, als gevolg van bijvoorbeeld restrictie van wateraanvoer 
vanuit de Vecht tijdens extreme droogte, levert voor de huidige situatie geen toename in 
verdampingsreductie op voor de landbouw. Dit komt omdat de beregeningscapaciteit de 

beperkende factor is, en niet de gemaalcapaciteit die met 50% nog steeds voldoende is om aan de 
maximale beregeningscapaciteit te voldoen mits er goede afspraken gemaakt worden over wie er 
wanneer mag beregenen. Wordt dit gedaan in combinatie met regelbare drainage met subirrigatie 

op de 95 ha aan geselecteerde percelen, dan ontstaat er in een extreem droog jaar zoals 2018 met 
name voor de subirrigatie percelen een verdampingsreductie (6% in mei, 25% in juni, en 36% in juli). 
Voor de beregende percelen neemt de verdampingsreductie alleen toe in juli 2018 als deze variant 

wordt toegepast. Er blijft geen aangevoerd water over gedurende mei t/m juli 2018 bij de helft van 
de gemaalcapaciteit en de toepassing van subirrigatie. Daardoor ontstaat er ook bij de 
natuurgebieden een verdampingsreductie gedurende deze maanden, wat waarschijnlijk tot 

droogteschade voor de natuur zal zorgen. 
 
De percelen die in deze studie ‘geschikt’ zijn bevonden voor de toepassing regelbare drainage met 

subirrigatie zijn geselecteerd op basis van de criteria: kwel + wegzijging >0 en GLG <1 m-mv. 
Vervolgens is aangenomen dat bij subirrigatie 80% van het aangevoerde water verdwijnt naar het 
grondwater. Dit is bepaald aan de hand van veldproeven op één van de percelen in het gebied waar 

subirrigatie plaatsvindt, en waar deze selectiecriteria niet gehaald worden. De 80% aanname 
waarmee in deze studie gerekend wordt is dus een ‘worst-case’ scenario. Het is daarom goed 
mogelijk dat er in de praktijk minder water verloren gaat waardoor de verdampingsreductie voor de 

beregende percelen in het noordoosten, en voor de natuurgebieden, bij de toepassing van regelbare 
drainage met subirrigatie tijdens maanden van extreme droogte overschat is. 
 

Deze studie heeft aangetoond dat regelbare drainage met subirrigatie kan resulteren in een afname 
van de verdampingsreductie ten opzichte van wanneer er beregend wordt. In de deze studie is deze 
maatregel getest op “ideale” percelen, maar is er daarnaast ook conservatief gerekend met de 80% 

aanname van grondwateraanvulling. De vraag in hoeverre deze maatregel geschikt is om op grotere 
schaal (10.000+ ha) toe te passen is niet eenvoudig te beantwoorden. Om dit te kunnen 

beantwoorden is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

1.1.1 Zoetwatervraag en zoetwatervoorziening1 
Gewasopbrengsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de bodemvochtcondities in de 
wortelzone (Mulder et al., 2018). Zowel droogte als natheid in de wortelzone beperken de 
gewasopbrengst. Door veranderingen in het klimaat zal het weer in Nederland veranderen. Er zullen 

naar verwachting langere perioden van droogte en er zal vaker droogte voorkomen, in combinatie 
met intensievere buien (Klein Tank et al., 2014). Hierdoor neemt het risico op zowel watertekort als -
overlast toe. Van oudsher is het watersysteem en de ontwatering van Nederland ingericht op het 

afvoeren van water om overlast te voorkomen. Agrariërs in Nederland hebben daarvoor hun land 
gedraineerd met drainagebuizen en kavelsloten (Ritzema et al., 2006). Hoewel wateroverlast en 
natschade aan gewassen hierdoor afnemen, zorgt dit er ook voor dat er in drogere periodes minder 

water beschikbaar is. De toename in droogte door veranderingen in het klimaat zal leiden tot een 
hogere zoetwatervraag in de landbouw en de natuur. Hierdoor zal de druk op de 
waterbeschikbaarheid binnen deze sectoren, alsmede de productie van drinkwater, toenemen.  

 

1.1.2 Droogte in de landbouw 
Met een herhalingstijd van eens in de 30 jaar was 2018 een uitzonderlijk droog jaar (Sluijter et al., 
2018). Volgens van Hussen et al. (2019) heeft dit extreem droge jaar voor een land- en 

tuinbouwbedrijf in Nederland geleidt tot inkomstendaling van gemiddeld EUR 9.000 (-18%) ten 
opzichte van de jaren 2013-2017. 
 

Droogteschade in de landbouw treedt op door gewasverdampingsreductie. Dit leidt tot lagere 
oogsten, oftewel een reductie in drogestofproductie. Als gevolg van klimaatverandering zal de 
gewasverdampingsreductie verder oplopen, wat resulteert in meer droogteschade aan de 

landbouwgewassen (Klijn et al., 2011). Verwacht wordt dat onder het meest extreme 
klimaatscenario W+ (Klein Tank et al., 2014) de droogteschade in de landbouw landelijk gezien met 
10% zal toenemen ten opzichte van het huidige klimaat (Klijn et al., 2011). Dit kunnen we 

verwachten indien er geen adaptieve (en innovatieve) beheersmaatregelen worden toegepast 
binnen de landbouwsector. Om de ‘extra 10% droogteschade’ te voorkomen zou ongeveer negen 
keer zoveel beregend moeten worden (Klijn et al., 2011). Deze enorme hoeveelheid extra water is 

met de huidige regelgeving en inrichting van het watersysteem niet beschikbaar (Klijn et al., 2011). 
 
Reductie van de drogestofproductie als gevolg van droogte en beregeningsverboden hebben 

doorgaans een negatief effect op het inkomen (van Hussen et al., 2019). Daarnaast verlagen de 
hogere beregeningskosten het inkomen (van Asseldonk et al., 2020). Droogte hoeft echter niet altijd 
te resulteren in een vermindering van het inkomen. Tijdens perioden van droogte kan er namelijk 

voedselschaarste op de Europese markt ontstaan, wat leidt tot hogere voedselprijzen die de 
inkomensdaling deels of volledig kan compenseren (van Asseldonk et al., 2020). Omdat de 
waterhuishouding (grondsoort, capillaire nalevering) in Nederland over het algemeen beter is dan in 

de omliggende landen, kan een droogte voor sommige gebieden in Nederland zelfs een financieel 
voordeel opleveren (van Asseldonk et al., 2020). Voor de droge jaren 2003, 2006, 2018, en 2019 was 

dit financiële voordeel met name het geval voor akkerbouwbedrijven in de kleigebieden, en in 
mindere mate op de Oostelijk, Centraal, en Zuidelijk gelegen zandgebieden (van Asseldonk et al., 
2020). Echter, de akkerbouwbedrijven in de Noordelijke zandgebieden hadden daarentegen een 

inkomstensdaling van gemiddeld 34%. In het uitzonderlijke droge jaar 2018 heeft de droogte zelfs 
geleidt tot een inkomstenafname van 55% voor de Noordelijke zandgebieden (van Asseldonk et al., 

 
1 De tekst in deze paragraaf is grotendeels afkomstig uit (de Wit et al., 2021, 2022). 
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2020). De gevoeligheid van zandgronden voor droogte heeft te maken met het feit dat er weinig tot 

geen water aangevoerd kan worden vanuit het hoofdwatersysteem, en dat in deze regio’s veel 
grondwater onttrokken wordt voor de drinkwatervoorziening. 
 

1.1.3 Oplossingen voor de zoetwatervoorziening2 
Op basis van de voorgaande sectie is het duidelijk dat waterbeheerders en agrariërs oplossingen 
nodig hebben om de risico’s op reducties in gewasopbrengst door zowel droogte als wateroverlast 
te beperken. De uitdaging ligt in de verschillende tijdschalen waarop droogte en wateroverlast zich 

manifesteren: wateroverlast komt en gaat snel, terwijl droogte langzaam intreedt en lang na-ijlt. 
Maatregelen om op steeds grilliger weer te anticiperen liggen dan ook op zowel perceelschaal als 
regionale schaal (Figuur 1). De lokale waterbehoefte en –vraag moet (beter) afgestemd worden met 

de regionale waterbeschikbaarheid (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). 
 

 
 
Figuur 1 Verschillende elementen van de waterbalans en grondwaterstroming op regionale schaal (bron: Bartholomeus, 2021). 

 
De grootste vraag naar water is in de zomer, terwijl dit juist de periode is met een potentieel 

neerslagtekort, waarin minder water beschikbaar is. Dit vergroot de irrigatiebehoefte voor de 
landbouw, waarmee de druk op het watersysteem toeneemt. Watervraag en wateraanbod komen 
hierdoor verder uit elkaar te liggen (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). 

 

1.1.3.1 Beregening 
Een oplossing waar in eerste instantie meestal aan wordt gedacht om de droogteschade in de 
landbouw te beperken is meer en vaker beregenen. Het probleem hiervan is echter dat het 

benodigde water hiervoor niet altijd beschikbaar is (met name in de zandgebieden), en dat hier ook 
kosten aan verbonden zijn. Volgens Klijn et al. (2011) moet er, om de ‘extra 10%’ droogteschade als 
gevolg van klimaatverandering te voorkomen, negen keer zoveel beregend worden. Dit water is 

 
2 De tekst in deze paragraaf is grotendeels overgenomen uit de Wit et al. (2021-a). 
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onder de huidige regelgeving en inrichting van het watersysteem niet beschikbaar. Stokkers et al. 

(2022) heeft onderzocht dat het waterverbruik voor de beregening van de akkerbouw, groente-, en 
voedergewassen in het extreem droge jaar 2018 toenam met 195 miljoen m3 (toename van 305%). 
Dit resulteerde in een totaal waterverbruik van 259 miljoen m3 in 2018 ten opzichte van 64 miljoen 

m3 gemiddeld voor de periode 2010-2017. De extra kosten die gemoeid zijn met beregening tijdens 
de droge jaren 2018 en 2019 ten opzichte van de vier voorliggende referentiejaren bedragen 
gemiddeld EUR 2.705 per akkerbouwbedrijf met beregening (van Asseldonk et al., 2020). De 

meeropbrengst (EUR/mm) door te beregenen varieert sterk tussen de te beregenen gewassen. 
Tijdens het extreem droge jaar 2018 was de meerwaarde van beregenen vooral zichtbaar bij 

pootaardappelen, consumptieaardappelen, en uien (Stokkers et al., 2022). Voor gras en maïs is er 
weinig meerwaarde bij beregening, en verschilt dit ook niet tussen normale en droge jaren (Stokkers 
et al., 2022). Een interessante bevinding van Stokkers et al. (2022) is dat de meerwaarde van 

beregening van pootaardappelen tijdens een droog jaar afneemt ten opzichte van de periode 2010-
2019. Het omgekeerde gebeurt bij consumptieaardappelen. 
 

1.1.3.2 Slimme oplossingen 
Tegenwoordig zijn er twee tritsen binnen het waterbeheer om slim met water om te gaan zodat 

zowel tijdens natte periodes (neerslagoverschot) als tijdens droge periodes (neerslagtekort) aan de 
watervraag voldaan kan worden. Deze twee series staan bekend als “Vasthouden, Bergen, en 
Afvoeren” (VBA) tijdens natte periodes, en “Sparen, Aanvoeren, en Accepteren” (SAA) tijdens droge 

periodes (Figuur 2) (DHZ-ZON, 2015). 
 

 
Figuur 2 De twee tritsen van slim waterbeheer: vasthouden, bergen, en afvoeren (VBA), en sparen, aanvoeren, en accepteren 
(SAA) (bron: DHZ-ZON (2015)). 

Het doel van water vasthouden is om benedenstrooms wateroverlast te voorkomen, en om hogere 

grondwaterstanden te realiseren. Ideaal wordt het water vastgehouden op de plek waar het valt 
(dus tijdens periodes van neerslagoverschot). Het water wordt dan vastgehouden op of in de grond 
(zie (1) van Figuur 3). Als er op een gegeven moment niet meer water op of in de grond 

vastgehouden kan worden, dan is de volgende stap het bergen van water (zie (2) van Figuur 3). Het 
bergen van water vindt plaats in de watergangen (open water) door bijvoorbeeld een stuw omhoog 
te zetten. Als vervolgens ook hiervoor de limiet is bereikt, dan is de enige mogelijkheid nog om het 

overtollige water af te voeren (zie (3) van Figuur 3). 
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Figuur 3 Vasthouden (1), Bergen (2), en Afvoeren (3) (bron: DHZ-ZON (2015)). 

Voor de hoge zandgronden wordt binnen Deltaprogramma 2022 via het Deltaplan Zoetwater 
(“Deltaplan Zoetwater,” 2022) ingezet op het vasthouden en sparen van water. Ondergrondse 
waterberging en voorraadvorming bieden kansen voor de ontwikkeling van een veerkrachtig 

watersysteem en een verantwoorde benutting daarvan (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). 
Binnen het Programma Lumbricus zijn, en binnen het TKI project KLIMAP (KLIMaat Adaptatie in de 
Praktijk) worden veldexperimenten uitgevoerd op de hoge zandgronden met twee specifieke 

praktijktoepassingen voor het actief beheer van het gebruik en aanvullen van grondwater op 
perceelniveau: regelbare drainage met subirrigatie, en de slimme stuw SAWAX (de Wit et al., 2021-
a; de Wit et al., 2021-b). We gaan in dit rapport in op de effecten van toepassing van regelbare 

drainage met subirrigatie.  
  

1.1.3.3 Regelbare drainage en subirrigatie3  
Regelbare drainage is ontwikkeld om zowel water te kunnen afvoeren als vasthouden. Dit systeem 

maakt het mogelijk om piekafvoeren te verminderen en heeft het voordeel dat het 
grondwaterniveau en de bodemvochtcondities actief gestuurd kunnen worden (Ayars et al., 2006; 
de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) is een samengesteld 

peil gestuurd drainagesysteem, waarin het drainageniveau in de regelput via telemetrie op afstand 
bestuurd kan worden (van Bakel et al., 2013; van den Eertwegh et al., 2013). Met behulp van een 
KAD-management-algoritme kan er tijdig geanticipeerd worden op te droge of natte groeicondities 

om de gewasgroei te optimaliseren (Bartholomeus et al., 2015). Door optimalere vochtcondities in 
de wortelzone, heeft een gewas minder last van zuurstofstress (te nat, te weinig zuurstof) of 
droogtestress (te droog, te weinig water). 

  
Door het combineren van een regelbaar drainagesysteem met subirrigatie (Figuur 4) kan gestuurd 
worden op optimale condities voor het gewas en kan een agrariër het bodemvochtgehalte op zijn 

perceel actief beheren. Bij subirrigatie wordt actief water aangevoerd via het drainagesysteem om 
het watersysteem aan te vullen. Het doel is om de grondwaterstand te verhogen en hiermee ook het 
vochtgehalte in de wortelzone van de plant, via capillaire nalevering. Dit leidt tot een lagere 

beregeningsbehoefte. De effectiviteit van subirrigatie voor de gewasopbrengst hangt af van het 
gewas, bodemopbouw, bodemtype, de lokale hydrologie en het regionale grondwatersysteem 
(Bartholomeus et al., 2019). 

 

 
3 De tekst in deze paragraaf is grotendeels overgenomen uit de Wit et al. (2021-a) . 
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Figuur 4 Systeem voor regelbare drainage met subirrigatie (bron: Narain-Ford et al. (2020)). 

Neerslag en subirrigatie zijn de grootste componenten die voor wateraanvoer op het perceel zorgen 

(Figuur 5). Doordat bij subirrigatie meer water beschikbaar is in de wortelzone van de plant, stijgt de 
werkelijke verdamping. In tegenstelling tot beregening, treedt bij subirrigatie geen waterverlies op 
door bodemverdamping en interceptieverdamping. De oppervlakte afvoer is gering en zal ook bij 

subirrigatie gering blijven. Doordat er meer water beschikbaar is in het systeem, kan de drainage 
ook toenemen. Echter, afvoer, als er ook wordt aangevoerd, is niet wenselijk en dit zal met behulp 
van het regelbare drainagesysteem gestuurd worden. De mate van wegzijging naar het gr0ndwater 

in de ondergrond is voor een groot deel bepalend voor de hoeveelheid water die aangevoerd moet 
worden. Uit modelberekeningen volgt dat wanneer sprake is van enige weerstand tegen wegzijging, 
is de benodigde netto wateraanvoer voor subirrigatie lager dan voor beregening (Bartholomeus et 

al., 2019). De totale wateraanvoer bij subirrigatie is wel hoger dan bij beregening, maar het meeste 
water gaat naar de ondergrond en blijft dus behouden in het watersysteem. Voor het actief 
aanvullen van het watersysteem (subirrigatie) kan gebruik gemaakt worden van verschillende 

bronnen van water, zoals oppervlaktewater, grondwater en gezuiverd restwater. De keuze voor de 
bron hangt af van de waterbeschikbaarheid, maar ook de kwaliteit van het water moet beschouwd 
worden. 

 

 
Figuur 5 Schematische bodemkolom met drainagebuis en situatie bij subirrigatie; blauwe pijlen geven de componenten van de 
waterbalans weer (bron: de Wit et al. (2021)).  
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1.1.4 Van Programma Lumbricus naar TKI KLIMAP 
Het Programma Lumbricus (looptijd 2016-2020) was een samenwerkingsprogramma met 
onderzoeksinstellingen en regionale partijen, waarin doelstellingen met betrekking tot 
waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, bodembeheer, klimaatadaptatie en waterveiligheid 

samenkomen. Kern van het programma Lumbricus was het ontwikkelen en implementeren van een 
klimaat robuust bodem- en watersysteem door het op stroomgebiedsniveau geïntegreerd 

toepassen van innovatieve maatregelen op het gebied van bodem, ondergrond en water 
(Bartholomeus, 2021). 
  

Het TKI-project KLIMAP (2020-2023; www.klimap.nl) is deels een voortzetting van onderzoek en 
innovatie in Programma Lumbricus, met de focus op klimaatrobuuste inrichting en beheer van 
stroomgebieden van beken in het zandgebied van Nederland. KLIMAP bouwt voort op het 

Programma Lumbricus door een aantal proeven voort te zetten. Daarnaast worden de veldgegevens 
geduid en nader geanalyseerd met lokale modellen (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). De 
resultaten van onder meer het project Droogte in de Zandgebieden van Nederland (van den 

Eertwegh et al., 2021) worden hierin meegenomen. 
 

Het onderzoek dat in dit rapport is beschreven maakt onderdeel uit van Proeftuinen in het TKI-

project KLIMAP. De informatie en kennis die uit zowel de lokale analyses als uit de regionale 
analyse komt (Pouwels et al., 2021) is gebruikt om voor het gebied Stegeren een volgende 
regionale analyse te maken van watervraag, waterbeschikbaarheid en watervoorziening. De 

werkwijze is daarbij is hieronder beschreven (Figuur 6; de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). 

 

Stap 1 betreft het verzamelen van meetgegevens op de proefpercelen (Figuur 6). Vervolgens wordt 
in Stap 2 gekeken naar effecten van regelbare drainage met subirrigatie op perceelschaal, o.a. via 
toepassing van SWAP modellen. Als laatste wordt gekeken naar de effecten van regelbare drainage 

met subirrigatie op regionale schaal. Ten eerste gebeurt dit via een zogenaamde regionale 
‘waterstromenanalyse’ in Stap 3, met o.a. gegevens van WVS. 
 

 
Figuur 6 Schematisch overzicht van de drie stappen om inzicht te krijgen in de effecten van regelbare drainage met subirrigatie 

op zowel perceel- als regionale schaal (water vasthouden en water aanvoeren) (bron: (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-
b)). 

1.2 Doel van dit project 
Binnen het KLIMAP-project worden net zoals in Programma Lumbricus veldexperimenten in het 

wateraanvoergebied Stegeren (Ov.) uitgevoerd en uitgewerkt. Op basis van de veldexperimenten 
zijn de maatregelen geschematiseerd met lokale hydrologische modellen, waarmee de effectiviteit 
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van maatregelen op de waterbalans en gewasopbrengst geduid kunnen worden. Onderdeel hiervan 

is ook het inzichtelijk maken van de optimale aansturing van de systemen. Om dit te bereiken heeft 
er modellering op perceelschaal plaatsgevonden met SWAP-modellen (de Wit et al., 2021-a; de Wit 
et al., 2021-b)). 

 

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de wateraanvoer voor het gebied Stegeren 

dusdanig geoptimaliseerd kan worden, zodat zo efficiënt mogelijk aan de watervraag voor de 
landbouw voldaan wordt, waarbij tegelijk rekening wordt gehouden met de 
zoetwatervoorziening binnen Stegeren als geheel. 

 
Om dit doel te realiseren zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld, gericht op het proefgebied 
Stegeren: 

  
1. Wat is in de huidige situatie (zonder experimenten) van wateraanvoer en beregende 

percelen in de landbouw, samen met aanwezige natuur, de balans tussen watervraag en 

wateraanbod? 
2. Is het mogelijk water te conserveren en zo ja, wanneer en hoeveel? 
3. Hoe zou de waterbalans en het te verwachten effect op de landbouwopbrengst (werkelijke 

verdamping) er uit zien in een situatie waarbij geen water aangevoerd wordt via gemaal 
Junne, maar er alleen beregend wordt via grondwater? 

4. Welke percelen in het gebied hebben de potentie (van den Eertwegh et al., 2016) om 

regelbare drainage met subirrigatie effectief toe te passen? 
5. Wat is het effect van regelbare drainage met subirrigatie op: 

a. Watervraag van het gebied als geheel en van de percelen? 
b. Vochtvoorziening van het gewas voor verdamping? 
c. Waterbeschikbaarheid voor overige percelen en natuur? 

6. Hoe zou de waterbalans en het te verwachten effect op de landbouwopbrengst er uit zien 
als er tijdens extreme droogte een restrictie op de wateraanvoer vanuit de Vecht zou 
komen? 

7. Wat betekent de uitkomst van punt 6 voor de zoetwatervoorziening binnen 
wateraanvoergebied Stegeren als geheel? 

 

Voor deze studie willen we de informatie en kennis op lokale schaal omzetten naar een analyse op 
gebiedsniveau. Hiervoor zijn we NIET op zoek naar een fysisch hydrologisch model dat als doel heeft 
om de onverzadigde zone te simuleren en alle waterbalanscomponenten ruimtelijk expliciet te 

modelleren. Voor deze studie hebben we een relatief eenvoudig waterallocatiemodel nodig dat snel 
rekent en transparant is in de aannames die gedaan worden. Daarmee kunnen vervolgens de 
effecten van adaptief waterbeheer snel in kaart worden gebracht. 

 
Om deze redenen hebben we gekozen om gebruik te maken van het WEAP-model (Sieber & Yates, 
2015). WEAP is een waterallocatiemodel dat de watervraag van gebruikers bedient door het 

beschikbare water te verdelen tussen de watergebruikers. De hoeveelheid water die in WEAP 
uiteindelijk bij een gebruiker terechtkomt, en ten goede komt aan het doel (bijv., 
gewasgroei), hangt af van de totale hoeveelheid beschikbaar water, de prioritering (wie mag/kan 

eerst water nemen), restricties op aanvoer (bijv. maximale beregeningscapaciteit), en verliezen (bijv. 
verdamping en percolatie). Dit maakt WEAP uitermate geschikt om, gegeven de 
waterbeschikbaarheid vanuit de Overijsselse Vecht en de watervraag vanuit het gebied Stegeren, de 

water watervoorziening van het gebied Stegeren te onderzoeken. 
 
Een gedetailleerde beschrijving van het WEAP-model is weergegeven in Sectie 2.2 en Bijlage A: 

Beschrijving WEAP. 
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2 Methodiek en aannames 

2.1 Werkwijze 

2.1.1 Modelscenario’s 
Om een antwoord te vinden op de vragen in deze studie (Sectie 1.2) wordt er in deze studie o.a. 
gebruik gemaakt van het waterallocatiemodel WEAP (Sieber & Yates, 2015). In WEAP wordt met 
scenario’s gerekend om efficiënt de effecten van bepaalde beheersmaatregelen te onderzoeken. 

Hiermee kunnen we een deel van de onderzoeksvragen die geformuleerd zijn in Sectie 1.2 
beantwoorden. De volgende modelscenario’s zijn gedefinieerd: 

1. Huidig: in dit scenario wordt de huidige wateraanvoersituatie in Stegeren zo realistisch 

mogelijk gesimuleerd. Voor de huidige situatie is ervan uitgegaan dat de gemaalcapaciteit 
geen beperking vormt. Daarom is voor alle drie de gemalen in het gebied de maximale 
aanvoercapaciteit gebruikt. Voor de huidige situatie aangenomen dat er geen regelbare 

drainage met subirrigatie plaatsvindt in het gebied. De overige scenario’s zullen worden 
vergeleken met dit huidige scenario om de effecten van bepaalde maatregelen te 
analyseren. Dit scenario dekt onderzoeksvraag 1 en wordt behandeld in Sectie 4.3. 

2. Alleen beregening uit grondwater: in dit scenario is er geen aanvoer voor irrigatie vanuit de 
Vecht, maar worden alle percelen die in de huidige situatie beregend worden via het 

oppervlaktewater vervangen door beregening uit grondwater. Natuur blijft wel water 
ontvangen via percolatie uit kanaaltjes. Dit scenario dekt onderzoeksvraag 3 en wordt 

behandeld in Sectie 4.5. 

3. Subirrigatie: in dit scenario wordt subirrigatie toegepast op alle percelen waar hier potentie 
voor is. Dit kunnen percelen zijn die in de huidige situatie niet beregend zijn of percelen die 
in de huidige situatie beregend worden uit het oppervlaktewater. Percelen die in de huidige 

situatie beregend worden uit het grondwater blijven in dit scenario beregenen uit het 
grondwater en krijgen dus geen subirrigatie. Dit scenario dekt onderzoeksvraag 5 en wordt 

behandeld in Sectie 4.6. 

4. 50% gemaalcapaciteit: met dit scenario willen we inzicht krijgen in een situatie waar de 
aanvoer vanuit de Vecht gelimiteerd wordt. Dit kan voorkomen doordat door extreme 
droogte er verboden komen op onttrekkingen vanuit de Vecht. Om een dergelijke situatie te 

simuleren wordt de gemaalcapaciteit van alle gemalen op 50% gezet. Dit scenario wordt 
geanalyseerd voor het extreem droge jaar 2018. Dit scenario dekt onderzoeksvraag 6 en 

wordt behandeld in Sectie 4.7. 

 

2.1.2 Overige onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen die niet (direct) met het WEAP-model beantwoord worden, zijn de vragen 2 
en 4. 
 

Voor de mogelijkheid om water te conserveren (onderzoeksvraag 2) wordt het neerslagoverschot 
buiten het irrigatieseizoen bekeken (zie Sectie 3.5.2). Omdat in deze studie het WEAP-model op 
maandbasis rekent, wordt er tijdens het irrigatieseizoen automatisch gestuurd op maximaal bergen, 

met andere woorden: de neerslagoverschotten die mogelijk op dagbasis binnen een maand 
optreden worden in het model gebruikt om aan de watervraag te voldoen. Hierdoor neemt de 

watervraag af en hoeft er dus minder water aangevoerd te worden (vanuit oppervlaktewater of 
grondwater); er wordt dus maximaal geconserveerd tijdens het irrigatieseizoen. Daarom wordt de 
mogelijkheid tot het conserveren van water alleen onderzocht buiten het irrigatieseizoen, gebruik 

makend van het neerslagoverschot. Deze analyse wordt behandeld in Sectie 4.4. 
 
De geschiktheid van percelen voor de toepassing van subirrigatie (onderzoeksvraag 4) wordt 

onderzocht aan de hand van geohydrologische eigenschappen van het gebied, zoals de kwel en 



 

 
17 

wegzijging, en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (van den Eertwegh et al., 2016). Deze 

analyse wordt behandeld in Sectie 2.4. 
 
Figuur 7 geeft globaal de werkwijze van deze studie weer. 

 

 
Figuur 7 Illustratie van werkwijze deze studie. 

2.2 WEAP-model 

2.2.1 Introductie 
In deze studie wordt het Water Evaluation And Planning (WEAP) model (Sieber and Yates, 2015) 
gebruikt als middel om inzicht te krijgen in de regionale gebiedswaterbalans onder verschillende 
beheermaatregelen. WEAP is een praktisch en robuust softwarepakket met als doel ondersteuning 

te bieden bij integraal waterbeheer en waterplanning vraagstukken. WEAP is geen fysisch ruimtelijk 
gedistribueerd hydrologisch model dat op detailniveau oppervlaktewaterstroming, 
grondwaterstroming, of de interactie tussen beide kan simuleren. Dit betekent dat er horizontaal 

geen uitwisseling van water tussen de percelen plaatsvindt, terwijl dit in de praktijk veelal wel zo is. 
Een agrariër die zijn perceel met behulp van subirrigatie van water voorziet zal een stijging in de 

grondwaterstand op het desbetreffende perceel waarnemen. Dit zal dan ook op de nabijgelegen 
percelen tot een stijging van de grondwaterstand zorgen. Met andere woorden: percelen die 
grenzen aan, of dicht bij een perceel liggen waar subirrigatie plaatsvindt, zullen deels profiteren van 

dit water omdat dit ook de grondwaterstand op hun perceel omhoog zal brengen. Dit bevordert de 
capillaire nalevering, waardoor er minder behoefte ontstaat om te beregenen. Dit proces is niet 
meegenomen in deze modelstudie wat betekent dat er ‘conservatief’ is gerekend met betrekking tot 

de wateraanvoer/beschikbaarheid: de verdampingsreductie zal in de praktijk mogelijk minder zijn 
omdat aangrenzende percelen profijt kunnen hebben van het water dat wordt toegevoegd via 
subirrigatie. 

 

2.2.2 Eigenschappen 
Een gedetailleerde beschrijving van het WEAP-model en de conceptualisatie daarvan voor de 
toepassing in deze studie is beschreven in Bijlage A: Beschrijving WEAP. Een aantal WEAP-
eigenschappen zijn belangrijk om toe te lichten voor de toepassing in deze studie. 

 

Data:

• Neerslag

• Makkink ETref

• Landgebruik: gewasfactoren (Kc)

• Areaal

• Beregening:

• Oppervlaktewater

• Grondwater

• Geen beregening

• Percelen subirrigatie

• Kwel + wegzijging, GLG

• Ligging waterlopen

Conceptualisaties & aannames:

• Rekenstap: maand

• Periode: irrigatieseizoen voor de jaren: 2018 t/m 2021

• Neerslag:

• Verliezen naar atmosfeer (interceptie/verdamping)

• Percolatie naar grondwater

• Beschikbaar voor gewas

• Wateraanvoer:

• Maximaal haalbare aanvoer (limiet)

• Verliezen naar atmosfeer (interceptie/verdamping)

• Grondwateraanvulling

• Beschikbaar voor gewas

Model scenarios:

1. Huidig: geen subirrigatie

2. Alleen beregening uit grondwater

3. Subirrigatie: subirrigatie op 

daarvoor geschikte percelen

4. 50% gemaalcapaciteit: door 

extreme droogte kan er een

restrictie komen op wateraanvoer

vanuit de Vecht

• Aanvoercapaciteit voldoende?

• Verdampingsreductie?

• Grondwateraanvulling?

• Droge jaren / maanden?

• Effecten subirrigatie?

Resultaten
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Nul-dimensionaal: 

Het model is een nul-dimensionaal waterallocatiemodel. Dit betekent dat er “lateraal” geen 
uitwisseling van water plaatsvindt. Met andere woorden: water dat toegevoegd wordt (middels 
beregening of subirrigatie) op een bepaald perceel, kan zich niet lateraal door de bodem verplaatsen 

naar een nabijgelegen perceel. De percelen zijn dus afzonderlijke rekenheden zonder onderlinge 
uitwisseling van water. Op deze wijze rekenen we “conservatief”: in werkelijkheid kan het water dat 
wordt toegevoegd op één perceel ten gunste komen aan de gewasgroei op een nabijgelegen 

perceel. 
 

Vraaggestuurd: 
Het model is watervraag gestuurd. Dit betekent dat het model alleen water zal aanvoeren als de 
neerslag alléén niet aan de verdampingsvraag kan voldoen. Op deze wijze wordt de wateraanvoer 

optimaal geregeld en zal er nooit te veel water aangevoerd worden. Dit maakt het mogelijk om te 
analyseren of de huidige gemaalcapaciteiten binnen het gebied voldoende zijn om aan de 
watervraag te voldoen. 

 
Rekentijdstap één maand: 
De rekentijdstap in het model is één maand. Dit betekent dat er op maandbasis wordt berekend 

hoeveel neerslag er ten goede komt aan de gewasverdamping, en wat vervolgens de eventuele 
watervraag (ETp - P) op maandbasis is. In werkelijkheid kan het voorkomen dat er binnen een maand 
dagen zijn waarop meer neerslag valt dan er vraag is naar water. Het model voert dit overschot dus 

niet af, maar brengt dit in mindering bij de watervraag. Doordat we op maandbasis rekenen wordt 
er dus maximaal water geconserveerd. Dit was in de tweede paragraaf van Sectie 2.1.2 al toegelicht. 
 

Prioritering watergebruikers: 
De aanvoer van water wordt in WEAP geregeld via prioritering. De watervoorziening in het gebied 
dient twee eindgebruikers: landbouw en natuur. Het is onbekend of er afspraken zijn tussen de 

agrariërs wie er wanneer mag beregenen. Daarom hebben we de prioritering van wateraanvoer 
dusdanig ingesteld dat de gebruikers (agrariërs) die het dichtst bij het opvoergemaal Junne zitten 
het eerste water kunnen krijgen, en vervolgens de agrariërs die weer iets verder van het gemaal 

gelegen zijn, etc. Dit is vergelijkbaar met een natuurlijke verdeling van water in een vrij afwaterend 
gebied, waar eerst de meest bovenstrooms gelegen gebruikers het water kunnen nemen, en 
vervolgens de gebruikers die daar weer benedenstrooms van liggen. In Stegeren is echter geen 

sprake van een vrij afwaterend gebied, maar wordt het water juist opgevoerd van het meest 
benedenstrooms gelegen deel naar het meest bovenstrooms gelegen deel: de meest 
benedenstrooms gelegen agrariërs kunnen het eerste water nemen, en alvorens de meer 

bovenstrooms gelegen agrariërs. 
 

Natuur krijgt zijn water naast neerslag via infiltratie uit de watergangen binnen het gebied. De 
natuur ligt verspreid door het gebied. De landbouw in Stegeren heeft momenteel de hoogste 
prioriteit voor water. Daarom is de wateraanvoer voor natuur ingesteld op de laagste prioriteit. Dit 

betekent dat in het model allereerst aan de watervraag van de landbouw voldaan wordt alvorens de 
natuur van water te voorzien. 
 

De wijze van prioritering zal de resultaten sterker beïnvloeden indien ervoor gekozen was om op 
dagbasis te rekenen. Doordat we op maandbasis rekenen wordt ervan uitgegaan dat elke agrariër 
gemiddeld twee keer per maand een irrigatiegift geeft van 20 mm, wat totaal uitkomt op 40 mm per 

maand. Met andere woorden: door te rekenen op maandbasis beregenen de agrariërs nooit allemaal 
tegelijk. Er ‘zijn’ dus afspraken tussen de agrariërs om ervoor te zorgen dat het gemiddeld per 
maand goed gaat, en dat niet iedereen op hetzelfde moment irrigeert. 
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2.2.3 Invoerdata 
De data die voor de WEAP-toepassing in deze studie nodig zijn bestaan uit: 

• Tijdreeks van neerslag 

• Tijdreeks van Makkink referentiegewasverdamping (ETref) 

• Landgebruik: gewasfactoren (tijdreeks van Kc) 

• Locatie en areaal van beregende-, en niet beregende percelen, en of deze beregend worden 
uit het oppervlaktewater of grondwater 

• Percelen met subirrigatie 

• Kwel- en wegzijgingskaarten, en GLG kaart 

• Ligging waterlopen 
 

Zoals aangegeven in Sectie 3.5 wordt in deze studie voor de neerslag gebruikt gemaakt van het 
KNMI-neerslagstation Rheezerveen, en voor de Makkink ETref van KNMI-station Hoogeveen. 
Aangenomen wordt dat in alle scenario’s het landgebruik (gewas) (Figuur 15) hetzelfde blijft. Tevens 

is aangenomen dat het landgebruik niet varieert met de jaren. Voor de identificatie van de 
beregende- en niet beregende percelen is gebruik gemaakt van de Beregeningskaart v1.1 (van Deijl, 
2019; van den Eertwegh et al., 2021). De beregeningskaart geeft niet aan of er beregend wordt uit 

oppervlaktewater of grondwater. Op basis van de legger van het waterschap is gekeken of een 
perceel in de buurt ligt van een waterloop. Als dit het geval is, en het perceel is beregend volgens de 
beregeningskaart, dan wordt ervan uitgegaan dat beregening plaatsvindt via het oppervlaktewater. 

In alle andere gevallen (mits beregend volgens beregeningskaart) wordt ervan uitgegaan dat 
beregening plaatsvindt via het grondwater. Laatste is het geval bij 6 percelen (5% van totale areaal) 
in het gebied (zie ook Figuur 11 en Figuur 13). Dit is tevens gevalideerd bij de gebied beheerders van 

Waterschap Vechtstromen. 

2.3 Aannames 
Tot slot worden er voor deze studie een aantal aannames gedaan voor de verliezen (water dat niet 

ten gunste komt aan het gewas/natuur) naar de atmosfeer (interceptie/verdamping) en het 
grondwater (percolatie). Deze verliezen treden op bij zowel neerslag als bij de aanvoer vanuit 
gemaal Junne. Ook zijn er beperkingen met betrekking tot de maximale hoeveelheid water die een 

agrariër per maand op zijn/haar land kan brengen. Deze verliezen en beperkingen worden in detail 
besproken in de Secties 2.3.1 t/m 2.3.6. Daarnaast is de parameterisatie hiervan samengevat in 
Tabel 14 in Bijlage A.3.10 Gebruikte parameters. 

 

2.3.1 Verlies naar de atmosfeer 
Het verlies van water naar de atmosfeer (via regenwater en beregening) gebeurt in de vorm van 
interceptieverdamping. Omdat dit niet ten goede komt aan de groei van het gewas is dit een 
verliesterm. Deze verliezen treden op na afloop van een regenbui en tijdens het beregenen. Een 

studie van van den Eertwegh et al. (2020) kwam tot de volgende verliesposten voor Nederlandse 
omstandigheden en rekening houdend met de karakteristieken van een spuithaspel: 

• Interceptieverdampingsverliezen: 2-4% 

• Driftverliezen: 5-10% 

Omdat er voor Stegeren geen directe metingen beschikbaar zijn van de grootte van deze 
verliestermen is gebruik gemaakt een gemiddelde som van bovenstaande twee termen om het 

totale verlies naar de atmosfeer in te schatten. Deze studie gaat daarom bij de beregening vanuit 
oppervlaktewater en grondwater uit van een totaal verlies naar de atmosfeer van 10%. Voor de 

neerslag wordt ook aangenomen dat 10% verloren gaat naar de atmosfeer. 
 
Bij subirrigatie wordt de bodem via drains van water voorzien waardoor bij deze methode geen 

verliezen optreden naar de atmosfeer (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). De verliezen 
vanuit de wateraanvoer naar de atmosfeer zijn bij het subirrigatie-scenario daarom op 0% gezet. 
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Evenals bij de huidige situatie, is bij het subirrigatie scenario het verlies naar de atmosfeer via 

neerslag op 10% gezet. 
 

2.3.2 Aanvoer naar grondwater 
Tijdens regenval, beregening, en subirrigatie infiltreert een deel van het water richting het 

grondwater. Het deel dat in de wortelzone blijft hangen kan ten gunste komen aan de groei van het 
gewas. Het resterende water percoleert naar het grondwater. Als de grondwaterstand diep genoeg 
is en er overwegend wegzijging optreedt, dan kan de percolatie naar het grondwater gezien worden 

als een verliesterm op perceelschaal. Bij een relatief ondiepe grondwaterstand in combinatie met 
een kwelsituatie kan het deel dat naar het grondwater percoleert door middel van capillaire 
nalevering alsnog ter beschikking komen voor het gewas. In dat geval is de percolatie naar het 

grondwater op perceelschaal geen verliesterm. Als het gepercoleerde water via een snelle route in 
het oppervlaktewater terechtkomt en afgevoerd wordt, dan wordt het percolerende water gezien 
als een verliesterm op regionale schaal. Echter, als het gepercoleerde water kan worden 

vastgehouden in het regionale systeem, dan is dit een voeding van het systeem en dus geen verlies. 
 
Bij traditionele beregening treedt er een percolatieverlies op van gemiddeld 10% (van Bakel & 

Mulder, 2019; van den Eertwegh et al., 2020). Bij het gebrek aan lokale metingen van deze 
verliesterm wordt voor Stegeren bij beregening vanuit oppervlaktewater en grondwater het verlies 
naar grondwater ingesteld op 10%. Bij subirrigatie wordt water via drains de bodem ingelaten en is 

de aanvulling van het grondwater vele malen groter dan bij de traditionele beregening. Uit 
veldmetingen in het gebied Stegeren is gebleken dat ca. 80% van het aangevoerde water bij 
subirrigatie percoleert naar het grondwater (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). 

Vergelijkbare percentages zijn gevonden bij andere proeven met regelbare drainage met 
subirrigatie in Lieshout, haaksbergen, en America (de Wit et al., 2021-a). Voor de 
subirrigatiepercelen wordt daarom het verlies naar grondwater ingesteld op 80%. 

 
Omdat bij de selectie van de proefvelden voor subirrigatie in 2018/2019 niet is gekeken naar de 
lokale geohydrologische eigenschappen, is het mogelijk dat de geselecteerde proefpercelen niet de 

meest geschikte percelen zijn om subirrigatie op toe te passen. Als er bijvoorbeeld meer wegzijging 
plaatsvindt dan kwel, en de GLG is relatief laag, dan gaat relatief veel van het via subirrigatie 
toegevoegde water verloren naar het grondwater. De gemeten 80% aanvoer naar grondwater (de 

Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b) zal zeer waarschijnlijk dus lager zijn als de geohydrologische 
randvoorwaarden voor het toepassen van subirrigatie goed gekozen worden. De ingestelde 80% 
aanvoer naar het grondwater kan daarom beschouwd worden als een “worst-case” scenario. 

 
De natuur in Stegeren ontvangt naast regenwater water dat percoleert vanuit de watergangen. Dit 

percolerende water zal in beperkte mate bijdragen aan een verhoging van de grondwaterstand in 
het gebied, waardoor dit beperkt bijdraagt aan de transpiratie voor natuur: veel van het 
geïnfiltreerde water gaat naar het grondwater en komt niet ten gunste aan de transpiratie. Het is 

daarom aannemelijk dat de verliezen naar het grondwater voor natuur groter zijn dan bij beregening 
van de agrarische percelen: bij beregening wordt het water namelijk direct bij het gewas gebracht. 
Voor natuur hebben we daarom aangenomen dat 50% van het aangevoerde water (percolatie vanuit 

watergangen) naar het grondwater gaat. 
 

2.3.3 Capillaire nalevering vanuit grondwater 
Door de gekozen modelaanpak wordt capillaire nalevering vanuit het ondiepe, freatische 
grondwater niet expliciet gemodelleerd. Impliciet is dit wel deels meegenomen omdat het model op 

maandbasis rekent waardoor neerslagoverschotten niet worden afgevoerd maar worden 
vastgehouden in het systeem waardoor het alsnog beschikbaar blijft voor het gewas: het reduceert 
de vraag naar water. Aanvulling van bodemwater vanuit het diepe grondwater via kwel wordt in de 

modelmatige aanpak in deze studie niet meegenomen. Op basis van de kwel- en wegzijgingskaart 
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(Figuur 10) lijkt er in het overgrote deel van het gebied sprake te zijn van wegzijging naar het diepe 

grondwater. Hierdoor verwachten we dat ondergrondse aanvoer van water via kwel vanuit het diepe 
grondwater in dit gebied nauwelijks plaatsvindt. Mocht dit wel plaatsvinden, dan wordt in deze 
studie automatisch conservatief gerekend, omdat dan in de praktijk de verdampingsreductie lager 

zal zijn. 
 

2.3.4 Drainage grondwater naar oppervlaktewater 
Drainage vanuit het grondwater naar het oppervlaktewater wordt in deze studie ook niet expliciet 

gemodelleerd. Evenals bij capillaire nalevering vanuit het ondiepe grondwater, wordt drainage 
vanuit het grondwater naar het oppervlaktewater wel impliciet meegenomen in deze studie. Dit 
heeft wederom te maken met het feit dat het model rekent op maandbasis waardoor 

neerslagoverschotten kunnen worden vastgehouden in het systeem: in de praktijk kan het 
neerslagoverschot via drainage weer in het oppervlaktewatersysteem komen zodat het later weer 
gebruikt kan worden voor beregening. Hierdoor hoeft dan minder water aangevoerd te worden. Het 

model benadert dit op dezelfde wijze omdat het vraaggestuurd rekent. 
 

2.3.5 Maximale capaciteit beregening 
Het is aannemelijk dat beregening vanuit oppervlaktewater of grondwater arbeidsintensiever is dan 
het gebruik van subirrigatie. Het systeem bij subirrigatie is (bijna) volledig geautomatiseerd, 

waardoor de aanvoer voor subirrigatie ongelimiteerd is. 
 
De hoeveelheid water dat per beurt bij traditionele beregening wordt toegediend varieert volgens 

de literatuur sterk. Een studie van van Asseldonk et al. (2020) gaat uit van een gift van 20 mm, 
terwijl in Stokkers et al. (2022) een gift varieert van 12 mm voor pootaardappelen tot 21 mm voor 
snijmais. In de bijlagen van het rapport van Stokkers et al. (2022) staan daarnaast de totale 

beregeningsgiften per irrigatieseizoen. Deze variëren van ca. 59 mm voor grasland tot 152 mm voor 
consumptieaardappelen. 
 

In deze studie zijn we uitgegaan van een gemiddelde gift van 20 mm die gemiddeld twee keer per 
maand plaatsvindt. Dit komt uit op een maximale gift van 240 mm per seizoen. Met deze keuze 
zitten we binnen de range van beregeningsgiften die gebruikt zijn in de studies van van Asseldonk et 

al. (2020) en Stokkers et al. (2022). Met de maximaal haalbare gift van 240 mm per seizoen zitten we 
boven de maximaal waargenomen totale gift van 152 mm per seizoen. Doordat we hiermee de 

beregeningscapaciteit ruim hebben ingesteld vormt dit geen beperkende factor voor de 
wateraanvoer via beregening, en komt er meer nadruk te liggen op de aanvoer vanuit de Vecht. 
 

2.3.6 Gemaalcapaciteit 
De maximale capaciteit van de gemalen (zie ook Sectie 3.4) in het gebied zijn: 

• Junne: 200 L/s 

• Wolfveldseweg: 200 L/s 

• Oosterdijk: 125 L/s 
 
In het model worden deze maximale capaciteiten gebruikt voor alle modelscenario’s, behalve voor 

scenario 4 waarbij gerekend wordt met 50% van alle gemaalcapaciteiten. Doordat we gebruik 
maken van de maximale gemaalcapaciteiten zijn we er zeker van dat de aanvoercapaciteit geen 
beperking vormt. WEAP rekent namelijk vraag gestuurd: er wordt alleen water aangevoerd als er 

een watervraag is. Ter illustratie: als op een bepaalde dag de watervraag 50 L/s is, dan wordt er 
50 L/s aangevoerd, en blijft er dus 150 L/s van de capaciteit van gemaal Junne onbenut. Uiteraard 

kan er nooit meer worden aangevoerd dan 200 L/s omdat we dit hebben ingesteld als maximum. Als 
de vraag dus bijvoorbeeld op een dag 225 L/s is, dan wordt er 200 L/s aangevoerd. 
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2.4 Geschiktheid regelbare drainage met subirrigatie 
In het kader van het Lumbricus project (zie Sectie 1.1.4) is er in het gebied Stegeren in 2018 gestart 
met een aantal bodem- en watermaatregelen met als doel een klimaatbestendige inrichting van het 

bodem-watersysteem (Massop et al., 2018). De maatregelen die zich richten op de 
waterhuishouding zijn regelbare drainage met subirrigatie en de SAWAX (Smart Adaptive 
WAterlevel eXtender) stuw. SAWAX is een stuw die als doel heeft om water vast te houden in 

perceelwatergangen, die niet in beheer zijn bij het waterschap. Omdat deze studie betrekking heeft 
op regelbare drainage met subirrigatie wordt hier niet verder ingegaan op de SAWAX stuw. De 
maatregel regelbare drainage met subirrigatie is beschreven in Sectie 1.1.3.3. 

 
Momenteel worden in Stegeren bij vier agrariërs proeven uitgevoerd met regelbare drainage met 
subirrigatie (zie Figuur 8), en bij één agrariër een proef met een SAWAX stuw. Eén van de doelen van 

deze studie is het evalueren van de ‘regionale’ effecten van subirrigatie in Stegeren. Idealiter willen 
we dus een vergelijking maken tussen een situatie waarin geen subirrigatie plaatsvindt en een 
situatie waar wel subirrigatie plaatsvindt. Alhoewel er dus in de huidige situatie wel op kleine schaal 

subirrigatie plaatsvindt, wordt er in deze studie voor de situatie “huidig” van uitgegaan dat er nul 
subirrigatie plaatsvindt. De situatie “huidig” (Sectie 4.3) is daarmee een scenario i.p.v. de werkelijke 
situatie in het veld. Dit heeft als voordeel dat de effecten van een scenario waarin subirrigatie 

plaatsvindt, ten opzichte van een scenario zonder subirrigatie, beter zichtbaar zijn op regionaal 
niveau. 
 

 
Figuur 8 Percelen in Stegeren (in blauw) waar momenteel proeven met regelbare drainage met subirrigatie plaatsvinden. 

De geschiktheid van subirrigatie op een perceel hangt van een aantal factoren af, waaronder 

bodemtype, bodemopbouw, diepte grondwaterstand, kwel/wegzijging, en gewas (Bartholomeus et 
al., 2019). Echter, voor de selectie van de veldproeven voor regelbare drainage met subirrigatie in 
Stegeren is weinig voorwerk gedaan met betrekking op de “geohydrologische” geschiktheid voor 

regelbare drainage met subirrigatie. Het is dus goed mogelijk dat de gekozen locaties voor de 
veldproeven niet de meest ideale percelen zijn voor de toepassing van deze maatregel. 
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In het kader van het Lumbricus programma heeft Deltares (Pouwels et al., 2021) meerdere 

waterbeheerstechnieken, waaronder subirrigatie, op regionale schaal getest voor o.a. het gebied 
Stegeren. In de studie van Deltares is echter niet naar de geschiktheid voor subirrigatie gekeken, 
maar is subirrigatie gemodelleerd op alle percelen in het gebied (zie Figuur 9). Dit is zo gedaan 

omdat het doel van die studie was om te evalueren wat de regionale effecten zijn van “alles 
subirrigatie” versus “nergens subirrigatie”. Daarnaast is er in de studie van Deltares van uitgegaan 
dat de wateraanvoer ongelimiteerd is. 

 
Voor de huidige studie willen we de regionale effecten van subirrigatie testen door regelbare 

drainage met subirrigatie te modelleren op percelen waarvan we denken dat deze ook 
daadwerkelijk geschikt zijn voor deze maatregel. Wij hebben voor de geschiktheid subirrigatie 
gekeken naar o.a. de kwel en wegzijging in het gebied. Als er namelijk te veel wegzijging 

(wegzijging >kwel) zou plaatsvinden, dan is de kans groot dat het via subirrigatie aangevoerde water 
verdwijnt richting het diepere grondwater, en daardoor niet ten gunste komt aan het gewas. De 
geschikte percelen voor subirrigatie zijn daarom gekozen op locaties waar de som van kwel en 

wegzijging gelijk aan of groter is dan nul. Dit betekent dat op deze locaties er over het seizoen netto 
geen wegzijging plaatsvindt. Er wordt verwacht dat hier het positieve effect van subirrigatie het 
grootst zal zijn. Bij de veldproeven met regelbare drainage met subirrigatie hebben we gemeten dat 

ca. 80% van het via subirrigatie aangevoerde water naar het grondwater gaat (de Wit et al., 2021-a; 
de Wit et al., 2021-b). Zoals eerder beschreven in Sectie 2.3.2 hebben we ook in het model 
aangenomen dat 80% van het via subirrigatie aangevoerde water naar het grondwater gaat. Omdat 

er bij de keuze van de veldproeflocaties weinig onderzoek is gedaan naar de meest optimale 
condities voor de toepassing van deze maatregel, kan de 80% aanvoer naar het grondwater gezien 
worden als een “worst-case” scenario. 

 
In deze studie hebben we voor de selectie van geschikte percelen voor regelbare drainage met 
subirrigatie gebruik gemaakt van de kwel + wegzijgingskaart van de referentie run 2018-2019 van 

Deltares (Pouwels et al., 2021) (zie linker plot Figuur 10). Deze kwel + wegzijgingskaart is vervolgens 
gemiddeld op perceelniveau, wat resulteert in de rechter plot van Figuur 10. Op basis van deze kaart 
zijn de “geschikte” subirrigatie percelen geselecteerd als zijnde de percelen waar kwel + wegzijging 

gelijk aan of groter is dan nul. Figuur 11 laat rechts de percelen zien waar subirrigatie getest wordt in 
deze studie. De percelen die in de huidige situatie beregend worden via het grondwater blijven 
beregend via grondwater in het scenario “subirrigatie”. 

 
De kwel + wegzijgingskaart van Deltares (Figuur 10) geeft een sterker signaal van wegzijging weer 
op de locaties van de watergangen. Om er zeker van te zijn dat de kwel + wegzijging op de percelen 

niet direct het gevolg is van de gekozen MODFLOW parameterisatie, maar overwegend het gevolg 
is van de bodemeigenschappen en regionale diepere grondwaterstroming, is er ook gekeken naar 

de GLG kaart (Figuur 12). Op percelen waar we subirrigatie willen testen zou de GLG niet te diep 
moeten zitten, omdat anders een te groot deel van het aangevoerde water verdwijnt naar het 
grondwater. In Figuur 12 kunnen we zien dat de GLG op de gekozen subirrigatie percelen binnen één 

meter onder maaiveld zit. Dit is relatief ondiep. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de 
gekozen subirrigatie percelen een “veilige” keuze zijn. 
 

De selectie van de geschikte percelen voor regelbare drainage met subirrigatie in deze studie is 
gedaan aan de hand van strenge criteria (kwel+wegzijging >0 en GLG <1 m-mv). Omdat dit 
conservatief is, zijn er wellicht meer locaties binnen het gebied Stegeren waar deze maatregel met 

succes toegepast kan worden. 
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Figuur 9 Percelen waar subirrigatie is gemodelleerd in de studie van Deltares (Pouwels et al., 2021). 

 

 
Figuur 10 Linds: kwel + wegzijgingskaart van de Deltares referentierun voor de period 2018-2019 (Pouwels et al., 2021). 

Onderste helft van het gebied is niet meegenomen in de Deltares studie. Dit is voor de huidige studie niet cruciaal omdat dit 
gebied voor het overgrote deel uit EHS bestaat en de overige percelen in dit deel beregend worden uit het grondwater. Rechts: 
perceel gemiddelde kwel + wegzijging gebaseerd op de kaart links. 
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Figuur 11 De huidige situatie (links) met de percelen waar beregening plaatsvindt via het grondwater, oppervlaktewater, en 

percelen die niet beregend zijn. Het scenario “subirrigatie” (rechts) geeft de geselecteerde percelen aan waar subirrigatie 
gesimuleerd wordt. Deze zijn geselecteerd op basis van het criterium: kwel+wegzijging groter dan of gelijk aan nul. Percelen 
waar beregening of subirrigatie plaatsvindt via het oppervlaktewater zijn aangegeven met een “o”. De letter “g” geeft aan dat 

het betreffende perceel beregend wordt uit het grondwater. 

 

 
Figuur 12 GLG kaart van de Deltares referentierun voor de periode 2010-2019 (Pouwels et al., 2021). 
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Door het “subirrigatie” scenario vindt er binnen het gebied een verschuiving van de 

landbouwarealen plaats: een deel van de percelen die onder “huidig” niet beregend worden, worden 
onder de situatie “subirrigatie” van subirrigatie voorzien (57,1 ha). Daarnaast wordt een deel van de 
percelen die onder “huidig” wel beregend worden in de situatie “subirrigatie” voorzien van 

subirrigatie (37,9 ha). In totaal wordt er in deze studie dus op 95 ha landbouwareaal subirrigatie 
gemodelleerd (zie Tabel 1). Dit komt neer op 21% van het totale gebied Stegeren (Figuur 13). 
 
Tabel 1 Landgebruik en areaal voor de situatie huidig en de situatie subirrigatie. 

 
 
 

  
Figuur 13 Verschil in landbouwareaal tussen de huidige situatie en het scenario “subirrigatie”.

Landgebruik /

maatregel Huidig [ha] Subirrigatie [ha] Verschil [ha]

Natuur 72.9 72.9 0

Niet beregende 

percelen 202.2 145.1 -57.1

Beregende percelen 

uit oppervlaktewater 150.8 112.9 -37.9

Beregende percelen 

uit grondwater 24.6 24.6 0

Percelen met 

subirrigatie 0 95 95
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3 Onderzoeksgebied 

3.1 Topografie 
Het wateraanvoergebied Stegeren (Figuur 14) met een totaal oppervlak van ca. 660 ha is gelegen in 
de Provincie Overijssel en valt onder de gemeente Ommen. Aan de zuidkant grenst het gebied aan 

de Vecht welke dient als bron van wateraanvoer voor beregening uit oppervlaktewater. Het water 
uit de Vecht wordt opgevoerd via gemaal Junne waarna het via een stelsel van waterlopen veder 
over het gebied verspreid wordt. Binnen het gebied wordt het water nog twee keer opgevoerd: 

allereerst bij gemaal Wolfveldseweg en tot slot bij gemaal Oosterdijk. Het wateraanvoergebied 
Stegeren valt onder het beheer van Waterschap Vechtstromen. 
 

 
Figuur 14 Ligging van het wateraanvoergebied Stegeren. 

3.2 Landgebruik 
Figuur 15 geeft een overzicht van het landgebruik in Stegeren. Met een totaal areaal dat we in het 
model hebben gebracht van ruim 450 ha (exclusief EHS-gebied aan zuidrand grenzend aan de 

Vecht) bestaat Stegeren voor 377,9 ha uit landbouw (84%), en 72,9 ha uit natuurgebied (16%) 
(Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) 2018). Het areaal beregend en niet beregend is afkomstig uit 
de Beregeningskaart v1.1 (van Deijl, 2019; van den Eertwegh et al., 2021). Meer dan de helft van het 

landbouwgebied is niet beregend (45% van gebied Stegeren). Van de beregende percelen wordt het 
overgrote deel beregend uit het oppervlaktewater (34% van gebied Stegeren). Het resterende deel 

(5%) wordt beregend uit het grondwater. Figuur 16 geeft een overzicht van de beregende en niet 
beregende percelen. Het natuurgebied wordt uiteraard niet beregend, maar wordt gevoed door 
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infiltratie vanuit de kanaaltjes in het gebied. De percentages landgebruik zijn weergegeven in Figuur 

17. Het overgrote deel van het agrarisch landgebruik bestaat uit gras, gevolgd door snijmais. Het 
restant bestaat uit suikerbieten, pootaardappelen, en zetmeelaardappelen. 
 

 
Figuur 15 Landgebruik in het gebied Stegeren gebaseerd op de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) 2018. 
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Figuur 16 Beregeningskaart voor Stegeren (bron: Beregeningskaart v1.1 (van Deijl, 2019; van den Eertwegh et al., 2021)). 
Natuur bevindt zich verspreid door het gebied (Figuur 15). Dit gebied wordt uiteraard niet beregend, maar wordt gevoed door 

water dat infiltreert vanuit de watergangen in het gebied. 

 
Figuur 17 Percentages landgebruik binnen het gebied Stegeren voor de huidige situatie (bronnen: Basisregistratie 
Gewaspercelen (BRP) 2018 en Beregeningskaart v1.1 (van Deijl, 2019; van den Eertwegh et al., 2021)). 

3.3 Wateraanvoer 
Naast neerslag ontvangt het gebied Stegeren water uit de Vecht dat opgevoerd wordt via gemaal 
Junne (zie Figuur 14, Figuur 15 en Figuur 18). Dit gemaal heeft een maximale capaciteit van 200 L/s. 
Binnen het gebied wordt het water nog tweemaal opgevoerd: allereerst bij gemaal Wolfveldseweg 

(max. capaciteit 200 L/s), en tot slot nog een keer bij gemaal Oosterdijk (max. capaciteit 125 L/s). 
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Figuur 18 Aanvoerroute (blauwe pijlen) van water via gemaal Junne. Water afvoerroute is weergegeven met rode pijlen. 

Waterschap Vechtstromen heeft de gemeten wateraanvoer van gemaal Junne aangeleverd (Figuur 
19). Van de overige twee gemalen is geen opvoerdata beschikbaar. Voor gemaal Junne vallen een 

aantal dingen op. Ten eerste zien we dat de gemeten aanvoer in 2018 de maximale 
gemaalcapaciteit van 200 L/s overschrijdt. Ten tweede ontbreken er gegevens voor de periode april-
augustus 2019. Tot slot lijkt er in 2021 nauwelijks water te zijn aangevoerd, behalve aan het einde 

van het irrigatieseizoen. 
 

 
Figuur 19 Gemeten aanvoer in L/s van gemaal Junne. 

Op basis van bovenstaand figuur kunnen we concluderen dat de kwaliteit van de metingen van de 

wateraanvoer via gemaal Junne onvoldoende is. Dit geldt ook voor de twee gemalen Wolfveldseweg 
en Oosterdijk waarvan we helemaal geen meetgegevens hebben. Een aanbeveling naar het 
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waterschap is daarom om meer aandacht te besteden aan het meten en registreren van de 

wateraanvoer via gemaal Junne en de overige twee gemalen binnen het gebied. 

3.4 Waterafvoer 
Het overtollige water wordt in het gebied Stegeren afgevoerd via hetzelfde stelsel van watergangen 

als waar water via aangevoerd wordt (zie rode pijlen Figuur 18). Verder kan het gebeuren dat er 
extra water aangevoerd wordt in het noordoosten van het gebied vanuit het gebied Rheezerveen. 
 

Rozemeijer et al. (2018) heeft onderzocht dat de totale afvoer vanuit het gebied Stegeren bestaat 
voor 54% uit het bovenste grondwater, 43% uit diep grondwater, 2% uit afvoer via drains, en 0% uit 
oppervlakkige afstroming. Volgens deze studie vindt oppervlakkige afstroming sporadisch in natte 

periodes plaats, maar op de totale afvoer is dit maar een zeer klein aandeel. 
 

 
Figuur 20 Gemaal Wolfveldseweg water zowel opgevoerd wordt als afgevoerd kan worden. We zien hier de bovenstroomse 
kant van het gemaal waar het opgevoerde water via het pijpje naar het hoger gelegen gebied getransporteerd wordt. Via de 

brede doorlaat (stuw) kan het overtollige water worden afgevoerd. 

In de huidige studie wordt gebruik gemaakt van een waterallocatiemodel dat vraaggestuurd is. Met 
andere woorden: er vindt alleen wateraanvoer plaats in het model indien er een watervraag is. Dit 
betekent dat het model de wateraanvoer optimaal regelt en er dus in het model geen waterafvoer 

plaatsvindt, terwijl dit in werkelijkheid wel kan gebeuren. Dit heeft als voordeel dat we kunnen 
analyseren hoeveel de daadwerkelijke wateraanvoerbehoefte is, en hoeveel van de 
gemaalcapaciteit eventueel onbenut blijft. 

3.5 Potentieel neerslagoverschot 

3.5.1 Introductie gewasverdamping, watervraag, en neerslagoverschot 
Voor de optimale groei van een gewas/ vegetatie is voldoende water nodig. Te veel water resulteert 

in zuurstofstress, en te weinig water resulteert in droogtestress. In beide gevallen zal de transpiratie 
(gewasverdamping) reduceren tot een verdamping die minder is dan de potentiële 
gewasverdamping. De werkelijke gewasverdamping wordt de actuele transpiratie (Ta) genoemd, en 

de maximaal haalbare gewasverdamping wordt de potentiële transpiratie (Tp) genoemd. Als een 
gewas dus stress ondervindt als gevolg van te weinig of te veel water, dan is Ta <Tp. Daarnaast kan 
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Ta lager zijn als gevolg van ziektes of een gebrek aan nutriënten. Hierop wordt in deze studie niet 

ingegaan omdat de huidige studie een water ‘focus’ heeft. De gewasverdamping (Ta) is gecorreleerd 
aan de droge stofproductie: hoe hoger de Ta des te hoger de droge stofproductie (C. T. de Wit, 
1958). 

 
Om een gewas dus optimaal te laten groeien is een hoeveelheid water nodig dat gelijk is aan Tp. De 
eerste zoetwaterbron waar een gewas gebruik van maakt is neerslag. Als de hoeveelheid neerslag 

gelijk aan of groter is dan Tp, dan is volledig aan de zoetwatervraag voldaan: Ta = Tp. Als dit niet het 
geval is, dan blijft er een vraag naar water: er moet water aangevoerd worden via bijvoorbeeld 

beregening of via subirrigatie, of er is water beschikbaar via capillaire nalevering uit het freatische 
grondwater. De capillaire nalevering uit het grondwater is in deze studie niet gemodelleerd (zie 
aanname in Sectie 2.3.3). De watervraag in formulevorm kan gedefinieerd worden als: 

 𝑉𝑟𝑎𝑎𝑔 = max	(0, 𝑇! − 𝑃) 
 
Met 𝑇! de potentiële gewasverdamping en 𝑃 de neerslag. Deze vergelijking geeft aan dat als de 

neerslag gelijk aan of groter is dan 𝑇!, er geen vraag naar extra water is. 

 
Evaporatie (E) is de verdamping van water uit de bodem, en is daarmee een verliesterm. In een 

ideale groeisituatie willen we ervoor zorgen dat de bodemverdamping (E) zo klein mogelijk is, en de 
gewastranspiratie (T) maximaal is. In deze studie maken we geen expliciet onderscheid tussen E en 
T, maar beschouwen we dit als één term: evapotranspiratie (ET). Daarom verandert bovenstaande 

vergelijking in deze studie in: 
 𝑉𝑟𝑎𝑎𝑔 = max	(0, 𝐸𝑇! − 𝑃) 
 
Met 𝐸𝑇! de potentiële evapotranspiratie en 𝑃 de neerslag. 

 

Als P groter is dan de ETp gedurende een bepaald tijdsinterval, dan is er sprake van een 
neerslagoverschot, en is de watervraag dus nul. Als de P kleiner is dan de ETp, dan is er sprake van 
een neerslagtekort, oftewel, er is een watervraag. 

 

3.5.2 Neerslagoverschot Stegeren 
Voor deze studie is het KNMI-neerslagstation Rheezerveen (station ID 339) gekozen. Dit station is 
gekozen omdat deze het dichtste bij het gebied Stegeren ligt, en nauwelijks verschillen vertoont 
met de tweede andere KNMI-stations Vilsteren (ID 342) en Dedemsvaart (ID 354). Het 

dichtstbijzijnde Makkink referentiegewasverdamping (ETref) station is Hoogeveen (ID 279), dat 
geselecteerd is voor deze studie. De potentiële evapotranspiratie per maand is berekend volgens: 
 𝐸𝑇! = 𝐸𝑇"#$$%&$ ∗ 𝐾𝑐 

 
 Met: 𝐸𝑇!   = potentiële evapotranspiratie 

  𝐸𝑇"#$$%&$   = Makkink ETref 
  𝐾𝑐  = gewasfactor 
 

De gebruikte gewasfactoren per gewas en per maand zijn weergegeven in Bijlage B: Gewasfactoren 
(Kc). 
 

Het potentiële neerslagoverschot voor Stegeren, berekend als de neerslag min de potentiële 
evapotranspiratie, is weergegeven in Figuur 21 (bovenste plot) voor de periode 2018-2021. De focus 
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van deze studie is het irrigatieseizoen, welke in dit figuur is omgeven door grijze boxen. Daarnaast is 

de “gemeten” aanvoer van gemaal Junne ook weergegeven in deze grafiek. 
 

 

 
Figuur 21 Boven: neerslagoverschot per maand voor de periode 2018-2021. Grijze boxen geven de maanden binnen het 
irrigatieseizoen aan. Gemeten aanvoer via gemaal Junne is weergegeven voor 2020 omdat de data voor de overige jaren 
onbetrouwbaar lijkt. Beneden: cumulatieve waardes over het jaar voor de neerslag, ETp, en Neerslag-ETp. 

Het is duidelijk dat er gedurende de maanden oktober-maart (niet irrigatieseizoen) altijd (behalve 

februari 2018) sprake is van een neerslagoverschot. Behalve voor 2018 begint elk irrigatieseizoen 
met een neerslagtekort. Dit neerslagtekort houdt stand gedurende het gehele irrigatieseizoen voor 
de droge jaren 2018 en 2019 (behalve september 2019). Voor de nattere jaren 2020 en 2021 geldt 

een neerslagtekort voor de meeste maanden gedurende het irrigatieseizoen, al is het neerslagtekort 
minder groot als in 2018 en 2019. 2021 is duidelijk het natste jaar met de kleinste neerslagtekorten. 
Op basis van deze meetgegevens verwachten we verderop in deze studie te zien dat de vraag naar 

water, en dus de aanvoer, het hoogst zal zijn gedurende de jaren 2018 en 2019. 

3.6 Grondwater 
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) (https://www.nhi.nu) kent toepassingen op 
zowel landelijke als regionale schaal. De landelijke toepassing van het NHI wordt het Landelijk 
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Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Via grondwatertools (https://www.grondwatertools.nl) kan 

het LHM aangeroepen worden om voor verschillende dieptes (LHM-modellagen) de 
grondwaterstanden voor een bepaald gebied en jaar te visualiseren. 
 

Figuur 22 laat de door de LHM berekende isohypsen zien van het ondiepe grondwater voor Stegeren 
voor het jaar 2018. We zien dat de stijghoogtes afnemen van ca. 8 m+NAP in het noordoosten tot 
ca. 3 m+NAP in het zuidwesten van het gebied. Op basis van dit figuur kunnen we concluderen dat 

de Vecht het gebied ontwatert waarbij het ondiepe grondwater stroomt van het noordoosten naar 
het zuid/ zuidwesten. 

 

 
Figuur 22 Isohypsen van het ondiepe grondwater berekend door het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) voor Stegeren voor 
het jaar 2018. Eenheden zijn in m+NAP (bron: https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld/). 

In het gebied Stegeren ligt in de buurt van gemaal Oosterdijk één DINO peilbuis. Verder is er ook 
een peilbuis aanwezig in het perceel van dhr. Kremer. In dit perceel ligt de peilbuis tussen de drain 

en vinden er subirrigatie proeven plaats (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 2021-b). De 
grondwaterstanden van beide peilbuizen voor de periode 2018-2020 zijn weergegeven in Figuur 23. 

Wederom zijn de irrigatieseizoenen omgeven door grijze boxen. 
 
We zien dat de grondwaterstand bij gemaal Oosterdijk binnen een jaar maximaal met ca. 0,70 m 

fluctueert tussen 1,40 en 0,70 m beneden maaiveld. Mede door het neerslagoverschot loopt de 
grondwaterstand op gedurende het najaar en de wintermaanden. Door het neerslagtekort en de 
vraag naar water zien we het grondwaterpeil uitzakken tijdens het irrigatieseizoen. Dit gebeurt het 
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meest extreem in 2018 en 2019, en in mindere mate in 2020. In tegenstelling tot de andere jaren 

begint het irrigatieseizoen 2019 met een hogere grondwaterstand. Dit kan verklaard worden aan 
de hand van het neerslagoverschot in maart 2019, dat duidelijk hoger is dan dezelfde maand in de 
andere jaren. 

 

 
Figuur 23 Grondwaterstanden over de periode 2018-2020 voor de locatie Oosterdijk (bron: DINO) en het perceel Kremer (data 
veldproef). Grijze boxen geven de maanden binnen het irrigatieseizoen aan. 

De grondwaterstand in het perceel van dhr. Kremer laat eenzelfde verloop zien, maar ligt over het 
algemeen dichter bij maaiveld. Met name gedurende het irrigatieseizoen zien we een hogere 

grondwaterstand in het veld van dhr. Kremer. Dit is zeer waarschijnlijk het resultaat van de 
subirrigatie-proef waarbij veel grondwateraanvulling plaatsvindt (de Wit et al., 2021-a; de Wit et al., 
2021-b).
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4 Resultaten 

4.1 Definities 
De resultaten van deze studie worden in de hierop volgende secties beschreven. Ter verduidelijking 
worden hieronder kort de definities beschreven zoals ze in de tabellen en figuren gebruikt zijn: 

• Aanvoer Junne: hoeveelheid opgevoerd water vanuit de Vecht via gemaal Junne. 

• Neerslag: de werkelijke KNMI-neerslag voordat de verliezen eraf zijn gehaald. 

• Neerslag beschikbaar: neerslag beschikbaar voor gewasverdamping. Dit is de KNMI-
neerslag min de verliezen interceptieverdamping en percolatie naar grondwater. 

• ETp: potentiële evapotranspiratie. 

• Vraag: watervraag van gewas/natuur nadat neerslag beschikbaar is gebruikt door 
gewas/natuur. Dit wordt berekend als: Vraag = ETp – neerslag beschikbaar. 

• Aanvoer: de hoeveelheid water dat aangevoerd wordt richting de eindgebruiker (agrariër, 
natuurgebied). 

• Aanvoer naar grondwater: deel van de “Aanvoer” dat percoleert naar het grondwater. 

• Aanvoer verlies verdamping: deel van de “Aanvoer” dat verloren gaat naar de atmosfeer. 
Hieronder vallen verwaaiingsverliezen en interceptieverdamping. 

• Aanvoer beschikbaar: deel van de “Aanvoer” dat overblijft en ten gunste komt aan het 
gewas/vegetatie in de vorm van gewasverdamping. 

• ETa: werkelijke evapotranspiratie. 

• Verdampingsreductie: reductie van ETp tot ETa door watertekort. Hoe hoger de 
verdampingsreductie, des te lager de drogestofproductie.  

• dS grondwater: bergingsverandering van freatisch grondwater. Dit is de som van 
percolerend regenwater, het deel van het aangevoerde water dat niet door het gewas/ 
vegetatie benut wordt (“Aanvoer naar grondwater”), en eventuele 
grondwateronttrekkingen. 

• Over Junne aanvoer: deel van het bij gemaal Junne opgevoerde water (Aanvoer Junne) dat 
overblijft nadat alle functies in het gebied van water zijn voorzien. 

 
De definitie “waterbalans” die wij in deze studie gebruiken omvat niet de volledige waterbalans die 

we in de hydrologie kennen. Dit heeft als reden dat we in deze studie niet alle balanstermen, zoals 
bijvoorbeeld “bergingsverandering diep grondwater” of “capillaire nalevering”, simuleren. Wanneer 
er in deze studie gesproken wordt van een “waterbalans”, dan omvat dit de componenten zoals 

beschreven in de definities hierboven. 

4.2 Vergelijking aanvoer model en gemeten aanvoer 
Om te controleren of de modelconceptualisaties (Sectie 2.2) en aannames (Sectie 2.2) juist gekozen 
zijn, kunnen we aanvoer gesimuleerd door het model vergelijken met de aanvoer gemeten bij 

gemaal Junne. Het is bekend dat de kwaliteit van de metingen van de wateraanvoer via gemaal 
Junne onvoldoende is (Sectie 3.3). Omdat alleen de metingen voor het jaar 2020 enigszins 
betrouwbaar lijken, hebben we in Figuur 24 de gemeten aanvoer vergeleken met de gesimuleerde 

aanvoer voor het jaar 2020. 
 
Op basis van Figuur 24 kunnen we concluderen dat het verloop van de gesimuleerde aanvoer klopt 

met de gemeten aanvoer, maar dat de gesimuleerde aanvoer lager is dan de gemeten aanvoer 
gedurende juni t/m september. Dit kan het gevolg zijn van het volgende: 

1. Het model rekent vraaggestuurd: het model voert alleen water aan als er een watervraag is, 

en voert dus ook nooit water af. In werkelijkheid wordt het stelsel van watergangen in 
Stegeren gebruikt om zowel water aan te voeren als af te voeren. Er zal dus naar alle 

waarschijnlijkheid in werkelijkheid meer water via Junne aangevoerd worden dan dat er 



 

 
38 

daadwerkelijk binnen het gebied nodig is. Het onbenutte water wordt dan afgevoerd als het 

niet kan worden vastgehouden. 
2. Figuur 21 liet een neerslagoverschot zien voor juni 2020. Omdat het model op maandbasis 

rekent wordt dit overschot maximaal vastgehouden binnen het gebied, en hoeft het model 

dus nauwelijks water aan te voeren. Als er in de praktijk binnen deze maand een 
hoeveelheid neerslag is gevallen die groter is dan de watervraag, dan kan dit eventueel 
worden vastgehouden als hiervoor ruimte is. Als de neerslag echter vele malen groter is dan 

de vraag, dan is dit naar alle waarschijnlijkheid afgevoerd. Figuur 25 laat de neerslag en ETp 
zien op dagbasis voor deze maand. Hieruit kunnen we concluderen dat er op 14 juni 2020 ca. 

75 mm neerslag is gevallen, terwijl de ETp maar ca. 3 mm was. Op deze dag was er dus een 
enorm neerslagoverschot, wat naar alle waarschijnlijkheid is afgevoerd. Met andere 
woorden: van de 100 mm gemeten aanvoer is ca. 75 onbenut gebleven en afgevoerd. 

 

 
Figuur 24 Vergelijking tussen de gemeten aanvoer bij gemaal Junne en de door het model gesimuleerde aanvoer voor het jaar 

2020. 
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Figuur 25 Neerslag en ETp op dagbasis voor het gebied Stegeren voor de maand juni 2020. 

4.3 Waterbalans huidige situatie 

4.3.1 Aannames 
Momenteel worden er in Stegeren bij vijf percelen proeven uitgevoerd met subirrigatie. Deze 
proeven zijn gestart in 2018/2019. Voor het modelscenario “huidig” worden deze proeven buiten 

beschouwing gelaten. D.w.z. dat het modelscenario “huidig” representatief is voor een gebied waar 
alleen beregening plaatsvindt via oppervlaktewater en grondwater. Dit heeft als voordeel dat 
modelscenario’s eenduidiger met elkaar vergeleken kunnen worden. 

 
Omdat i) het areaal grondwateronttrekkingen relatief klein is, en ii) de oppervlakkige aanvoer van 
water via gemaal Junne een grote rol speelt in het gebied Stegeren, zijn de 

grondwateronttrekkingen niet meegenomen (tenzij expliciet aangegeven) in de berekende 
waterbalanscomponenten die zijn weergegeven in de tabellen. Hierdoor kunnen we inzichtelijk 
maken hoeveel van het via gemaal Junne aangevoerde water ten gunste komt aan het 

landbouwgewas/ de natuur, welk deel verloren gaat als verdamping naar de atmosfeer, welk deel 
zorgt voor grondwateraanvulling, en of er aan het einde van de rit water overblijft. Laatstgenoemde 
is daarmee een indicatie of de gemaalcapaciteit voldoende is, of overgedimensioneerd is. 

 
NOTE: In de resultaten in de hiernavolgende secties kan het voorkomen dat er een sluitpostfout is 
van 1 mm. Dit heeft te maken met hoe WEAP balanstermen afrondt. 

 

4.3.2 Irrigatieseizoen 
De gesimuleerde waterbalans voor het gebied Stegeren voor de irrigatieseizoenen 2018-2021 is 
weergegeven in Tabel 2. De tabel dient van boven naar beneden gelezen te worden, en wordt 

hieronder uitgelegd voor 2018. 
 
Uitleg tabel: 

De gemaalcapaciteit voor de huidige situatie is maximaal, en is 200 L/s voor Junne. Dit is omgerekend 
742 mm voor het gebied Stegeren. Er valt in 2018 een bepaalde hoeveelheid neerslag, en nadat de 
verliezen naar de atmosfeer en grondwater ervan af zijn getrokken, blijft er 225 mm neerslag over voor 

de gewasverdamping. De potentiële evapotranspiratie is 565 mm. De vraag naar water komt dus uit op 
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340 mm (zie uitleg Sectie 3.5.1). Al hoewel er 742 mm beschikbaar is vanuit het gemaal, wordt er maar 

223 mm aangevoerd, terwijl de vraag naar water 340 mm is. Dat er minder wordt aangevoerd heeft te 
maken met de maximale beregeningscapaciteit (zie Sectie 2.3.5, van Asseldonk et al. (2020), en 
Stokkers et al. (2022)). Van de 223 mm die aangevoerd wordt gaat 86 mm naar het grondwater, en 

gaat 6 mm verloren naar de atmosfeer, waardoor er 130 mm beschikbaar is voor de gewasverdamping. 
Met een vraag van 340 mm en een beschikbare hoeveelheid aanvoer van 130 mm, treedt er in dit geval 
een verdampingsreductie op van 210 mm (340-130). Ten opzichte van de ETp is dit een reductie van 37% 

(210/565 x 100). Omdat er 223 mm aangevoerd wordt in het model (vraaggestuurd), blijft er 520 mm 
van de aanvoer Junne over (70%). De gesimuleerde reductie is mogelijk te hoog omdat er in de praktijk 

in het voorjaar geput kan worden uit de grondwatervoorraad, en het model niet beschikt over dit 
‘hydrologisch geheugen’. 
 

Zoals eerder waargenomen in Figuur 21, zijn de jaren 2018 en 2019 erg droog in vergelijking met 
2020 en 2021. In het droogste jaar 2018 is 224 mm neerslag beschikbaar voor gewasverdamping en 
is ETp 565 mm. Dit resulteert in een watervraag van 340 mm. Door de grotere beschikbare neerslag 

van 301 mm, en lagere ETp van 471 mm, is de watervraag in 2021 met 170 mm lager dan in 2018 
(340 mm). 
 
Tabel 2 Gesimuleerde waterbalans (mm) huidige situatie per irrigatieseizoen (april-september) voor het gehele gebied (exclusief 
grondwateronttrekkingen). Dit zijn de resultaten bij maximale aanvoercapaciteit gemaal Junne. 

 
 

Door de hogere watervraag is de wateraanvoer in 2018 (223 mm) hoger dan die in 2021 (142 mm). 
Een deel van het aangevoerde water verdwijnt naar de atmosfeer en een deel percoleert naar het 
grondwater. Het restant dat ten gunste komt aan de gewasverdamping is in alle jaren onvoldoende 

om aan de watervraag te voldoen: er treedt verdampingsreductie op. De verdampingsreductie, die 
leidt tot reductie van de drogestofproductie, is het hoogst in 2018 (37%), en het laagst in 2021 (18%). 
 

In eerste instantie lijkt het vreemd dat er in alle jaren een verdampingsreductie optreedt omdat er 
voldoende water overblijft: de gemaalcapaciteit wordt in geen enkel jaar volledig benut. In 2018 
blijft op seizoenbasis voor het gehele gebied namelijk 70% van de gemaalcapaciteit onbenut, en 

voor 2021 is dit 81%. Om dit nader te onderzoeken is het noodzakelijk om de waterbalans in detail te 
bekijken voor de beregende percelen, niet beregende percelen, en de natuur. 
 

Tabel 3 laat de waterbalans (L/s) zien voor de beregende percelen, niet beregende percelen, en 
natuur. Wat direct opvalt is dat de verdampingsreductie voor natuur voor alle jaren 0 L/s is, ook in 
het extreem droge jaar 2018. In Sectie 2.2.2 is uitgelegd dat natuur de laagste prioriteit voor 

wateraanvoer heeft. Dit betekent dat natuur alleen van water wordt voorzien nadat alle beregende 
percelen van water zijn voorzien. Omdat i) natuur in het model als laatste van water wordt voorzien, 
ii) geen verdampingsreductie laat zien, en iii) er aangevoerd water onbenut blijft, betekent dit dat de 

Irrigatieseizoen 2018 2019 2020 2021

Aanvoer Junne 742 742 742 742

Neerslag beschikbaar 224 220 271 301

ETp 565 526 521 471

Vraag 340 305 250 170

Aanvoer 223 210 191 142

Aanvoer naar grondwater 86 77 71 51

Aanvoer verlies verdamping 6 7 6 5

Aanvoer beschikbaar 130 125 114 86

ETa 355 346 385 387

Verdampingsreductie 210 180 136 84

% reductie 37% 34% 26% 18%

Over Junne aanvoer 520 533 551 600

% over 70% 72% 74% 81%
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verdampingsreductie die we zagen in Tabel 2 alleen voorkomt in de landbouw, en dat dit 

veroorzaakt wordt door de maximale beregeningscapaciteit die is ingesteld op 40 mm/maand (zie 
Sectie 2.3.5). Met andere woorden: de capaciteit van de opvoergemalen is ruim voldoende op 
seizoenbasis om aan de watervraag van het gebied Stegeren te voldoen, maar door een 

beperkte haspelcapaciteit en beschikbaarheid van de agrariër kan er simpelweg niet meer 
geïrrigeerd worden, en ontstaat er hierdoor een verdampingsreductie bij de landbouwpercelen. 
 
Tabel 3 Gesimuleerde waterbalans (L/s) huidige situatie per irrigatieseizoen (april-september) opgesplitst in de categorieën 
“Beregend” (exclusief grondwateronttrekkingen), “Niet beregend”, en “Natuur”. De laatste rij laat zien hoeveel er nog van de 
aanvoer Junne over is nadat “Beregening” heeft plaatsgevonden, en tot slot hoeveel er over is nadat “Natuur” van water is 

voorzien.

 

Tabel 3 laat ook zien dat de verdampingsreductie altijd het hoogst is bij de niet beregende percelen, 

en is deze (per definitie) altijd gelijk aan de watervraag. De verdampingsreductie voor de niet 
beregende percelen is 59% in 2018, en 33% in 2021. Voor de beregende percelen is dit respectievelijk 
31% en 7%. In het droge jaar 2018 is uiteindelijk 60 L/s van de maximale gemaalcapaciteit van 

200 L/s (30%) benut. In het nattere jaar 2021 is dit maar 38 L/s.  
 
Dat in het model maar 30% van de maximale gemaalcapaciteit in 2018 op seizoenbasis wordt benut 

lijkt misschien onrealistisch laag. Dit alles heeft ermee te maken dat het model rekent op 
maandbasis en dat het model alleen water aanvoert indien er een watervraag is: 

• In de praktijk zullen er mogelijk dagen geweest zijn waarbij het gemaal op een hogere 
capaciteit gedraaid heeft omdat er bijvoorbeeld op die dag veel vraag is naar water, en veel 

agrariërs tegelijk aan het beregenen zijn. Omdat het model op maandbasis rekent wordt er 
automatisch optimaal beregend: gemiddeld 2 x 20 mm per perceel verspreid over de 
maand, maar nooit wordt op alle percelen op dezelfde twee dagen 20 mm gegeven. 

• Daarnaast zal er in de praktijk mogelijk meer water aangevoerd zijn dan nodig is, omdat het 
overtollige water weer afgevoerd kan worden. Het model is vraaggestuurd, en voert dus 

alleen water aan als er een watervraag is: er wordt dus in het model nooit te veel water 
aangevoerd, en er wordt nul afgevoerd. 

 

Deze sectie heeft betrekking op het gehele irrigatieseizoen. Om te onderzoeken of de 
verdampingsreductie en benutte gemaalcapaciteit sterk varieert tijdens het irrigatieseizoen, en voor 
de beregende en niet beregende percelen, en de natuur, wordt de waterbalans op maandbasis 

onderzocht in Sectie 4.3.4. 
 

Irrigatieseizoen

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 22 29 10 21 29 10

ETp 52 69 31 48 64 29

Vraag 30 41 21 28 36 19

Aanvoer 17 0 43 18 0 38

Aanvoer naar grondwater 2 0 21 2 0 19

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0 2 0 0

Aanvoer beschikbaar 14 0 21 15 0 19

Verdampingsreductie 16 41 0 13 36 0

Over Junne aanvoer 183 183 140 182 182 144

Irrigatieseizoen

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 26 35 11 29 38 13

ETp 48 64 29 43 58 26

Vraag 22 28 18 14 19 13

Aanvoer 16 0 35 13 0 25

Aanvoer naar grondwater 2 0 18 1 0 13

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0 1 0 0

Aanvoer beschikbaar 13 0 18 11 0 13

Verdampingsreductie 9 28 0 3 19 0

Over Junne aanvoer 184 184 148 187 187 162

2018 2019

2020 2021
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Op basis van de resultaten in deze sectie kunnen we het volgende concluderen: 

• In elk jaar is er voor het gehele gebied op seizoenbasis sprake van verdampingsreductie. Dit 
varieert van 37% in het droge jaar 2018 tot 18% in 2021. 

• Op seizoenbasis is de gemaalcapaciteit voldoende om aan de watervraag binnen Stegeren 
te voldoen. In de praktijk kan het voorkomen dat er dagen zijn waarop dit niet het geval is. 
Dit kan voorkomen als er i) een grote watervraag is, ii) veel percelen tegelijk beregend 
worden, en iii) er meer water aangevoerd wordt dan nodig is (er wordt dan afgevoerd). 

• De verdampingsreductie is het hoogst voor de niet beregende landbouwpercelen (59% in 
2018, 33% in 2021), en minder hoog voor de beregende landbouwpercelen (31% in 2018, en 
7% in 2021). 

• Bij prioritering van de wateraanvoer voor de landbouw, wordt de natuur van voldoende 
water voorzien: er treedt hier geen verdampingsreductie op. 

• De verdampingsreductie die optreedt bij de beregende percelen is het gevolg van de 
maximale beregeningscapaciteit van 40 mm/maand. 

 

4.3.3 Ruimtelijk beeld 
Het doel van deze sectie is om ruimtelijk de verschillende waterbalans componenten weer te geven. 
Zoals beschreven in Sectie 2.2.2 simuleert het model geen ruimtelijke interactie tussen de percelen. 
De aanvoer van water vanuit de Vecht wordt wel ruimtelijk gesimuleerd in de zin van: er blijft minder 

water over voor de percelen benedenstrooms nadat een watergebruiker bovenstrooms water neemt 
uit het aanvoerkanaal. Dit beïnvloedt ruimtelijk de aanvoer naar het perceel, hoeveel daarvan naar 
het grondwater percoleert, de ETa, de verdampingsreductie, en de dS grondwater. De neerslag en 

ETp zijn uiteraard onafhankelijk van de aanvoer vanuit de Vecht. Deze studie houdt geen rekening 
met capillaire nalevering vanuit het freatische grondwater. Daarom is in deze studie de vraag alleen 
afhankelijk van de neerslag en de ETp.  

 
De gesimuleerde ruimtelijke waterbalans componenten voor de irrigatieseizoenen 2018-2021 zijn 

weergegeven in Figuur 26. Achtereenvolgens zijn weergegeven de neerslag, ETp, vraag, aanvoer, 
aanvoer naar grondwater, ETa, verdampingsreductie, en dS grondwater. Omdat er voor de neerslag 
één KNMI-station is gebruikt zien we geen ruimtelijke variatie in de neerslag. De ruimtelijke variatie 

in ETp kan verklaard worden door het gebruik van de verschillende gewasfactoren. Natuur heeft de 
hoogste gewasfactor (1,2), en heeft hierdoor dus de hoogste vraag naar water. Pootaardappelen, 
zetmeelaardappelen, en suikerbieten hebben in vergelijking tot grasland een kortere periode waarin 

de gewasfactoren hoog zijn, en hebben hierdoor op jaarbasis een lagere ETp dan gras. 
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Figuur 26 Ruimtelijke simulatie van de verschillende waterbalanscomponenten voor de huidige situatie voor de 
irrigatieseizoenen 2018-2021. 

De watervraag voor de agrarische percelen varieert tussen de 300-380 mm voor 2018, terwijl de 

watervraag voor natuur met ca. 470 mm een stuk hoger is. Dit komt door de hogere Kc voor natuur 
en doordat er voor natuurgebieden grotere verliezen optreden vanuit de neerslag (zie 
parameterisatie Bijlage A.3.10 Gebruikte parameters). Door de hogere neerslag en lagere ETp is de 

watervraag in het natte jaar 2021 is duidelijk lager: voor de agrarische percelen is de vraag ca. 125-
200 mm en voor natuur ca. 270 mm. 
 

Het ruimtelijke patroon van de aanvoer wordt bepaald door de vraag en de prioritering, met 
uitzondering van de niet beregende percelen (hier is de aanvoer nul). Bij de beregende percelen zien 
we dat de aanvoer lager is dan de vraag. Dit komt zoals eerder besproken door de limiet van 

40 mm/maand op de irrigatiegift. De aanvoer van water voor percelen in het noordoosten van het 
gebied (verste gelegen vanaf gemaal Junne) is min of meer gelijk aan de hoeveelheid aangevoerd 

water voor de percelen nabij gemaal Junne. Dit betekent dat er genoeg aangevoerd water overblijft 
voor de agrariërs die zich bevinden aan het einde van de aanvoerketen. Omdat deze agrariërs de 
laagste wateraanvoerprioriteit (zie Sectie 2.2.2) hebben, betekent dit dat er zelfs voor de agrariërs 



 

 
45 

die de minste kans op water hebben toch water beschikbaar is. Deze resultaten waren eerder al 

aangetoond in Tabel 2 en Tabel 3. Voor de natuurgebieden zien we dat de aanvoer hoger is dan de 
vraag. Dit komt doordat er voldoende aanvoerwater beschikbaar is voor natuur 
(verdampingsreductie natuur is 0 mm), en 50% van het aangevoerde water voor natuur naar het 

grondwater gaat. Hierdoor moet er twee keer zoveel water aangevoerd worden om aan de 
watervraag voor natuur te voldoen. Dit effect is ook goed terug te zien in de kaart met aanvoer naar 
grondwater: de aanvoer naar grondwater is hoger bij natuur dan bij de agrarische percelen. Bij 

agrarische percelen gaat 10% van het aangevoerde water naar het grondwater. 
 

De werkelijke evapotranspiratie (ETa) varieert van ca. 180-250 mm voor de niet beregende percelen 
tot 330-400 mm voor de beregende percelen in 2018. Door de hogere neerslag is de ETa in 2021 
hoger dan in 2018. De verdampingsreductie is het hoogst in 2018 en het laagst in 2021. De 

verdampingsreductie is voor ieder seizoen het hoogst voor de niet beregende percelen. Dit is logisch 
omdat deze alleen water krijgen via de neerslag. We zien geen toename in de verdampingsreductie 
van beregende percelen richting het noordoosten van het gebied. Dit bevestigt nogmaals dat de 

wateraanvoer via de Vecht voldoende is om alle beregende percelen in het gebied van water te 
kunnen voorzien. De verdampingsreductie voor percelen die beregend worden via het grondwater is 
nagenoeg gelijk aan die van de percelen die beregend worden via het oppervlaktewater. Dit is 

wederom een bevestiging dat de wateraanvoer vanuit de Vecht voldoende is, omdat de 
beschikbaarheid van grondwater voor beregening ongelimiteerd is. De maximaal haalbare 
irrigatiegift van 40 mm/maand is dus de beperkende factor die ervoor zorgt dat er 

verdampingsreductie optreedt. 
 
dS grondwater is de netto bergingsverandering van het freatische grondwater. Dit bestaat uit de 

som van percolerend regenwater, het deel van het oppervlakkig aangevoerde water dat niet benut 
wordt door het gewas/ vegetatie en percoleert naar het freatische grondwater, en de mogelijke 
onttrekking van grondwater. Door de gekozen modelconceptualisatie wordt de drainage naar het 

oppervlaktewater niet beschouwd. De kaart met dS geeft duidelijk de percelen weer waar 
beregening uit grondwater plaatsvindt. Bij deze percelen is de netto bergingsverandering negatief: 
er wordt meer water onttrokken dan dat erbij komt via percolatie. Voor de overige percelen is de dS 

het kleinst voor de percelen waar niet beregend wordt. Hier bestaat de dS namelijk alleen maar uit 
percolerend regenwater. Voor de via oppervlaktewater beregende percelen komt hier nog 10% van 
het aangevoerde water bovenop. Voor natuur is dS grondwater het hoogste omdat er bij natuur 

wordt aangenomen dat 50% van het aangevoerde water (i.p.v. 10% bij beregening agrarische 
percelen) percoleert naar het freatische grondwater (zie Sectie 2.3.2). 
 

4.3.4 Analyse op maandbasis 
De waterbalans voor het gehele irrigatieseizoen is geanalyseerd in Sectie 4.3.2. Daarbij bleef de 
vraag openstaan hoe de verdampingsreductie en benutte gemaalcapaciteit zich presenteert 
gedurende het irrigatieseizoen. Om dit aspect nader te onderzoeken wordt in deze sectie de 

waterbalans geanalyseerd op maandbasis. 
 
De gesimuleerde regionale waterbalans op maandbasis is weergegeven in Tabel 4. Hieruit kunnen 

we concluderen dat de verdampingsreductie met 105 mm (71%) het hoogst is in juli 2018. Dit komt 
doordat deze maand de hoogste ETp en laagste neerslag heeft, wat resulteert in de hoogste vraag 
naar water (vraag = Max(0, ETp – P), zie Sectie 3.5.1). Voor deze maand, en alle andere maanden, 

blijft er altijd water over nadat de landbouwpercelen en natuurgebieden van water zijn voorzien. 
Omdat i) de natuurgebieden als laatste van water worden voorzien (laagste prioritering), en ii) er 
geen beperking op de wateraanvoer is bij natuurgebieden, betekent dit dat natuur op maandbasis 

altijd voldoende water heeft en de verdampingsreductie hier dus nul is. De verdampingsreductie die 
we zien in Tabel 4 treedt dus op bij de beregende- en niet beregende landbouwpercelen. Bij de 
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beregende percelen is dit zoals eerder besproken het gevolg van de opgelegde maximale 

irrigatiegift van 40 mm/maand. 
 
In september 2019 en mei 2021 is de verdampingsreductie voor het gehele gebied 0 mm. Dit komt 

doordat er in deze maanden sprake is van een neerslagoverschot (zie ook Figuur 21). In juli 2018 
wordt de gemaalcapaciteit het meest benut (54%). De maanden mei-juli lijken over het algemeen 
het meest te vergen van de gemalen. 

 
Tabel 4 Gesimuleerde waterbalans (mm) huidige situatie per maand voor het gehele gebied (exclusief 
grondwateronttrekkingen). Dit zijn de resultaten bij maximale aanvoercapaciteit gemaal Junne. 

 
 

Alhoewel volgens het model de gemaalcapaciteit op maandbasis ruim voldoende lijkt om de 
functies binnen het gebied Stegeren van water te voorzien, hoeft dit in praktijk op dagbasis niet het 
geval te zijn. Dit aspect is al uitvoerig beschreven in Sectie 4.3.2 en behoeft daarom hier geen 

verdere uitleg. 
 
Op basis van de resultaten in deze sectie kunnen we het volgende concluderen: 

• De verdampingsreductie tijdens het irrigatieseizoen treedt alleen op bij de beregende- en 
niet beregende percelen, ofwel: alleen bij de landbouw. Deze is het hoogst gedurende de 
droge jaren 2018 en 2019 en de maanden mei t/m augustus. 

• De verdampingsreductie bij de beregende landbouwpercelen is het gevolg van de maximale 
beregeningscapaciteit van 40 mm/maand; deze is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. 

• De gemaalcapaciteit op maandbasis is voldoende om de beregende landbouwpercelen en 
natuurgebieden van water te voorzien. Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat dit op 

dagbasis niet het geval is omdat er tijdens dagen van grote watervraag door meerdere 
agrariërs tegelijk beregend kan worden. Dit creëert op die dagen een piek in de 
wateraanvoer. In een “worst-case” scenario worden alle uit het oppervlaktewater beregende 

percelen (totaal 150,8 ha) op dezelfde dag met 20 mm beregend (maximale gift van één 
beregeningsbeurt). Dit resulteert dan in een wateraanvoer behoefte van 349 L/s voor die ene 
dag voor alleen de landbouw. Met een maximale capaciteit van 200 L/s voor gemaal Junne 

ontstaat er dan dus een probleem. In het model gebeurt dit niet omdat er op maandbasis 
gerekend wordt waardoor de wateraanvoer naar de percelen tijdens een maand optimaal op 
elkaar is afgestemd. 

• Op maandbasis treedt er geen verdampingsreductie op bij de natuurgebieden. Dit kan in de 
praktijk echter wel voorkomen indien zoals hierboven beschreven een groot aantal van de 
agrarische percelen tegelijk beregend wordt tijdens periodes van grote watervraag. 

Apr-18 122 49 58 8 12 5 0 7 56 2 3% 110 90%

May-18 126 53 109 55 45 17 1 27 80 29 26% 80 64%

Jun-18 122 30 105 75 46 17 1 27 57 48 45% 76 62%

Jul-18 126 4 147 144 68 29 1 38 42 105 71% 57 46%

Aug-18 126 60 91 31 27 9 1 17 77 14 16% 99 78%

Sep-18 122 28 55 27 24 8 1 14 42 13 23% 98 81%

Apr-19 122 27 66 38 34 12 1 21 48 18 27% 87 72%

May-19 126 31 81 49 40 14 1 24 55 25 31% 86 68%

Jun-19 122 37 124 87 51 20 1 30 67 57 46% 70 58%

Jul-19 126 29 115 86 49 19 1 28 57 58 50% 77 61%

Aug-19 126 49 94 45 35 12 1 22 71 23 24% 90 72%

Sep-19 122 47 47 0 0 0 0 0 47 0 0% 122 100%

Apr-20 122 6 75 69 47 18 1 28 34 41 55% 75 61%

May-20 126 18 93 74 50 19 1 29 47 45 49% 76 61%

Jun-20 122 98 105 7 12 6 0 6 104 1 1% 110 90%

Jul-20 126 52 97 45 35 12 1 22 74 23 24% 91 72%

Aug-20 126 62 99 37 31 11 1 19 81 18 18% 94 75%

Sep-20 122 34 52 19 17 6 1 10 44 8 16% 105 86%

Apr-21 122 24 53 29 29 10 1 18 42 11 21% 92 76%

May-21 126 67 69 2 3 2 0 2 69 0 0% 123 98%

Jun-21 122 51 116 65 44 16 1 26 77 39 33% 78 64%

Jul-21 126 84 99 15 15 6 0 9 92 7 7% 111 88%

Aug-21 126 54 84 29 26 9 1 16 70 13 16% 100 80%

Sep-21 122 21 50 30 25 9 1 16 36 14 28% 96 79%

Neerslag

beschikbaar
Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer 

beschikbaar
ETa

Verdampings-

reductie
Over% reductie % OverVraagDatum

Aanvoer

Junne
ETp
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4.3.5 Mogelijkheden extra beregening 
In Tabel 3 zagen we dat er in de huidige situatie in een extreem droog jaar (seizoen) zoals 2018 op 
seizoenbasis 140 L/s van de 200 L/s gemaalcapaciteit onbenut blijft. Dit biedt mogelijkheden om 
meer percelen van beregening uit oppervlaktewater te voorzien. 

 
Als we conservatief willen bekijken hoeveel ‘extra’ percelen er van beregening uit oppervlaktewater 

kunnen worden voorzien, dan moeten we analyseren hoeveel er van de maximale gemaalcapaciteit 
onbenut blijft in de meest droge maand, in dit geval is dat juli 2018. Tabel 5 laat de waterbalans 
in L/s zien per categorie voor juli 2018 voor de huidige situatie. Hieruit blijkt dat er in deze maand 

gemiddeld 91 L/s van de gemaalcapaciteit onbenut blijft. 
 
Tabel 5 Waterbalans (L/s) voor de huidige situatie voor de meest droge maand juli 2018. 

 
 
In de huidige situatie wordt 153,17 ha beregend uit het oppervlaktewater. Hiervoor wordt volgens 

Tabel 5 23 L/s water aangevoerd. Met de 91 L/s die onbenut blijft kan dus grofweg 606 ha ‘extra’ 
beregend worden uit het oppervlaktewater. In de huidige situatie is 202,2 ha niet beregend. Indien 

de infrastructuur ervoor aanwezig is, dan zouden al deze niet beregende percelen via het 
oppervlaktewater beregend kunnen worden. Als we conservatief willen zijn, en een 
modelonzekerheid van 50% willen incalculeren, dan zou er alsnog 303 ha ‘extra’ beregend kunnen 

worden. Dit is nog steeds meer dan het areaal dat in de huidige situatie niet beregend is. 
 
Evenals in de vorige secties dient bij deze analyse een kanttekening gemaakt te worden. Omdat het 

model op maandbasis rekent wordt ervan uitgegaan dat de beregeningsbeurten in het gebied 
binnen een maand goed op elkaar afgestemd zijn (d.w.z. niet met zijn allen tegelijk beregenen). 
Zolang dat gebeurt kan er 606 ha ‘extra’ beregend worden, of 303 ha ‘extra’ als we uitgaan van een 

foutmarge van 50%. Als alle beregende percelen allemaal op dezelfde dag beregend worden, dan is 
de gemaalcapaciteit onvoldoende, en is er dus ook geen ruimte om extra percelen te gaan 
beregenen. 

4.4 Mogelijkheden tot conserveren van water 
Om te ‘sparen’ op de wateraanvoer (en dus energieverbruik gemaal) kan het vasthouden van water 
in de bodem en grondwater, oftewel ‘conserveren’ van water, een effectieve methode zijn. Water 
conserveren is mogelijk als i) de infrastructuur aanwezig is om te bergen, ii) er binnen of nabij het 

gebied plek is om dit (onbenutte) water te bergen/ vast te houden, en iii) er sprake is van een 
neerslagoverschot, d.w.z. er valt meer neerslag dan er vraag is naar water. 
 

Figuur 21 laat zien dat water vasthouden tijdens het irrigatieseizoen geen optie is: gemiddeld gezien 
is per maand de ETp hoger dan het aanbod via neerslag. Omdat dit het maandgemiddelde is, is het 
uiteraard wel mogelijk dat er tijdens het irrigatieseizoen dagen zijn waarop meer neerslag valt dan 

de ETp. Tijdens zulke momenten kan er geprobeerd worden water vast te houden als daar binnen 
het gebied mogelijkheden voor zijn. Omdat in deze studie het WEAP-model op maandbasis rekent, 

wordt er automatisch gestuurd op maximaal bergen, met andere woorden: de neerslagoverschotten 
die mogelijk op dagbasis binnen een maand optreden worden in het model gebruikt om aan de ETp 
te voldoen. Hierdoor neemt de watervraag af en hoeft er dus minder water aangevoerd (vanuit 

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur

Aanvoer Junne 200

Neerslag beschikbaar 2 3 1

ETp 78 112 44

Vraag 76 109 43

Aanvoer 23 0 86

Aanvoer naar grondwater 2 0 43

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0

Aanvoer beschikbaar 18 0 43

Verdampingsreductie 58 109 0

Over Junne aanvoer 177 177 91
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oppervlaktewater of grondwater) te worden; er wordt dus maximaal geconserveerd tijdens het 

irrigatieseizoen. Voor gemaal Junne betekent dit dat er minder wateraanvoer nodig is en het 
energieverbruik dus zal afnemen. 
 

Figuur 21 laat ook zien dat er tijdens de maanden oktober t/m december en januari t/m maart wel 
sprake is van een neerslagoverschot. De neerslagoverschotten voor de maanden januari t/m maart 
zijn voor alle jaren weergegeven in Tabel 6. De infrastructuur en plaats voor mogelijke berging in of 

nabij het gebied zal bepalend zijn in hoeverre het neerslagoverschot van een bepaalde maand 
meegenomen (overgeheveld) kan worden naar een volgende maand (of meerdere maanden). Tabel 

6 heeft vooral als doel om het waterschap een idee te geven van hoeveel water er ongeveer 
maximaal geconserveerd kan worden voordat het irrigatieseizoen begint. Het conserveren van dit 
water kan echter leiden tot hogere grondwaterstanden tot aan het maaiveld. In de paragrafen 

hieronder wordt een grove inschatting gemaakt van hoeveel er geborgen kan worden zonder dat 
het grondwater tot aan het maaiveld komt. 
 
Tabel 6 Neerslagoverschot voor de maanden januari-maart over de jaren 2018-2021 voor het gebied Stegeren. 

Jaar Maand Neerslagoverschot 
[mm] 

Neerslagoverschot 
[x 1000 m3] 

2018 Januari 100 451 

2018 Februari -1 -6 

2018 Maart 33 150 

2019 Januari 68 306 

2019 Februari 35 159 

2019 Maart 67 304 

2020 Januari 47 211 

2020 Februari 143 645 

2020 Maart 20 90 

2021 Januari 85 385 

2021 Februari 33 148 

2021 Maart 30 136 

Gemiddeld totaal over jan-mrt 165 744 

 
Over de jaren 2018-2021 kan er gemiddeld totaal ca. 0,74 miljoen m3 water vastgehouden worden 
over de maanden januari t/m maart. In de (huidige landbouw) praktijk zal dit echter niet mogelijk 

zijn omdat de maand februari het zogeheten landbouwkundige ‘voorjaarsmoment’ is (Worm & van 
Bakel, 2022). Dit is het moment waarop het agrarische land weer actief gebruikt gaat worden voor 
bemesting en inzaaien (Worm & van Bakel, 2022). Dit betekent dat er half februari gedwongen 

afgevoerd moet worden om te kunnen bemesten en in te zaaien (Worm & van Bakel, 2022). 
Hierdoor kunnen we potentieel alleen het neerslagoverschot van maart conserveren. Voor de jaren 
2018 t/m 2021 is het gemiddelde neerslagoverschot voor maart 35-40 mm. Als we uitgaan van 

35 mm, dan is dit voor het gebied Stegeren een volume van 158.000 m3. 
 
Figuur 27 geeft de mediaan van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) weer op basis 

van het Grondwaterspiegel Diepte Model (GDM) (de Gruijter et al., 2004; Hoogland et al., 2014) 
Versie 2021-2. We zien dat deze voor het overgrote deel van het gebied zich dieper dan 0,72 m-mv 
bevindt. Gemiddeld voor het gebied is de GVG 1,05 m-mv. Voor een conservatieve inschatting over 

hoeveel bergingsruimte er in de bodem in het voorjaar is gaan we uit van een GVG van 1,0 m-mv. Als 
we uitgaan van een drooglegging van 0,5 m-mv, betekent dit dat er 0,5 m bodemdikte beschikbaar 
is om water te conserveren. Deze 0,5 m is niet volledig beschikbaar om water te conserveren omdat 

een aanzienlijk deel in beslag wordt genomen door de bodemdeeltjes. Als we uitgaan van een 
bergingscoefficient (percentage vrije poriën) van 10%, dan is er 50 mm (0,5 m x 10%) aan 
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bodemruimte beschikbaar om water te conserveren. In de vorige paragraaf zagen we dat er in maart 

een gemiddeld neerslagoverschot is van 35 mm. 
 
Omdat er gebiedsgemiddeld 50 mm bodemruimte beschikbaar is om te conserveren, en het 

neerslagoverschot in maart gemiddeld 35 mm is, kunnen we concluderen dat het neerslagoverschot 
in maart binnen het gebied Stegeren te conserveren valt. Waarschijnlijk is er wel meer dan 50 mm 
water nodig om deze beschikbare bodemruimte te vullen omdat een deel hiervan zal percoleren 

naar het diepere grondwater. 
 

 
Figuur 27 GVG-mediaan in m-mv op basis van het Grondwaterspiegel Diepte Model (GDM) versie v2021-2 (Bron: de Gruijter et 
al. (2004); Hoogland et al. (2014)). 

4.5 Alleen beregening uit grondwater 
In dit modelscenario zijn alle percelen die in de huidige situatie beregend zijn uit oppervlaktewater 

vervangen door beregening uit grondwater. Natuur blijft nog wel Vecht water ontvangen dat 
percoleert via de kanaaltjes in het gebied. 
 

In Sectie 4.3 is al aangetoond dat de gemaalcapaciteit op seizoenbasis niet limiterend is voor de 
drogestofproductie: bij een gemaalcapaciteit van 100% blijft er nog ruim voldoende water over 
nadat alle functies in het gebied van water zijn voorzien. De verdampingsreductie wordt veroorzaakt 

door de maximaal mogelijke irrigatiegift van 40 mm/maand. Omdat bij alleen beregening uit 
grondwater i) de bron van wateraanvoer ongelimiteerd is, en ii) er wederom een maximale 
irrigatiegift van 40 mm/maand mogelijk is, wordt eenzelfde verdampingsreductie verwacht als bij de 

huidige situatie. Dit komt omdat in de gekozen modelbenadering de grondwaterstand er niet toe 
doet: er is geen capillaire nalevering in deze studie. De aanvoer van water is dus bij zowel 
beregening uit het oppervlaktewater als bij beregening uit het grondwater gelijk. 

 
Figuur 28 en Figuur 29 laten de verdampingsreductie zien voor respectievelijk 2018 en 2021 waarbij 
alle beregening uit oppervlaktewater is vervangen door beregening uit grondwater. Op basis hiervan 

kunnen we concluderen dat de verdampingsreductie voor de beregende landbouw en de natuur bij 
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alleen beregening uit grondwater hetzelfde is als bij de huidige situatie waarbij beregend wordt uit 

zowel oppervlaktewater als grondwater. Het switchen van beregening uit oppervlaktewater naar 
beregening uit grondwater zal echter nadelig uitpakken voor de niet beregende percelen: voor deze 
percelen zal de grondwaterstand verder zakken wat resulteert in een hogere verdampingsreductie 

voor de niet beregende percelen (van den Eertwegh et al., 2021).  
 
De netto bergingsverandering van het freatische grondwater (dS) voor de huidige situatie en het 

scenario waarin alleen beregening plaatsvindt uit het grondwater is weergegeven in Figuur 30 en 
Figuur 31 voor respectievelijk 2018 en 2021. De rechterplot van deze figuren laat duidelijk de ligging 

van de percelen zien waar uit grondwater beregend wordt. In het droge jaar 2018 zien we een netto 
dS grondwater van ca. -130 mm bij de percelen die beregend worden uit grondwater. Dit wordt 
gereduceerd tot ca. -50 mm in het nattere jaar 2021. De verandering in dS is ook de enige 

waterbalans component waar we verandering zien wanneer er alleen beregend wordt uit het 
grondwater. Dit komt omdat de aanvoerroute nu via het grondwater verloopt, en niet via het 
oppervlaktewater. 

 

 
Figuur 28 Gesimuleerde verdampingsreductie voor het irrigatieseizoen 2018 voor de huidige situatie (links) en het 
modelscenario waarbij alleen beregening plaatsvindt uit grondwater (midden). Het figuur rechts geeft de verschillen tussen 
beide scenario’s weer. 

 
Figuur 29 Gesimuleerde verdampingsreductie voor het irrigatieseizoen 2021 voor de huidige situatie (links) en het 

modelscenario waarbij alleen beregening plaatsvindt uit grondwater (midden). Het figuur rechts geeft de verschillen tussen 
beide scenario’s weer. 
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Figuur 30 Gesimuleerde dS grondwater voor het irrigatieseizoen 2018 voor de huidige situatie (links) en het modelscenario 
waarbij alleen beregening plaatsvindt uit grondwater (midden). Het figuur rechts geeft de verschillen tussen beide scenario’s 
weer. 

 

 
Figuur 31 Gesimuleerde dS grondwater voor het irrigatieseizoen 2021 voor de huidige situatie (links) en het modelscenario 

waarbij alleen beregening plaatsvindt uit grondwater (midden). Het figuur rechts geeft de verschillen tussen beide scenario’s 
weer. 

4.6 Effecten van subirrigatie op de waterbalans 

4.6.1 Irrigatieseizoen 
De effecten van het toepassen van subirrigatie op de geselecteerde percelen op de regionale 
waterbalans voor Stegeren per irrigatieseizoen is weergegeven in Tabel 7. Hierin is een vergelijking 

gemaakt met de huidige situatie. Bij subirrigatie wordt meer dan twee keer zoveel water 
aangevoerd dan bij de huidige situatie. Dat er bij het subirrigatie scenario meer aangevoerd wordt 
komt doordat 80% van het aangevoerde water bij de subirrigatie percelen naar het grondwater 

gaat. Er zal dus netto meer moeten worden aangevoerd dan dat er vraag is. Voor 2018 wordt er 
242 mm meer aangevoerd dan voor de huidige situatie, en voor 2021 is dit 152 mm meer dan voor 
de huidige situatie. Vanwege de aangenomen 80% aanvoer naar grondwater bij subirrigatie, 

percoleert een aanzienlijk deel van het aangevoerde water naar het ondiepe grondwater. Voor het 
hele gebied Stegeren is dit in 2018 voor het subirrigatie scenario 66% ten opzichte van 39% voor de 

huidige situatie. Voor 2021 zijn deze verhoudingen met 62% voor subirrigatie en 36% voor huidig 
nagenoeg hetzelfde. 
 



 

 
52 

Tabel 7 Gesimuleerde waterbalans (mm) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per irrigatieseizoen (april-

september) voor het gehele gebied (exclusief grondwateronttrekkingen). Dit zijn de resultaten bij maximale aanvoercapaciteit 
gemaal Junne. 

 
 
Bij het toepassen van subirrigatie blijft er op seizoenbasis nog steeds voldoende water over, al wordt 
de gemaalcapaciteit wel meer benut. Of dit ook voldoende is op maandbasis wordt besproken in 

Sectie 4.6.3. In het droge jaar 2018 blijft met subirrigatie 37% van de gemaalcapaciteit onbenut, 
terwijl dit voor de huidige situatie 70% is. De hogere belasting van het gemaal zal hogere 
energiekosten met zich meebrengen. Voor het natte jaar 2021 liggen de verhoudingen dichter bij 

elkaar met 60% onbenutte gemaalcapaciteit bij subirrigatie en 81% onbenutte gemaalcapaciteit bij 
de huidige situatie. 
 

Een afname in de verdampingsreductie van ongeveer 4 à 5% voor het gehele gebied als gevolg van 
de toepassing van subirrigatie op een aantal percelen lijkt erg weinig. Omdat dit een 
gebiedsgemiddelde reductie is, is het interessant om te onderzoeken wat de verdampingsreductie 

per gebruikerscategorie is. 
 
Tabel 8 laat de gesimuleerde waterbalans per irrigatieseizoen zien waarbij een hoofdsplitsing is 

gemaakt in “Natuur” en “Agrarisch”, en vervolgens een verdere opsplitsing van de “Agrarische” 
categorie in “Beregende percelen”, “Niet beregende percelen”, en “Percelen met subirrigatie”. Wat 
direct opvalt is dat er als gevolg van subirrigatie nu verdampingsreductie optreedt voor natuur 

terwijl dit niet het geval is bij de huidige situatie. Dit gebeurt met name in de droge jaren 2018 en 
2019 en niet of nauwelijks in de natte jaren 2020 en 2021. In 2018 is de verdampingsreductie voor 
natuur met 158 mm 24%, en in 2019 met 80 mm 13%. Omdat er voor natuur een 

verdampingsreductie optreedt, betekent dit dat de gemaalcapaciteit gedurende een bepaalde 
maand (of meerdere maanden) ontoereikend is om aan de watervraag voor natuur te voldoen. Dit 

aspect wordt verder besproken bij de analyse op maandbasis in Sectie 4.6.3. 
 
De toepassing van subirrigatie op een aantal percelen in het gebied heeft een positief effect op de 

verdampingsreductie van de agrarische percelen. Voor de droge jaren 2018-2019 neemt dit af met 
ongeveer 11-12%, en in de nattere jaren 2020-2021 neemt dit af met 6-9%. Alhoewel er enigszins 
een verschuiving plaatsvindt van i) niet beregende percelen naar percelen met subirrigatie, en ii) 

beregende percelen naar percelen met subirrigatie (zie details Tabel 1 en Figuur 13), heeft de 
toepassing van subirrigatie nauwelijks invloed op de verdampingsreductie voor de beregende 
percelen. De afname in verdampingsreductie binnen het agrarisch landgebruik vindt dus plaats bij 

de percelen waar subirrigatie plaatsvindt. Op 2018 na, is de verdampingsreductie voor de percelen 
met subirrigatie gereduceerd tot 0 mm. Voor 2018 is de verdampingsreductie 33 mm (6%) voor de 
percelen met subirrigatie. Dit is duidelijk lager als voor de percelen die beregend zijn, want daarvoor 

is de verdampingsreductie in 2018 32%. 
 
  

2018 Huidig 742 224 565 340 223 86 6 130 355 210 37% 520 70%

2018 Subirrigatie 742 224 565 340 465 308 5 152 376 188 33% 277 37%

2019 Huidig 742 220 526 305 210 77 7 125 346 180 34% 533 72%

2019 Subirrigatie 742 220 526 305 486 319 5 162 382 144 27% 257 35%

2020 Huidig 742 271 521 250 191 71 6 114 385 136 26% 551 74%

2020 Subirrigatie 742 271 521 250 427 272 5 151 422 99 19% 315 42%

2021 Huidig 742 301 471 170 142 51 5 86 387 84 18% 600 81%

2021 Subirrigatie 742 301 471 170 294 181 4 109 410 61 13% 449 60%

Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer 

beschikbaar
ETa

Verdampings-

reductie
Over% reductie % over

Neerslag

beschikbaar
ETp VraagSeizoen Scenario

Aanvoer

Junne
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Tabel 8 Gesimuleerde waterbalans (mm) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per irrigatieseizoen (april-

september) voor het gehele gebied (exclusief grondwateronttrekkingen) opgesplitst in de categorieën “Natuur” en “Agrarisch”, 
met een verdere opsplitsing van de categorie “Agrarisch” in “Beregende percelen”, “Niet beregende percelen”, en “Percelen met 
subirrigatie”. Dit zijn de resultaten bij maximale aanvoercapaciteit gemaal Junne. 

 
 
Tabel 9 laat de waterbalans (L/s) zien voor de categorieën beregende percelen, niet beregende 

percelen, percelen met subirrigatie, en natuur. Dit bevestigt nogmaals dat er gedurende 2018 en 
2019 maanden zijn waarbij onvoldoende water aangevoerd kan worden om aan de watervraag van 
natuur te voldoen: op seizoenbasis blijft er voldoende water over, maar de verdampingsreductie 

voor natuur geeft aan dat dit niet voor elke maand geldt. 
  
Tabel 9 Gesimuleerde waterbalans (L/s) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per irrigatieseizoen (april-

september) opgesplitst in de categorieën “Beregend” (exclusief grondwateronttrekkingen), “Niet beregend”, en “Natuur”. De 
laatste rij laat zien hoeveel er nog van de aanvoer Junne over is nadat “Beregening” heeft plaatsgevonden, en tot slot hoeveel 
er over is nadat “Natuur” van water is voorzien. 

 

2018 Natuur Huidig 209 673 464 929 464 0 464 673 0 0%

2018 Natuur Subirrigatie 209 673 464 612 306 0 306 515 158 24%

2018 Agrarisch Huidig 227 542 315 77 8 8 61 289 253 47%

2018 Agrarisch Subirrigatie 227 542 315 435 309 6 121 348 194 36%

2018 Beregende percelen Huidig 231 543 312 180 18 18 144 375 168 31%

2018 Beregende percelen Subirrigatie 231 542 311 175 17 17 140 370 171 32%

2018 Niet beregende percelen Huidig 224 542 317 0 0 0 0 224 317 59%

2018 Niet beregende percelen Subirrigatie 223 540 318 0 0 0 0 223 318 59%

2018 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 231 546 315 1409 1127 0 282 513 33 6%

2019 Natuur Huidig 215 627 412 823 412 0 412 627 0 0%

2019 Natuur Subirrigatie 215 627 412 663 331 0 331 546 80 13%

2019 Agrarisch Huidig 221 505 284 83 8 8 66 288 217 43%

2019 Agrarisch Subirrigatie 221 505 284 449 316 6 127 348 157 31%

2019 Beregende percelen Huidig 218 506 288 194 19 19 155 373 133 26%

2019 Beregende percelen Subirrigatie 217 505 288 193 19 19 154 371 133 26%

2019 Niet beregende percelen Huidig 224 504 280 0 0 0 0 224 280 56%

2019 Niet beregende percelen Subirrigatie 225 503 277 0 0 0 0 225 277 55%

2019 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 220 508 288 1440 1152 0 288 508 0 0%

2020 Natuur Huidig 245 626 381 763 381 0 381 626 0 0%

2020 Natuur Subirrigatie 245 626 381 750 375 0 375 620 7 1%

2020 Agrarisch Huidig 276 499 223 73 7 7 59 335 164 33%

2020 Agrarisch Subirrigatie 276 499 223 361 250 5 105 381 118 24%

2020 Beregende percelen Huidig 276 502 227 172 17 17 137 413 89 18%

2020 Beregende percelen Subirrigatie 275 501 225 172 17 17 137 413 88 18%

2020 Niet beregende percelen Huidig 276 497 221 0 0 0 0 276 221 44%

2020 Niet beregende percelen Subirrigatie 276 495 219 0 0 0 0 276 219 44%

2020 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 277 504 227 1137 909 0 227 504 0 0%

2021 Natuur Huidig 289 560 271 542 271 0 271 560 0 0%

2021 Natuur Subirrigatie 289 560 271 542 271 0 271 560 0 0%

2021 Agrarisch Huidig 303 452 149 60 6 6 48 351 101 22%

2021 Agrarisch Subirrigatie 303 452 149 242 163 4 75 378 74 16%

2021 Beregende percelen Huidig 308 452 144 140 14 14 112 420 32 7%

2021 Beregende percelen Subirrigatie 307 451 143 139 14 14 111 418 32 7%

2021 Niet beregende percelen Huidig 300 452 152 0 0 0 0 300 152 34%

2021 Niet beregende percelen Subirrigatie 297 451 154 0 0 0 0 297 154 34%

2021 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 307 454 147 736 589 0 147 454 0 0%

Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer

beschikbaar
ETa

Verdampings-

reductie

% 

reductie
VraagSeizoen Landgebruik Scenario

Neerslag

beschikbaar
ETp

Seizoen

Scenario

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Subirrigatie Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 22 29 10 16 20 14 10

ETp 52 69 31 39 50 33 31

Vraag 30 41 21 22 29 19 21

Aanvoer 17 0 43 13 0 85 28

Aanvoer naar grondwater 2 0 21 1 0 68 14

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0 1 0 0 0

Aanvoer beschikbaar 14 0 21 10 0 17 14

Verdampingsreductie 16 41 0 12 29 2 7

Over Junne aanvoer 183 183 140 187 187 103 75

2018

Huidig Subirrigatie
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Op basis van de resultaten in deze sectie kunnen we het volgende concluderen: 

• Op seizoenbasis resulteert de toepassing van subirrigatie op de geselecteerde percelen 
regionaal in een afname van de verdampingsreductie van 4 à 5%. 

• De toepassing van subirrigatie resulteert in een verdampingsreductie voor de 
natuurgebieden tijdens de droge jaren 2018 (24%) en 2019 (13%). Dit was niet het geval bij 
de huidige situatie. Omdat i) er voor de natuurgebieden een verdampingsreductie optreedt, 

ii) natuur de laagste prioriteit voor water heeft en dus als laatste water krijgt, en iii) er op 
seizoenbasis water overblijft, betekent dit dat de gemaalcapaciteit tijdens één of meerdere 
maanden onvoldoende is (meer details in Sectie 4.6.3) om aan de watervraag van de 

natuurgebieden te voldoen. 

• De toepassing van subirrigatie resulteert voor de agrarische percelen in een afname in 
verdampingsreductie van 11-12% voor de droge jaren 2018-2019. Voor de nattere jaren is dit 
6-9%. De verdampingsreductie wordt duidelijk minder voor de percelen waar subirrigatie 

plaatsvindt: een verdampingsreductie van 32% voor de beregende percelen ten opzichte van 
een verdampingsreductie van 6% voor de percelen met subirrigatie tijdens het extreem 
droge jaar 2018. Voor alle andere jaren is de verdampingsreductie zelfs 0% voor de percelen 

met subirrigatie. De beregende percelen ondervinden geen nadelige gevolgen (toename 
verdampingsreductie) door de toepassing van subirrigatie in het gebied.  

• Door de toepassing van subirrigatie wordt de gemaalcapaciteit op seizoenbasis meer belast: 
tijdens het extreem droge jaar is de benutte gemaalcapaciteit 63% ten opzichte van 30% 

voor de huidige situatie zonder subirrigatie. Dit zal hogere energiekosten met zich 
meebrengen. 

• Het model laat zien dat er ook bij de toepassing van subirrigatie op seizoenbasis voldoende 
water overblijft: de gemaalcapaciteit wordt niet voor 100% benut. Dit is theoretisch 
mogelijk omdat het model op maandbasis rekent en daardoor het water optimaal tussen de 

Seizoen

Scenario

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Subirrigatie Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 21 29 10 16 21 13 10

ETp 48 64 29 36 46 31 29

Vraag 28 36 19 21 25 17 19

Aanvoer 18 0 38 14 0 87 31

Aanvoer naar grondwater 2 0 19 1 0 69 15

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0 1 0 0 0

Aanvoer beschikbaar 15 0 19 11 0 17 15

Verdampingsreductie 13 36 0 10 25 0 4

Over Junne aanvoer 182 182 144 186 186 100 69

2019

Huidig Subirrigatie

Seizoen

Scenario

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Subirrigatie Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 26 35 11 20 25 17 11

ETp 48 64 29 36 45 30 29

Vraag 22 28 18 16 20 14 18

Aanvoer 16 0 35 12 0 68 35

Aanvoer naar grondwater 2 0 18 1 0 55 17

Aanvoer verlies verdamping 2 0 0 1 0 0 0

Aanvoer beschikbaar 13 0 18 10 0 14 17

Verdampingsreductie 9 28 0 6 20 0 0

Over Junne aanvoer 184 184 148 188 188 119 85

2020

Huidig Subirrigatie

Seizoen

Scenario

Landgebruik Beregend Niet beregend Natuur Beregend Niet beregend Subirrigatie Natuur

Aanvoer Junne 200 200

Neerslag beschikbaar 29 38 13 22 27 18 13

ETp 43 58 26 32 41 27 26

Vraag 14 19 13 10 14 9 13

Aanvoer 13 0 25 10 0 44 25

Aanvoer naar grondwater 1 0 13 1 0 35 13

Aanvoer verlies verdamping 1 0 0 1 0 0 0

Aanvoer beschikbaar 11 0 13 8 0 9 13

Verdampingsreductie 3 19 0 2 14 0 0

Over Junne aanvoer 187 187 162 190 190 146 121

2021

Huidig Subirrigatie
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agrariërs verdeelt. In de praktijk is het ook mogelijk om het gemaal niet voor 100% te 

benutten: dit vergt duidelijke afspraken over wie er wanneer mag beregenen. Echter, door 
de verdampingsreductie die optreedt bij de natuurgebieden als gevolg van de toepassing 
van subirrigatie lijkt de gemaalcapaciteit tijdens één of meerdere maanden onvoldoende, 

ook als er goede afspraken gemaakt worden. 
 

4.6.2 Ruimtelijke analyse 
Bijlagen C tot en met H geven per irrigatieseizoen ruimtelijk de gesimuleerde aanvoer, aanvoer naar 

grondwater, aanvoer beschikbaar, ETa, verdampingsreductie, en netto bergingsverandering (dS) 
ondiep grondwater weer voor de huidige situatie en het scenario met subirrigatie. De percelen waar 
subirrigatie gesimuleerd wordt zijn omringd door een dikke zwarte lijn. Het meest interessant is het 

irrigatieseizoen voor het droge jaar 2018, en dan met name de kaarten met aanvoer en 
verdampingsreductie. 
 

We zien dat er in 2018 bij de meeste subirrigatiepercelen >1500 mm aangevoerd wordt. Deze 
aanvoer is minder voor de subirrigatiepercelen gelegen in het noordoosten van het gebied. Op basis 
van de verdampingsreductiekaart kunnen we concluderen dat de wateraanvoer in het droge jaar 

2018 niet toereikend is om de verdampingsreductie voor deze subirrigatie percelen in het 
noordoosten van het gebied te reduceren tot nul. Voor alle andere jaren is de verdampingsreductie 
voor alle percelen met subirrigatie gereduceerd tot nul. 

 
Door de toepassing van subirrigatie zien we ook dat in 2018 de gemaalcapaciteit beperkend wordt 
voor de beregening van 3 tot 4 percelen in het noordoosten van het gebied: de verdampingsreductie 

voor deze percelen is iets toegenomen (0-40 mm). Voor de overige jaren treedt er als gevolg van de 
toepassing van subirrigatie geen verandering op in de verdampingsreductie van de beregende 
agrarische percelen. 

 
Op basis van bovenstaande kunnen we concluderen dat de selectie van de voor subirrigatie 
“geschikte” percelen (Sectie 2.4), resulteert in een optimale bodem-waterhuishouding op regionaal 

niveau, want: 

• De verdampingsreductie voor de landbouw percelen neemt af met ca. 10%. 

• Met uitzondering van 2018 is de verdampingsreductie voor percelen met subirrigatie 
gereduceerd tot 0%. Deze is 32% voor de beregende percelen in 2018. 

• Alleen tijdens het extreem droge jaar 2018 ondervinden 3 tot 4 percelen in het noordoosten 
van het gebied nadelige gevolgen (kleine toename verdampingsreductie) van de toepassing 
van subirrigatie ‘bovenstrooms’ in het gebied. 

• Bij de natuurgebieden ontstaat door subirrigatie elders in het gebied alleen een 
verdampingsreductie tijdens het extreem droge jaar 2018, nauwelijks een 

verdampingsreductie in 2019, en geen verdampingsreductie in de nattere jaren 2020 en 
2021. 

 

4.6.3 Analyse op maandbasis 
De gesimuleerde regionale waterbalans voor 2018 op maandbasis, opgesplitst in de categorieën 
“Natuur”, “Agrarisch”, en een verdere opsplitsing van “Agrarisch” in “Beregende percelen”, “Niet 
beregende percelen”, en “Percelen met subirrigatie”, is weergegeven in Tabel 10. Eenzelfde tabel 

voor de overige jaren is weergegeven in Bijlage I t/m K. 
 
In Sectie 4.6.1 zagen we dat als gevolg van subirrigatie met name in het droge jaar 2018, en in 

mindere mate in 2019, een watertekort optreedt voor natuur, terwijl dit in de huidige situatie niet 
het geval is. Dit betekent dat er gedurende één of meerdere maanden onvoldoende water via 
gemaal Junne aangevoerd kan worden. Tabel 10 laat zien dat de wateraanvoer voor natuur, als 

gevolg van subirrigatie, alleen ontoereikend is gedurende juli 2018. Dit resulteert in een 
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verdampingsreductie van 158 mm (98%) voor deze maand. In 2019 treedt er voor natuur een 

verdampingsreductie op in zowel juni (54 mm, 38%) als juli (26 mm, 21%). 
 
Tabel 10 Gesimuleerde waterbalans (mm) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per maand voor het gehele 

gebied (exclusief grondwateronttrekkingen) opgesplitst in de categorieën “Natuur” en “Agrarisch”, met een verdere opsplitsing 
van de categorie “Agrarisch” in “Beregende percelen”, “Niet beregende percelen”, en “Percelen met subirrigatie”. Dit zijn de 
resultaten bij maximale aanvoercapaciteit gemaal Junne. 

 
 
Voor de agrarische percelen begint de verdampingsreductie op te lopen vanaf mei, en duurt dit tot 
en met juli, waarna de verdampingsreductie vervolgens weer afneemt. Dit gebeurt bij zowel de 

huidige situatie als bij de toepassing van subirrigatie in het gebied. Door de toepassing van 
subirrigatie in het gebied neemt de verdampingsreductie in 2018 voor de agrarische percelen af met 
11% in mei, 16% in juni en juli, 5% in augustus, en 7% in september. Op juli 2018 na, is de 

verdampingsreductie voor percelen waar subirrigatie wordt toegepast gereduceerd tot 0 mm. In juli 
2018 is de verdampingsreductie voor de percelen met subirrigatie 33 mm (23%). Dit is duidelijk lager 
dan de verdampingsreductie voor de beregende percelen (103 mm, 74%) voor deze maand in de 

Apr-18 Natuur Huidig 51 78 27 55 27 0 27 78 0 0%

Apr-18 Natuur Subirrigatie 51 78 27 55 27 0 27 78 0 0%

Apr-18 Agrarisch Huidig 49 53 5 3 0 0 2 51 2 4%

Apr-18 Agrarisch Subirrigatie 49 53 5 10 6 0 3 52 1 2%

Apr-18 Beregende percelen Huidig 53 59 6 7 1 1 6 59 0 0%

Apr-18 Beregende percelen Subirrigatie 53 58 6 7 1 1 6 58 0 0%

Apr-18 Niet beregende percelen Huidig 45 49 4 0 0 0 0 45 4 7%

Apr-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 44 47 3 0 0 0 0 44 3 7%

Apr-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 52 57 6 28 22 0 6 57 0 0%

May-18 Natuur Huidig 48 140 93 185 93 0 93 140 0 0%

May-18 Natuur Subirrigatie 48 140 93 185 93 0 93 140 0 0%

May-18 Agrarisch Huidig 54 102 48 17 2 2 13 68 34 34%

May-18 Agrarisch Subirrigatie 54 102 48 85 59 1 24 79 23 23%

May-18 Beregende percelen Huidig 54 110 56 39 4 4 31 85 25 23%

May-18 Beregende percelen Subirrigatie 54 109 55 39 4 4 31 85 24 22%

May-18 Niet beregende percelen Huidig 54 96 42 0 0 0 0 54 42 43%

May-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 54 92 38 0 0 0 0 54 38 41%

May-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 54 108 54 269 215 0 54 108 0 0%

Jun-18 Natuur Huidig 27 120 93 186 93 0 93 120 0 0%

Jun-18 Natuur Subirrigatie 27 120 93 186 93 0 93 120 0 0%

Jun-18 Agrarisch Huidig 30 101 71 17 2 2 14 44 57 57%

Jun-18 Agrarisch Subirrigatie 30 101 71 108 78 1 29 60 42 41%

Jun-18 Beregende percelen Huidig 30 102 71 40 4 4 32 62 39 39%

Jun-18 Beregende percelen Subirrigatie 30 102 72 40 4 4 32 62 40 39%

Jun-18 Niet beregende percelen Huidig 30 101 71 0 0 0 0 30 71 70%

Jun-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 30 101 71 0 0 0 0 30 71 70%

Jun-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 30 101 71 355 284 0 71 101 0 0%

Jul-18 Natuur Huidig 3 162 158 317 158 0 158 162 0 0%

Jul-18 Natuur Subirrigatie 3 162 158 0 0 0 0 3 158 98%

Jul-18 Agrarisch Huidig 4 144 141 17 2 2 14 18 127 88%

Jul-18 Agrarisch Subirrigatie 4 144 141 152 113 1 37 41 103 72%

Jul-18 Beregende percelen Huidig 4 139 135 40 4 4 32 36 103 74%

Jul-18 Beregende percelen Subirrigatie 4 139 135 36 4 4 29 33 107 77%

Jul-18 Niet beregende percelen Huidig 4 149 145 0 0 0 0 4 145 97%

Jul-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 4 150 147 0 0 0 0 4 147 97%

Jul-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 4 141 137 521 417 0 104 108 33 23%

Aug-18 Natuur Huidig 54 103 49 98 49 0 49 103 0 0%

Aug-18 Natuur Subirrigatie 54 103 49 98 49 0 49 103 0 0%

Aug-18 Agrarisch Huidig 62 89 27 12 1 1 10 72 17 20%

Aug-18 Agrarisch Subirrigatie 62 89 27 43 28 1 14 76 13 15%

Aug-18 Beregende percelen Huidig 62 86 24 29 3 3 23 85 0 1%

Aug-18 Beregende percelen Subirrigatie 62 86 24 30 3 3 24 85 0 1%

Aug-18 Niet beregende percelen Huidig 62 92 30 0 0 0 0 62 30 33%

Aug-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 62 93 31 0 0 0 0 62 31 34%

Aug-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 62 87 25 126 101 0 25 87 0 0%

Sep-18 Natuur Huidig 26 70 44 88 44 0 44 70 0 0%

Sep-18 Natuur Subirrigatie 26 70 44 88 44 0 44 70 0 0%

Sep-18 Agrarisch Huidig 28 52 24 10 1 1 8 37 15 29%

Sep-18 Agrarisch Subirrigatie 28 52 24 37 25 1 12 40 12 22%

Sep-18 Beregende percelen Huidig 28 48 20 24 2 2 20 48 0 1%

Sep-18 Beregende percelen Subirrigatie 28 47 19 24 2 2 19 47 0 1%

Sep-18 Niet beregende percelen Huidig 29 55 26 0 0 0 0 29 26 48%

Sep-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 29 57 28 0 0 0 0 29 28 49%

Sep-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 29 51 22 111 88 0 22 51 0 0%

Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer

beschikbaar
Eta

Verdampings-

reductie
% reductieETp VraagDatum Landgebruik Scenario

Neerslag

beschikbaar
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huidige situatie. Door de toepassing van subirrigatie zien we verdampingsreductie voor de 

beregende percelen licht stijgen van 74% naar 77%. Dit komt doordat de aanvoercapaciteit in deze 
maand beperkend wordt voor de percelen in het noordoosten van het gebied (zie ook bijlage G). 
Voor de overige maanden en jaren zien we dat de toepassing van subirrigatie nauwelijks invloed 

heeft op de verdampingsreductie van de beregende percelen. 
 
Op basis van de resultaten in deze sectie kunnen we concluderen dat de toepassing van subirrigatie: 

• Voor natuurgebieden alleen voor een verdampingsreductie zorgt in de extreem droge 
maand juli 2018 en in juni en juli 2019. 

• Voor bovengenoemde maanden is de gemaalcapaciteit dus onvoldoende, ook als er 
duidelijke afspraken over de beregeningsbeurten en perioden van subirrigatie worden 
gemaakt. 

• Tijdens het extreem droge jaar 2018 zien we voor de agrarische percelen een afname van de 
verdampingsreductie van 11% in mei, 16% in juni en juli, 5% in augustus, en 7% in 

september. 

• Deze afname in verdampingsreductie vindt plaats bij de percelen met subirrigatie. Met 
uitzondering van de extreem droge maand juli 2018 is dit gereduceerd tot 0 mm. In juli 2018 
is de verdampingsreductie voor de percelen met subirrigatie 23%. Dit is lager dan voor de 

beregende percelen waar dit 74% is. 

• Alleen tijdens juli 2018 ondervinden een paar percelen in het noordoosten van het gebied 
lichte hinder van gebruik van water voor subirrigatie: de verdampingreductie neemt hier toe 
met 3%. Dit komt doordat het water vanuit het gemaal dan al door anderen is gebruikt die 
dichter bij het gemaal zitten. 

4.7 Situatie restrictie op wateraanvoer 
Het is denkbaar dat er in de toekomst als gevolg van extreme droogte beperkte wateraanvoer vanuit 
de Vecht mogelijk is. De vraag is in hoeverre dit de waterbalans in het opvoergebied Stegeren zal 

beïnvloeden. Om het effect van een dergelijke situatie te analyseren is het model gedraaid met een 
gemaalcapaciteit van 50% voor de gemalen Junne, Wolfveldseweg, en Oosterdijk. De effecten van 
de beperkte aanvoer zijn vervolgens geanalyseerd voor het extreem droge jaar 2018. 

 
Tabel 15 in Bijlage L: Gesimuleerde waterbalans bij restrictie op de wateraanvoer tijdens 2018 laat 
voor de huidige situatie en het subirrigatie-scenario de gesimuleerde gebiedswaterbalans zien voor 

het irrigatieseizoen 2018 onder 100% en 50% aanvoercapaciteit. Met de helft van de 
aanvoercapaciteit zien we geen verandering in de verdampingsreductie optreden voor de maanden 
april en augustus-september. Er is weliswaar minder water over, maar dit is voldoende om alle 

functies binnen het gebied van water te voorzien, zowel bij huidig als het subirrigatie-scenario. 
 
Voor de huidige situatie levert 50% van de aanvoercapaciteit alleen een probleem op voor juli 2018: 

hier zien we de verdampingsreductie voor het gebied toenemen met 8%. 
 
Door de toepassing van subirrigatie zien we dat er bij 50% van de aanvoercapaciteit geen 

aangevoerd water overblijft voor de maanden mei-juli. Dit resulteert tevens in een toename van de 
verdampingsreductie (totaal voor het gebied) voor deze maanden: 16% toename in mei, 21% 
toename in juni, en 12% toename in juli. 

 
Tabel 11 laat een verdere opsplitsing zien van de waterbalans per categorie. Hieruit wordt duidelijk 
dat voor de huidige situatie de 50% reductie in aanvoercapaciteit in juli 2018 alleen een probleem 

oplevert voor de natuur: de verdampingsreductie gaat van 0 mm naar 66 mm (41% 
verdampingsreductie). De landbouw ondervindt onder de huidige situatie, mits er goede afspraken 
zijn gemaakt over wie wanneer beregent, geen nadelige effecten tijdens een extreem droog jaar 

zoals 2018 als de gemaalcapaciteit gehalveerd zou worden. 



 

 
58 

 
Tabel 11 Gesimuleerde waterbalans (mm) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per maand voor het gehele 
gebied (exclusief grondwateronttrekkingen) opgesplitst in de categorieën “Natuur” en “Agrarisch”, met een verdere opsplitsing 
van de categorie “Agrarisch” in “Beregende percelen”, “Niet beregende percelen”, en “Percelen met subirrigatie”. Dit zijn de 

resultaten onder maximale gemaalcapaciteit en 50% van de gemaalcapaciteit. 

 
 
Wordt er subirrigatie toegepast en is de aanvoercapaciteit 50%, dan ontstaat er bij natuur ook een 
verdampingsreductie tijdens de maanden mei en juni. Voor de agrarische percelen neemt de 

verdampingsreductie ook toe voor de maanden mei-juli als er subirrigatie wordt toegepast en de 
aanvoercapaciteit is 50%: dit resulteert in een toename van 2% in mei, 8% in juni, en 13% in juli. Het 
zijn met name de percelen waar subirrigatie wordt toegepast die een toename in 

verdampingsreductie ervaren: 6% in mei, 25% in juni, en 36% in juli. Voor juli ondervinden ook de 
beregende percelen aan het einde van de aanvoerroute een nadelig effect door de halve 
aanvoercapaciteit en de toepassing van subirrigatie: de verdampingsreductie neemt toe van 77% 

naar 90%. 

  

100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

May-18 Natuur Huidig 48 140 93 185 185 93 93 93 93 140 140 0 0 0% 0%

May-18 Natuur Subirrigatie 48 140 93 185 0 93 0 93 0 140 48 0 93 0% 66%

May-18 Agrarisch Huidig 54 102 48 17 17 2 2 13 13 68 68 34 34 34% 34%

May-18 Agrarisch Subirrigatie 54 102 48 85 76 59 52 24 22 79 77 23 25 23% 25%

May-18 Beregende percelen Huidig 54 110 56 39 39 4 4 31 31 85 85 25 25 23% 23%

May-18 Beregende percelen Subirrigatie 54 109 55 39 38 4 4 31 30 85 84 24 25 22% 23%

May-18 Niet beregende percelen Huidig 54 96 42 0 0 0 0 0 0 54 54 42 42 43% 43%

May-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 54 92 38 0 0 0 0 0 0 54 54 38 38 41% 41%

May-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 54 108 54 269 237 215 190 54 47 108 102 0 6 0% 6%

Jun-18 Natuur Huidig 27 120 93 186 178 93 89 93 89 120 116 0 4 0% 3%

Jun-18 Natuur Subirrigatie 27 120 93 186 0 93 0 93 0 120 27 0 93 0% 78%

Jun-18 Agrarisch Huidig 30 101 71 17 17 2 2 14 14 44 44 57 57 57% 57%

Jun-18 Agrarisch Subirrigatie 30 101 71 108 73 78 51 29 22 60 52 42 49 41% 49%

Jun-18 Beregende percelen Huidig 30 102 71 40 40 4 4 32 32 62 62 39 39 39% 39%

Jun-18 Beregende percelen Subirrigatie 30 102 72 40 36 4 4 32 29 62 59 40 43 39% 42%

Jun-18 Niet beregende percelen Huidig 30 101 71 0 0 0 0 0 0 30 30 71 71 70% 70%

Jun-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 30 101 71 0 0 0 0 0 0 30 30 71 71 70% 70%

Jun-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 30 101 71 355 230 284 184 71 46 101 76 0 25 0% 25%

Jul-18 Natuur Huidig 3 162 158 317 185 158 93 158 93 162 96 0 66 0% 41%

Jul-18 Natuur Subirrigatie 3 162 158 0 0 0 0 0 0 3 3 158 158 98% 98%

Jul-18 Agrarisch Huidig 4 144 141 17 17 2 2 14 14 18 18 127 127 88% 88%

Jul-18 Agrarisch Subirrigatie 4 144 141 152 76 113 58 37 17 41 21 103 123 72% 85%

Jul-18 Beregende percelen Huidig 4 139 135 40 40 4 4 32 32 36 36 103 103 74% 74%

Jul-18 Beregende percelen Subirrigatie 4 139 135 36 12 4 1 29 10 33 14 107 126 77% 90%

Jul-18 Niet beregende percelen Huidig 4 149 145 0 0 0 0 0 0 4 4 145 145 97% 97%

Jul-18 Niet beregende percelen Subirrigatie 4 150 147 0 0 0 0 0 0 4 4 147 147 97% 97%

Jul-18 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 4 141 137 521 268 417 214 104 54 108 57 33 84 23% 59%

ETa
Verdampings-

reductie
% reductie

Vraag
Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

beschikbaarDatum Landgebruik Scenario
Neerslag

beschikbaar
ETp
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5 Conclusies 
Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de wateraanvoer voor het gebied Stegeren 
dusdanig geoptimaliseerd kan worden, opdat zo goed als mogelijk aan de watervraag van de 

landbouw wordt voldaan, waarbij tegelijk rekening wordt gehouden met de zoetwatervoorziening 
binnen Stegeren als geheel. Dit omvat dus niet alleen bediening van de landbouw met water, maar 
ook de zoetwatervoorziening voor de natuur. Wel ligt de wateraanvoerprioriteit in deze studie bij de 

landbouw. 
 
Om dit doel te realiseren hebben we i) de huidige situatie van wateraanvoer en watervraag 

onderzocht, ii) gekeken of er water te conserveren valt, iii) geanalyseerd wat het effect op de 
gewasverdamping is als er alleen beregend wordt uit grondwater (geen wateraanvoer), iv) 
onderzocht welke percelen geschikt zijn om regelbare drainage met subirrigatie op toe te passen, v) 

de effecten van de toepassing regelbare drainage met subirrigatie op de watervraag en 
wateraanvoer voor landbouw en natuur onderzocht, en vi) de effecten van restrictie op 
wateraanvoer vanuit de Vecht tijdens een extreem droog irrigatieseizoen onderzocht. 

5.1 Huidige situatie 
Ten eerste herhalen we enkele karakteristieken van het systeem:  

• De wateraanvoer voor Stegeren vanuit de Vecht vindt plaats via gemaal Junne (max. 
capaciteit 200 L/s), waarna het in het gebied verder opgevoerd wordt via gemaal 
Wolfveldseweg (max. capaciteit 200 L/s) en Oosterdijk (125 L/s). 

• Tijdens perioden van hevige neerslagoverschotten kan het water via hetzelfde stelsel van 
watergangen worden afgevoerd als waarmee water wordt aangevoerd, maar dan in 
omgekeerde richting naar de Vecht toe. 

• Met een totaal areaal in het model van 450,5 ha bestaat Stegeren voor 377,9 ha uit 
landbouw (84%), en 72,9 ha uit natuurgebied (16%). Van de landbouw is 202,2 ha niet 
beregend, 150,8 ha beregend uit oppervlaktewater, en 24,6 ha beregend uit het grondwater. 

 
Voor de huidige situatie kunnen we met betrekking tot de wateraanvoer en watervraag het 
volgende concluderen: 

• Het irrigatieseizoen van 2018 had door de hoge ETp en lage hoeveelheid neerslag de 
hoogste watervraag van de vier geanalyseerde jaren 2018-2021. 

• Tijdens zowel droge (2018-2019) als natte jaren (2020-2021) vindt er in het gebied Stegeren 
als geheel een verdampingsreductie plaats. Dit leidt tot een afname in de droge 
stofproductie. Dit varieert van 37% in het droge jaar 2018 tot 18% in 2021. Dit komt doordat 
de gehanteerde beregeningscapaciteit onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, ondanks 

de voldoende wateraanvoer. 

• Voor de natuurgebieden zien we voor geen enkele maand een verdampingsreductie 
ontstaan. Omdat de natuur in deze studie de laagste prioritering voor wateraanvoer heeft, 
betekent dit dat de verdampingsreductie alleen plaatsvindt bij de landbouwpercelen. 

• De verdampingsreductie is logischerwijs het hoogst voor de niet beregende percelen (59% 
in 2018, en 33% in 2021), en minder hoog voor de beregende percelen 31% in 2018, en 7% in 

2021). Deze is het hoogst gedurende de maanden mei t/m augustus. 

• De verdampingsreductie voor de beregende percelen in het noordoosten (lagere prioriteit 
wateraanvoer) is hetzelfde als voor de percelen in het zuidwesten (hogere prioriteit 
wateraanvoer). Dit betekent dat de percelen met de laagste kans op wateraanvoer evenveel 

water krijgen als de percelen met de hoogste kans op wateraanvoer. Hieruit kunnen we 
concluderen dat het aanvoersysteem goed functioneert. 

• Omdat i) natuur de laagste wateraanvoer prioriteit heeft, ii) de verdampingsreductie voor 
natuur 0% is, en iii) de gemaalcapaciteit op maandbasis nooit volledig benut wordt, kunnen 

we concluderen dat de wateraanvoer via gemaal Junne en de overige gemalen voldoende is 
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om de beregende percelen van water te voorzien. De voor de beregende percelen 

gemodelleerde verdampingsreductie is dus het gevolg van de maximale 
beregeningscapaciteit van 40 mm/maand. 

• Op zowel seizoen- als maandbasis is de gemaalcapaciteit voldoende om aan de watervraag 
binnen het gebied Stegeren te voldoen. Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat dit op 

dagbasis niet het geval is omdat er tijdens dagen van grote watervraag door meerdere 
agrariërs tegelijk beregend kan worden. Dit creëert op die dagen een piek in de watervraag 
en dus de wateraanvoer. In een “worst-case” scenario worden alle uit het oppervlaktewater 

beregende percelen (totaal 150,8 ha) op dezelfde dag met 20 mm beregend (maximale gift 
van één beregeningsbeurt). Dit resulteert dan in een wateraanvoer behoefte van 349 L/s 
voor die ene dag voor alleen de landbouw. Met een maximale capaciteit van 200 L/s voor 

gemaal Junne ontstaat er dan dus een probleem: zowel de landbouw als de natuur zullen 
dan een toename in verdampingsreductie laten zien. In het model gebeurt dit niet omdat er 
op maandbasis gerekend wordt waardoor de wateraanvoer naar de percelen tijdens een 

maand optimaal op elkaar is afgestemd. In de praktijk kan dit ook gehaald worden als er 
duidelijke afspraken gemaakt zijn over welke agrariër wanneer beregend. 

• Als er duidelijke afspraken gemaakt worden over waar er wanneer beregend kan worden, 
dan is er ruimte om met de huidige gemaalcapaciteit, de 202,2 ha die momenteel niet 

beregend is, te beregenen uit het oppervlaktewater. Dit kan gedaan worden indien dat echt 
nodig is. We hanteren hier het uitgangspunt om zo min mogelijk te irrigeren en water te 
onttrekken uit de Vecht. 

5.2 Alleen beregening uit grondwater 
Als er gekozen zou worden voor een situatie waarbij geen wateraanvoer plaatsvindt via gemaal 
Junne, maar waarbij alle beregende percelen zouden beregenen via het grondwater, dan zorgt dit 
niet voor een verhoging van de drogestofproductie: de verdampingsreductie blijft gelijk. Dit komt 

omdat niet de wateraanvoer vanuit Junne verantwoordelijk is voor de verdampingsreductie bij de 
beregende percelen, maar de maximale beregeningscapaciteit van 40 mm/maand. Als voor 
beregening alleen grondwater zou worden gebruikt, dan heeft dat tot gevolg dat de 

grondwaterstanden in het gebied Stegeren meer dalen dan momenteel het geval is. Dat betekent 
voor de momenteel niet-beregende percelen dat daar de verdampingsreductie groter wordt. Geen 
wateraanvoer via Junne betekent uiteraard een besparing op de energiekosten van de gemalen. Het 

effect van beregening op de grondwaterstand is in deze studie niet meegenomen. Daarnaast is de 
temperatuur van grondwater vaak koud, waardoor boeren veelal kiezen voor beregening uit het 
oppervlaktewater. 

5.3 Geschiktheid regelbare drainage met subirrigatie 
Voor de geschiktheid van percelen voor de toepassing regelbare drainage met subirrigatie hebben 
we als criteria ervoor gekozen dat i) de som van kwel en wegzijging gelijk aan of groter is dan nul, en 

ii) de GLG zich binnen één meter beneden maaiveld bevindt. Dit zorgt ervoor dat er minder van het 
via subirrigatie toegevoegde water verdwijnt richting het diepere grondwater, en het daardoor niet 
ten gunste komt aan het gewas. Dit heeft geleid tot een totaal areaal van 95 ha ‘geschikte’ percelen 

voor subirrigatie. Hiervoor is 57 ha aan niet beregende percelen gebruikt, en 38 ha aan beregende 
percelen. Omdat deze selectiecriteria (kwel + wegzijging >0 en GLG <1 m-mv) erg conservatief zijn, 
zijn er wellicht meer locaties binnen het gebied Stegeren waar deze maatregel met succes 

toegepast kan worden. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 

5.4 Effecten regelbare drainage met subirrigatie 
We kunnen concluderen dat het toepassen van regelbare drainage met subirrigatie op de ‘geschikte’ 
percelen de volgende effecten heeft: 

• Voor het gebied Stegeren als geheel neemt de verdampingsreductie voor elk 
irrigatieseizoen af met 4 à 5%. Dit lijkt weinig, maar dit komt doordat de afname in 
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verdampingsreductie alleen plaatsvindt bij de percelen met subirrigatie, en deze leveren 

met een totaal areaal van 95 ha (21%) een relatief kleine bijdrage aan de afname in 
verdampingsreductie voor het gebied als geheel. 

• De verdampingsreductie wordt duidelijk minder voor de percelen waar subirrigatie 
plaatsvindt: een verdampingsreductie van 32% voor de beregende percelen ten opzichte van 

een verdampingsreductie van 6% voor de percelen met subirrigatie tijdens het extreem 
droge jaar 2018. Voor alle andere jaren is de verdampingsreductie zelfs 0% voor de percelen 
met subirrigatie. 

• De verdampingsreductie bij de percelen met subirrigatie komt alleen voor tijdens de 
extreem droge maand juli 2018. Bij de subirrigatie percelen is de verdampingsreductie dan 

32%, ten opzichte van 74% bij de beregende percelen. 

• Met uitzondering van juli 2018 ondervinden de beregende percelen geen nadelige gevolgen 
van deze maatregel. 

• Alleen tijdens de extreem droge maand juli 2018 neemt de verdampingsreductie voor 3 tot 4 
percelen in het noordoosten van het gebied toe met 3%. De maatregel lijkt in deze maand te 

veel van de gemaalcapaciteit te vragen, zodat de percelen in het noordoosten met de 
laagste prioritering voor water minder water ter beschikking hebben. Voor alle andere 
maanden blijft de maximale beregeningscapaciteit van 40 mm/maand de limiterende factor 

voor de beregende percelen. 

• Door de toepassing van deze maatregel wordt de gemaalcapaciteit op seizoenbasis meer 
belast, omdat er bij de toepassing van subirrigatie meer water nodig is. Tijdens het extreem 
droge jaar is de benutte gemaalcapaciteit 63% ten opzichte van 30% voor de huidige situatie 
zonder subirrigatie. Dit zal hogere energiekosten met zich meebrengen. 

• Mits er goede afspraken worden gemaakt over wanneer welke percelen beregend kunnen 
worden, en hoe de subirrigatie geregeld wordt, is de gemaalcapaciteit, met uitzondering 
van de maanden juli 2018, juni 2019, juli 2019, onder de maatregel regelbare drainage met 
subirrigatie voldoende om aan de watervraag van het gebied Stegeren te voldoen. 

• Voor de natuurgebieden treedt een verdampingsreductie alleen op tijdens de extreem 
droge maanden juli 2018 (158 mm, 98%), juni 2019 (54 mm, 38%), en juli 2019 (26 mm, 21%). 

Voor alle andere maanden heeft de maatregel regelbare drainage met subirrigatie geen 
nadelige gevolgen voor de natuur. Voor de huidige situatie is de verdampingsreductie voor 
de natuurgebieden altijd nul. 

• Doordat natuur i) de laagste wateraanvoerprioriteit heeft, en ii) er tijdens deze maanden 
voor natuur een verdampingsreductie optreedt, betekent dit dat de gemaalcapaciteit 
gedurende de bovengenoemde maanden onvoldoende is om aan de watervraag voor het 
gebied Stegeren te voldoen, ook als er duidelijke afspraken over de beregeningsbeurten 

worden gemaakt. 

5.5 Conserveren van water 
Met betrekking tot het conserveren van water kunnen we het volgende concluderen: 

• Tijdens het irrigatieseizoen is er voor vrijwel elke maand sprake van een neerslagtekort: de 
totale vraag naar water is hoger dan het totale aanbod via neerslag. 

• In de praktijk zal het voorkomen dat er tijdens de zomermaanden dagen zijn waarop meer 
neerslag valt dan er vraag is naar water. Tijdens deze dagen kan getracht worden om dit 

water te conserveren als daar de ruimte voor is in de bodem. Omdat het model op 
maandbasis rekent wordt dit overschot niet afgevoerd, maar wordt dit in mindering 
gebracht bij de watervraag: het model conserveert dus ‘maximaal’ water tijdens het 

irrigatieseizoen. 

• Tijdens de maanden buiten het irrigatieseizoen is vrijwel altijd sprake van een 
neerslagoverschot. Uitgaande van een gebiedsgemiddelde drooglegging van 0,5 m-mv, een 
GVG van 1,0 m-mv, en een bergingscoëfficiënt van 10%, zou er ca. 50 mm ruimte 
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beschikbaar zijn om water te conserveren in maart. Dit zou ruim voldoende moeten zijn om 

het gemiddelde neerslagoverschot van maart met 35 mm te kunnen conserveren.  

5.6 Restrictie wateraanvoer uit Vecht 
Als er tijdens periodes van extreme droogte een beperking zou komen op de wateraanvoer vanuit de 

Vecht, en de gemalen hierdoor op 50% van de maximale capaciteit zouden draaien, dan zou dit voor 
een extreem droog jaar als 2018 het volgende betekenen: 

• Voor de huidige situatie levert dit alleen een probleem tijdens de extreem droge maand juli 
2018 voor de natuurgebieden als de landbouw de prioriteit heeft: deze gaat van 0 mm naar 
66 mm (41% verdampingsreductie). 

• Mits er goede beregeningsafspraken worden gemaakt ondervinden de beregende percelen 
geen nadelige effecten van een halvering van de gemaalcapaciteit: de verdampingsreductie 
blijft onveranderd. 

• Als er onder deze omstandigheden ook nog regelbare drainage met subirrigatie wordt 
toegepast op de ‘geschikte’ percelen (95 ha), dan ontstaan er de volgende knelpunten: 

o Blijft er geen aangevoerd water over tijdens mei t/m juli. 

o Ontstaat er bij de natuurgebieden ook een verdampingsreductie in mei en juni. 
o Neemt de verdampingsreductie voor de agrarische percelen toe met 2% in mei, 8% 

in juni, en 13% in juli. 

o Met name de percelen met regelbare drainage met subirrigatie ondervinden een 
toename in verdampingsreductie: 6% in mei, 25% in juni, en 36% in juli. 

o Alleen tijdens een extreem droge maand zoals juli 2018 zien we voor de beregende 

percelen een toename in verdampingsreductie: van 77% naar 90%. 

5.7 Optimale afstemming tussen watervraag en wateraanvoer 
De huidige selectie van de “geschikte” percelen voor de toepassing van regelbare drainage met 

subirrigatie resulteert in een optimale bodem-waterhuishouding voor het gebied Stegeren. Dit 
kunnen we concluderen omdat: 

• De verdampingsreductie voor de beregende percelen niet of nauwelijks afneemt als gevolg 
van deze maatregel. Alleen in een extreem droge maand zoals juli 2018 zijn er 3 tot 4 
percelen in het noordoosten van het gebied waar de verdampingsreductie iets toeneemt als 

gevolg van deze maatregel. 

• De verdampingsreductie voor de percelen met regelbare drainage met subirrigatie is voor 
alle jaren, met uitzondering van 2018, gereduceerd tot 0 mm. Voor 2018 is de 
verdampingsreductie 6% voor de percelen met deze maatregel ten opzichte van 32% voor 

de beregende percelen. 

• Alleen tijdens de extreem droge maand juli 2018 vindt er verdampingsreductie plaats bij de 
percelen met deze maatregel: 23% ten opzichte van 77% voor de percelen die beregend 
worden. 

• Bij de natuurgebieden ontstaat alleen een verdampingsreductie tijdens extreem droge 
maanden zoals juli 2018 (98%), juni 2019 (38%), en juli 2019 (21%). 

• Met uitzondering van deze drie maanden is de gemaalcapaciteit voldoende om aan de 
watervraag binnen het gebied te voldoen als deze maatregel wordt ingezet op de 
geselecteerde percelen. Voor het goed functioneren van de waterhuishouding in Stegeren 
dienen in het groeiseizoen duidelijke afspraken tussen het waterschap en de agrariërs 

onderling gemaakt en gehandhaafd te worden over waar en wanneer er beregend en 
subirrigatie toegepast mag worden. Bij een veranderend klimaat worden deze afspraken 
meer en meer belangrijk. 
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6 Discussie 
In deze studie is aangenomen dat 80% van het water dat aangevoerd wordt bij de percelen met 
regelbare drainage met subirrigatie naar het grondwater gaat. Deze waarde is bepaald aan de hand 

van de veldproef op het perceel van dhr. Kremer (perceel nr. 3, Figuur 8) (de Wit et al., 2021-a; de 
Wit et al., 2021-b). De voor subirrigatie ‘geschikte’ percelen zijn in deze studie geselecteerd op basis 
van de criteria: som van kwel en wegzijging >0 en GLG <1 m-mv. Dit zijn conservatieve 

selectiecriteria, en de vraag is of er bij deze karakteristieken ook 80% van het aangevoerde water 
verdwijnt. Het perceel van dhr. Kremer voldoet ook niet aan deze criteria omdat er op dit perceel 
meer wegzijging plaatsvindt. Dit betekent dat de aanname dat 80% van het bij subirrigatie 

aangevoerde water naar het grondwater gaat voor de ‘geschikte’ percelen een ‘worst-case’ scenario 
is. Hierdoor is het goed mogelijk dat de verdampingsreductie voor de beregende percelen in het 
noordoosten, en voor de natuurgebieden, tijdens maanden van extreme droogte overschat is. Door 

minder conservatieve selectiecriteria voor ‘geschikte’ subirrigatie percelen te kiezen, zijn er wellicht 
meer locaties binnen het gebied waar deze maatregel met succes toegepast kan worden. 
 

In deze studie is uitgegaan van een ‘perfect’ subirrigatie systeem waarbij alle verdampingsreductie 
gecompenseerd kan worden met het via subirrigatie aangeleverde en beschikbare water. In de 
praktijk zal dit lastiger zijn omdat niet al het beschikbare water opgenomen kan worden door het 

gewas. Dit is mede afhankelijk van worteldiepte, de bodemstructuur, en de diepte van de 
grondwaterstand. Hierdoor is het mogelijk dat er in de praktijk wel enigszins sprake kan zijn van 
verdampingsreductie bij toepassing van subirrigatie. 

 
Deze studie heeft aangetoond dat de gemaalcapaciteit onder de huidige situatie ruim voldoende is, 
en met de toepassing regelbare drainage met subirrigatie deze nagenoeg bijna altijd voldoende is, 

om aan de watervraag van het gebied Stegeren te voldoen. Dit heeft wederom te maken met de 
rekenstap van één maand waardoor het model zorgt voor een optimale afstemming onder de 

agrariërs over waar er wanneer beregend mag worden. In de praktijk zal de gemaalcapaciteit ook 
voldoende zijn als er goede afspraken tussen het waterschap en de agrariërs onderling gemaakt zijn. 
 

Er is in deze studie uitgegaan van een maximale beregeningscapaciteit van 40 mm/maand. Dit komt 
uit op een maximale gift van 240 mm per seizoen. Volgens verschillende studies (van Asseldonk et 
al., 2020; Stokkers et al., 2022) lopen de maximale beregeningsgiften sterk uiteen, en is deze met 

152 mm/seizoen maximaal voor consumptieaardappelen. Doordat in deze studie is gerekend met 
240 mm/seizoen zitten we aan de ruime kant qua maximale beregeningsgift. Dit heeft als voordeel 
dat de haspel/ beschikbaarheid van de agrariër minder een beperkende factor is in deze studie, maar 

dat de nadruk meer komt te liggen op de aanvoercapaciteit via de gemalen in het gebied. In de 
praktijk kan het dus voorkomen dat door een mogelijk lagere beregeningscapaciteit, de 
verdampingsreductie hoger is dan is aangetoond in deze studie. Omdat de ruim gekozen 

beregeningscapaciteit in deze studie al de hoofdoorzaak is voor de verdampingsreductie bij 
beregende percelen (zowel onder huidig als met regelbare drainage met subirrigatie), zal een kleiner 
gekozen beregeningscapaciteit de resultaten van deze studie niet beïnvloeden wanneer er over de 

effecten van regelbare drainage met subirrigatie gesproken wordt. 
 
In de praktijk vinden maatregelen zoals beregening en het vasthouden van water plaats op 

tijdschalen van een uur tot een dag. Zo kan het in de praktijk bijvoorbeeld voorkomen dat op één of 
meerdere dagen gedurende het irrigatieseizoen intensieve regenbuien vallen waarbij er meer 
neerslag valt dan dat er vraag is naar water. Als dit water niet vastgehouden of geborgen kan 

worden, dan wordt dit overtollige water in Stegeren afgevoerd via hetzelfde stelsel van 
watergangen waar de wateraanvoer ook via plaatsvindt. Het model in deze studie laat geen afvoer 
zien via het oppervlaktewater systeem omdat het model vraaggestuurd en op maandbasis rekent. 
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Dit betekent dat op dagen met een neerslagoverschot dit overschot in mindering wordt gebracht op 

de watervraag, zodat er minder aanvoer nodig is. Het model zorgt dus automatisch voor een 
optimale waterhuishouding met betrekking tot het conserveren van water. Het is denkbaar dat de 
maximale conservering van water in de praktijk moeilijk haalbaar is. Daarom kan de aanvoer op 

maandbasis vanuit gemaal Junne hoger zijn dan dat het model in deze studie laat zien. 
 
Het is onbekend of er in het gebied lekverliezen vanuit de watergangen naar het grondwater 

plaatsvinden. In deze studie is ervan uitgegaan dat er geen lekverliezen zijn vanuit de watergangen 
naar het grondwater. Een gevolg van deze keuze kan zijn dat de beschikbare aanvoer in deze studie 

overschat wordt, en daardoor de verdampingsreductie onderschat wordt. Deze studie heeft 
aangetoond dat, indien er duidelijke afspraken worden gemaakt over waar er wanneer beregend 
mag worden, de gemaalcapaciteit ruim voldoende is (voor huidig en subirrigatie met regelbare 

drainage), met uitzondering van een drietal extreem droge maanden, om aan de watervraag binnen 
het gebied Stegeren te voldoen. Mochten er in de praktijd wel lekverliezen optreden, dan wordt 
verwacht dat de gemaalcapaciteit nog steeds voldoende is om aan de watervraag binnen het gebied 

te voldoen. 
 
Het WEAP-model dat in deze studie gebruikt is, is geen ruimtelijk gedistribueerd hydrologisch 

model, en bevat ook geen grondwaterstromingsberekeningen. Dit betekent dat er horizontaal geen 
uitwisseling van water tussen de percelen plaatsvindt, terwijl dit in de praktijk veelal wel zo is. Een 
agrariër die zijn perceel met behulp van subirrigatie van water voorziet zal een stijging in de 

grondwaterstand op het desbetreffende perceel waarnemen. Dit zal dan ook op de nabijgelegen 
percelen tot een stijging van de grondwaterstand zorgen. Met andere woorden: percelen die 
grenzen aan, of dicht bij een perceel liggen waar subirrigatie plaatsvindt, zullen deels profiteren van 

dit water omdat dit ook de grondwaterstand op hun perceel omhoog zal brengen. Dit bevordert de 
capillaire nalevering waardoor er minder behoefte ontstaat om te beregenen. Dit proces is niet 
meegenomen in deze modelstudie wat betekent dat er wederom ‘conservatief’ is gerekend met 

betrekking tot de wateraanvoer/beschikbaarheid: de verdampingsreductie zal in de praktijk 
mogelijk minder zijn omdat aangrenzende percelen profijt kunnen hebben van het water dat wordt 
toegevoegd via subirrigatie. 
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7 Aanbevelingen  
Op basis van geohydrologische eigenschappen zijn percelen (totaal areaal 95 ha) geselecteerd die 
‘geschikt’ zijn voor toepassing van regelbare drainage met subirrigatie. Wij bevelen aan om één of 

meerdere van deze percelen van dit systeem te voorzien en hier actief metingen te doen voor 
grondwaterpeil, bodemvocht, ontwateringspeil, en aangevoerd water. Door deze metingen op de 
‘geschikte’ percelen te doen kunnen we beter in kaart brengen hoeveel van het aangevoerde water 

ten gunste komt aan de gewasverdamping en hoeveel er percoleert naar het grondwater. In een 
mogelijke vervolgstudie zou dit dan tot een verbeterslag kunnen leiden in de modelaannames die 
gedaan zijn in deze studie. Uitvoering van deze metingen kan vooraf worden gegaan door het 

maken van een geschiktheidskaart voor regelbare drainage met subirrigatie voor het beheergebied 
én door een gebiedsdekkende inventarisatie van zoetwaterbronnen in het groeiseizoen. Daarmee 
komt de waterbeschikbaarheid kwantitatief in beeld. 

 
De conceptualisatie van WEAP in deze studie kent geen ‘hydrologisch geheugen’. Dat wil zeggen, 
als er een neerslagoverschot is in een bepaalde maand, dan wordt dit overschot niet opgeslagen in 

de bodem of in de watergangen zodat het gebruikt kan worden voor de watervraag in de 
daaropvolgende maand. In de praktijk kan dit wel gebeuren, wat betekent dat het model de 
verdampingsreductie mogelijk overschat als er in de voorgaande maand een neerslagoverschot was 

geweest. In de huidige studie gebeurt dit tijdens het irrigatieseizoen alleen in juni 2020 en in mei en 
juli 2021, waardoor dit de modelresultaten nauwelijks zal beïnvloeden. In een vervolgstudie raden 
we aan om een conceptualisatie te kiezen waarbij een neerslagoverschot in een bepaalde maand 

kan worden meegenomen naar een volgende maand. 
 
Met een gemiddeld neerslagoverschot van 35 mm in maart en een gemiddeld beschikbare berging 

van 50 mm in de bodem, lijkt het mogelijk om het neerslagoverschot van maart in het gebied te 
conserveren om zodoende de wateraanvoer voor april te kunnen reduceren. We bevelen het 

waterschap aan om te onderzoeken of dit ook technisch/financieel haalbaar is, en waar in het gebied 
de ruimte (geschikt) is om dit neerslagoverschot te conserveren. 
 

Als er agrariërs zijn waarbij er de afgelopen jaren gedurende één of meerdere dagen geen 
wateraanvoer was, dan raden wij aan om met de agrariërs in het gebied in gesprek te gaan om 
afspraken te maken over wie er wanneer, waar, en onder welke omstandigheden mag beregenen en 

subirrigeren. Deze studie heeft aangetoond dat er op maandbasis voldoende water is om het gehele 
gebied Stegeren van water te voorzien, ook tijdens extreme droogte zoals in juli 2018. Er is dus 
voldoende water beschikbaar, maar er moeten wel goede afspraken gemaakt zijn/worden om dit 

water op de juiste momenten eerlijk te verdelen. Hierbij is het goed om te beseffen dat de 
piekbelasting op de aanvoer bij subirrigatie kleiner is doordat de aanvoer 24/7 kan plaatsvinden. Bij 
beregening is de piekbelasting op de aanvoer groter met grotere pompen. 

 
De kwaliteit van de data van de gemeten wateraanvoer via de gemalen in het gebied Stegeren is 
onvoldoende. Een aanbeveling naar het waterschap is daarom om meer aandacht te besteden aan 

het meten en registreren van de wateraanvoer via gemaal Junne en de overige twee gemalen 
binnen het gebied. Als ook de afvoer gemeten wordt, dan kan er netto bepaald worden hoeveel 
water het gebied in- en uitgaat. Dit is nuttige informatie voor het opstellen van een waterbalans 

voor een gebied zoals Stegeren. 
 
Voor de toepassing van de maatregel regelbare drainage met subirrigatie op grote ruimtelijke schaal 

(10.000+ ha) is het belangrijk om inzicht te krijgen in de beschikbare zoetwaterbronnen in het 
groeiseizoen, nu en in de toekomst. Daarom bevelen wij aan om een tijdsafhankelijke 
waterbeschikbaarheidskaart te maken voor het beheergebied van Waterschap Vechtstromen. 
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Zowel watervraag en wateraanbod zullen veranderen als gevolg van klimaatverandering. Daarom is 

het interessant om te onderzoeken hoe zowel de watervraag als het wateraanbod ruimtelijk in het 
beheergebied van Waterschap Vechtstromen verandert. Dit zal nuttig zijn bij het maken van de 
middellange termijnplanning voor de inrichting van een gebied, zowel vanuit het perspectief van het 

waterschap, de agrarische sector en natuurbeheerders. 
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Bijlage A: Beschrijving WEAP 

A.1 Introductie 
Waterschaarste komt wereldwijd helaas steeds vaker voor. Verwacht wordt dat in de toekomst, 
mede door de effecten van klimaatverandering en bevolkingstoename, dit alleen maar zal 

toenemen. Het is daarom van belang bij de verdeling van het beschikbare water binnen de sectoren 
landbouw, natuur, drinkwater, industrie, en recreatie, om een integrale afweging te maken van het 
wateraanbod, de watervraag, de waterkwaliteit, en de ecologische aspecten. Deze aspecten zijn 

opgenomen in het WEAP (“Water Evaluation And Planning”) model (Sieber and Yates, 2015). 
 
WEAP (https://www.weap21.org) is ontwikkeld door het Stockholm Environmental Institute, en is 

een praktisch en robuust softwarepakket met als doel ondersteuning te bieden bij integraal 
waterbeheer en water planning vraagstukken. WEAP is geen fysisch model dat op detailniveau 
oppervlaktewaterstroming, grondwaterstroming, of de interactie tussen beide kan simuleren. Wel 

kunnen deze hydrologische processen tot op bepaalde hoogte door de gebruiker in WEAP 
geconceptualiseerd worden. WEAP kan daarom beter gezien worden als een waterbalans model 
(waterboekhouding). Het voordeel hiervan is dat het snel rekent en dat hierdoor allerlei 

planning/management scenario’s relatief snel doorgerekend kunnen worden. WEAP is eigenlijk 
niets anders dan een complexe Excel spreadsheet in een GIS-omgeving. Dit spreekt de 

“stakeholder” vaak aan omdat deze precies kan zien waar in het beheergebied de knelpunten en 
oplossingen liggen. Afhankelijk van de te beantwoorden vraag en de beschikbare data kan de 
gebruiker ervoor kiezen om met WEAP-simulaties uit te voeren op jaar-, maand-, of dagbasis. 

 
Er is geen unieke manier om een WEAP-model voor een bepaald gebied op te zetten. Met andere 
woorden: de gebruiker is vrij in hoe hij/zij het te modelleren gebied “conceptualiseert”. De mate van 

model “complexiteit” hangt af van: 

• De te beantwoorden vraag (doelstelling) 

• Data beschikbaarheid 

• Gebiedskennis 

• Expertise modelleur 

• Beschikbare tijd om de studie uit te voeren 
 
Ter illustratie: voor een gebied waarin veel agrarische activiteit plaatsvindt kan ervoor gekozen 

worden om elke agrariër (of elk perceel) als aparte rekeneenheid in het model op te nemen. 
Motivatie voor deze keuze zou kunnen zijn dat men geïnteresseerd is in de waterhuishouding op 
perceel niveau en dat er data op perceel niveau beschikbaar is. Zouden we meer geïnteresseerd zijn 

in de waterhuishouding in de agrarische sector als geheel (waarin er weinig verschillen zijn qua 
gewas en management tussen de agrariërs) ten opzichte van industrie, en drinkwater, dan is het 
mogelijk beter om alle agrariërs te modelleren als één rekeneenheid.  

 
Tabel 12 geeft beknopt een aantal kenmerken van WEAP weer. 
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Tabel 12 WEAP kenmerken. 

Integrale benadering Unieke aanpak voor het evalueren van planning op het gebied van 

integraal waterbeheer 

Tijdstap Rekent op jaar-, maand-, of dagbasis 

GIS omgeving De transparante structuur vergemakkelijkt de participatie van diverse 
belanghebbenden 

Waterbalans Een database met informatie over wateraanbod en watervraag stuurt 

het massabalans model op basis van een link-node architectuur 

Simulaties Berekent watervraag, wateraanbod, afstroming, infiltratie, 

gewasbehoefte, stroming, berging, watervervuiling, waterbehandeling, 
debiet en waterkwaliteit voor verschillende hydrologische- en 
beleidsscenario's 

Scenario’s Evalueert een volledige range van ontwikkelingen en beheer-opties op 
het gebied van water en houdt rekening met meervoudig en competitief 
gebruik van watersystemen 

 

A.2 WEAP in a nutshell 

A.2.1 Watervraag en wateraanbod 
WEAP is geen fysisch hydrologisch model, maar is een “waterbalans” model dat toegepast kan 
worden op stedelijke en agrarische systemen, combinaties hiervan, een enkel stroomgebied, 

meerdere stroomgebieden, en grensoverschrijdende complexe stroomgebieden waarin allerlei 
sectoren actief zijn. WEAP beschikt over een aantal hydrologische componenten die het mogelijk 
maakt de volgende processen te simuleren: oppervlakkige afstroom, infiltratie, evapotranspiratie, 

grondwater aanvulling, en basis afvoer. Civiele toepassingen, zoals reservoir management en 
“hydropower generation”, kunnen ook met WEAP gemodelleerd worden. De waterverdeling tussen 
“wateraanbod” en “watervraag” wordt geregeld via prioritering. 

 
De modelleur conceptualiseert het te modelleren gebied in componenten van “wateraanbod” en 
“watervraag” en de verbindingen hiertussen (zie Figuur 32). De opties voor wateraanbod zijn: 

• Neerslagoverschot 

• Watergang 

• Grondwater 

• Reservoir 

• Hergebruik water binnen gebied 
 
De opties voor watervraag zijn: 

• Industrie 

• Agrariërs 

• Natuurgebieden 

• Steden 

• Ecologie 
 
Door middel van prioritering, verliezen, en restricties/beperkingen wordt volledig, gedeeltelijk, of 
niet aan de watervraag voldaan. Dit zijn eigenschappen/beheersmaatregelen die de gebruiker kan 

toekennen in WEAP. WEAP zal altijd proberen eerst aan de watervraag van gebruikers met de 
hoogste prioriteit te voldoen, alvorens de gebruikers met een lagere prioriteit van water te voorzien. 
Daarnaast zal WEAP in de meeste gevallen ook meer water aanvoeren dan de vraag die er is. Dit 

heeft te maken met de verliezen die optreden. Het water wat dus daadwerkelijk zijn doel bereikt is 
gelijk aan de aanvoer min de verliezen die optreden. 
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Figuur 32 Conceptualisatie wateraanbod en watervraag in WEAP. 

Bij verliezen valt te denken aan water dat niet ten goede komt aan het gebruiksdoel. Voor 

agrarische gebieden is het gebruiksdoel gewasgroei, terwijl voor stedelijke gebieden het 
gebruiksdoel drinkwatervoorziening is. In deze studie zijn de gebruiksdoelen landbouw en natuur, 
dus beide focussen zich op de groei van een gewas/vegetatie, d.w.z. het optimaliseren van de 

evapotranspiratie. In deze studie zijn de verliezen te onderscheiden in i) verliezen richting de 
atmosfeer (interceptie/verdamping), en ii) verliezen naar het grondwater (percolatie), al kan laatste 
ook gezien worden als grondwateraanvulling, wat niet noodzakelijkerwijs een verlies is. Deze 

verliezen treden in meer of mindere mate op bij de aanvoer van water via: 

• Neerslag (de natuurlijke bron) 

• Beregening uit oppervlaktewater (aanvoer gemaal Junne) 

• Beregening uit grondwater 

• Subirrigatie (aanvoer gemaal Junne) 
 

Bij restricties/beperkingen valt te denken aan eigenschappen zoals gemaalcapaciteit, capaciteit 
aanvoerkanaal, capaciteit beregeningsinstallatie, beschikbaarheid agrariër etc. Voor het gebied 
Stegeren is bijvoorbeeld de maximale gemaalcapaciteit 200 L/s voor het eerste deel van het gebied, 

terwijl dit gereduceerd wordt tot 125 L/s voorbij gemaal Oosterdijk. Daarnaast is geschat dat door 
de beschikbaarheid van de agrariër en de capaciteit van de beregeningsinstallatie niet meer dan 2 x 
20 mm per maand geïrrigeerd kan worden. 

 
In het gebied Stegeren met de gebruikersdoelen landbouw en natuur kan het tekort beschreven 
worden met de term “verdampingsreductie”. In een ideale situatie is de verdampingsreductie nul, 

wat betekent dat de gewasgroei optimaal is (werkelijke evapotranspiratie is gelijk aan potentiële 
evapotranspiratie). Dit is het geval wanneer de aanvoer vanuit de neerslag, plus de aanvoer via het 
gemaal, min de verliezen, gelijk is aan de potentiële evapotranspiratie. 

 

A.2.2 Algemene werkwijze 
De werkwijze in WEAP bestaat uit de volgende drie stappen: 

1. Schematisatie: de gebruiker “tekent” in een GIS-omgeving de verschillende componenten 

die van belang zijn voor de studie. Deze componenten bestaan uit: 
a. “nodes” voor watergebruikers (watervraag), bronnen van water (bijv. grondwater, 

reservoir) 

b. “lines” voor de schematisatie van rivieren, kanalen, vertakkingen, etc. 
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c. “links” om i) de watervraag (bijv. beregend perceel) te verbinden met wateraanbod 

(bijv. aanvoerkanaal), en ii) het onbenutte water (de verliezen) af te voeren naar het 
grondwater en/of de atmosfeer 

2. Data: in deze stap kent de gebruiker eigenschappen toe aan het te modelleren systeem. 

Hierbij valt te denken aan tijdreeksen van neerslag en referentiegewasverdamping, 
gewasfactoren, verliezen die optreden, etc. 

3. Nadat de schematisatie en het invullen van de data compleet is kan het model gedraaid 

worden, waarna de resultaten meteen kunnen worden bekeken. De resultaten kunnen direct 
in de WEAP API bekeken worden, of geëxporteerd worden naar Excel- of csv-files.  

A.3 Conceptualisatie Stegeren 
Het doel van deze sectie is de lezer uit te leggen hoe het gebied Stegeren geconceptualiseerd is in 
WEAP. Alvorens in detail in te gaan op de verschillende te conceptualiseren onderdelen en de 
interactie daartussen, wordt hieronder nog even beknopt het gebied beschreven. 

 
Water wordt het gebied Stegeren ingelaten via gemaal Junne, welke een maximale capaciteit heeft 
van 200 L/s. Water verplaatst zich vervolgens door het gebied via een hoofdwaterloop. Binnen het 

gebied wordt het water twee keer opgevoerd: allereerst bij gemaal Wolfveldseweg (capaciteit 
200 L/s), en tot slot nogmaals bij gemaal Oosterdijk (capaciteit 125 L/s). Agrariërs die hun percelen 
aangrenzend aan deze hoofdwaterloop hebben, kunnen beregenen door water direct uit deze 

hoofdwaterloop te onttrekken. Op meerdere locaties in het gebied vinden vertakkingen van de 
hoofdwatergang plaats van waaruit agrariërs ook water kunnen onttrekken voor beregening van 
hun percelen. De percelen in het zuidoosten liggen te ver verwijdert van een waterloop om aan te 

kunnen nemen dat deze beregenen uit het oppervlaktewater. Het gaat hier om zes percelen 
waarvoor is aangenomen dat deze beregenen uit het grondwater. Natuur beslaat 16% van het 
gebied Stegeren. Natuur wordt gevoed door neerslag en infiltratie vanuit de kanaaltjes in het 

gebied. Bij de simulatie waarbij subirrigatie wordt gemodelleerd wordt ervan uitgegaan dat 
subirrigatie water krijgt uit het oppervlaktewater.  
 

A.3.1 Te modelleren onderdelen/processen 
Voor het gebied Stegeren bestaan de te modelleren wateraanvoer componenten uit: 

• Hoofd waterloop (gevoed via gemaal Junne) 

• Meerdere vertakkingen van de hoofdwaterloop 

• Grondwater 
De te modelleren watervraag componenten zijn: 

• Beregende percelen (uit oppervlaktewater en grondwater) 

• Niet beregende percelen (alleen voeding via neerslag) 

• Percelen met subirrigatie (via oppervlaktewater) 

• Natuur (voeding door infiltratie vanuit kanaaltjes in het gebied) 
 
Daarnaast moeten we modelleren hoe het water van de wateraanvoer bij de watervraag terecht 

komt. Dit wordt gedaan middels “Transmission links” waaraan we verliezen en restricties kunnen 
toekennen. Tot slot moet het onbenutte/onbereikbare water ergens heen. In Stegeren gaat dit deels 
naar de atmosfeer (interceptie/verdamping), en deels naar het grondwater. Dit wordt in WEAP 

gesimuleerd door middel van “Runoff/infiltration links”. Tabel 13 beschrijft de te modelleren 
onderdelen en bijbehorende WEAP-componenten voor Stegeren. Ter illustratie geeft Figuur 33 een 
deel van de WEAP-conceptualisatie voor het gebied Stegeren weer in Google Earth. In de volgende 

secties worden de verschillende WEAP-componenten nader beschreven. 
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Tabel 13 Te modelleren onderdelen en bijbehorende WEAP-componenten voor het gebied Stegeren.  

Te modelleren onderdeel WEAP-component en 

visualisatie 

Toegekend label 

Hoofd waterloop River – dikke blauwe lijn Hoofdwaterloop 

Vertakking hoofdwaterloop Diversion – dikke oranje lijn Waterloop 1, waterloop 2, 
etc. 

Grondwater Groundwater node – groen 

vierkant 

AIG_ 

Beregende percelen Catchment node – groene cirkel AI_ 

Niet beregende percelen Catchment node – groene cirkel A_ 

Percelen met subirrigatie Catchment node – groene cirkel SUB_ 

Natuur Catchment node – groene cirkel N_ 

Aanvoer vanuit hoofdwaterloop, 
vertakking hoofdwaterloop, of 

grondwater naar watervraag 
component 

Transmission link – groene lijn n.v.t. 

Afvoer onbenut water Runoff/infiltration link – dunne 

blauwe lijn 

n.v.t. 

 

 
Figuur 33 Overzicht deel van Stegeren WEAP conceptualisatie in Google Earth. 
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A.3.2 River 
De hoofdaanvoer van water wordt in WEAP geregeld via de “River” component. Hieraan kunnen een 
aantal eigenschappen worden toegekend, waaronder een opgegeven debiet bovenstrooms, 
verliezen via evaporatie, en verlies naar grondwater. In deze studie wordt alleen gebruik gemaakt 

van het debiet bovenstrooms, waar de 200 L/s (100% gemaalcapaciteit) en 100 L/s (50% 
gemaalcapaciteit) van gemaal Junne wordt opgelegd. De “River” dient als enige bron van water voor 

beregening uit oppervlaktewater en subirrigatie. Via “Transmission links” kan water vanuit de 
“River” naar de gebruiker worden getransporteerd (zie voorbeeld Figuur 34). 
  

 
Figuur 34 WEAP-conceptualisatie waar de gebruiker (groene cirkel) water krijgt uit de “River” (blauwe lijn) via een 
“Transmission Link”. Water dat niet benut wordt door het gewas gaat via de “Runoff/infiltration” link (blauwe pijl) naar het 
grondwater (groene vierkant). 

A.3.3 Diversion 
Binnen het gebied Stegeren bevinden zich veel vertakkingen van de hoofdwatergang (“River”). Deze 

zijn in WEAP geconceptualiseerd door middel van “Diversions”. Aan een “Diversion” kunnen een 
aantal eigenschappen worden toegekend, waaronder de maximale hoeveelheid water wat door de 
“Diversion” kan/mag gaan. Deze eigenschap is gebruikt om het aanvoerkanaal vanaf gemaal 

Oosterdijk te modelleren omdat voor de “River” geen maximale capaciteit opgegeven kan worden. 
Omdat de capaciteit van dit gemaal de helft is van de gemalen bovenstrooms (Junne en 

Wolfveldseweg) moet de aanvoer hier geknepen worden tot de maximale capaciteit van gemaal 
Oosterdijk. De maximale debieten die door deze “Diversion” gaan zijn gezet op 125 L/s en 62,5 L/s 
voor de runs waarin gevarieerd wordt met het aanvoerdebiet. De conceptualisatie van een 

“Diversion” is weergegeven in Figuur 35. Een maximaal debiet is alleen toegekend aan “Kanaal vanaf 
Oosterdijk”. Aan alle andere vertakkingen binnen het gebied is geen maximale capaciteit opgelegd. 
 

 
Figuur 35 WEAP-conceptualisatie van een “Diversion” (oranje lijnen). Hierin wordt voor “Kanaal vanaf Oosterdijk” een 

maximaal debiet opgelegd van respectievelijk 125 en 52,5 L/s voor de simulaties maximale capaciteit en halve capaciteit. 
“Waterloop 5” laat een vertakking zien vanuit de hoofdwatergang. Vanuit deze vertakking (“Diversion”) kunnen dan weer 
gebruikers worden bediend van water. 

A.3.4 Catchment node 
De watervraag wordt in WEAP geregeld via “Demand nodes” en/of “Catchment nodes”. In deze 

studie is ervoor gekozen om gebruik te maken van de “Catchment node” omdat hieraan 
eigenschappen kunnen worden toegekend die niet mogelijk zijn bij het gebruik van een “Demand 

node”. De eigenschappen die toegekend kunnen worden en cruciaal zijn voor deze studie zijn: 
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• Area: oppervlakte perceel 

• Kc: gewasfactor (tijdreeks) 

• Effective precipitation: % van neerslag beschikbaar voor gewas waarbij het restant naar het 

grondwater gaat 

• Precipitation: tijdreeks van hoeveelheid neerslag per maand 

• ETref: tijdreeks van Makkink referentie gewasverdamping per maand 

• Irrigated: geeft aan of het perceel beregend wordt ja/nee 

Op “Effective precipitation” na spreken de meeste eigenschappen spreken voor zich. De “Effective 
precipitation” geeft aan hoeveel procent van de neerslag door het gewas gebruikt kan worden. Het 
restant gaat dan naar het grondwater. In werkelijkheid zal niet al de onbenutte neerslag naar het 

grondwater verdwijnen, maar zal een deel ook naar de atmosfeer (interceptieverdamping) gaan 
(van den Eertwegh et al., 2020). De term “Effective precipitation” zou daarom opgesplitst moeten 
worden in een deel atmosfeer en een deel grondwater. In deze studie wordt eenzelfde verlies naar 

de atmosfeer van 10% voor neerslag gebruikt als voor traditionele beregening. Ook wordt 
aangenomen dat 10% van de neerslag naar het grondwater gaat. De totale “Effective precipitation” 
wordt dus 80% (=100-10-10) voor alle klassen landgebruik, behalve voor natuur. De niet-effectieve 

neerslag is dus 20%. Om ervoor te zorgen dat van die 20% vervolgens 10% uit het systeem 
verwijderd wordt als zijnde verlies naar atmosfeer, is een nabewerking vereist in WEAP. Hiervoor is 

de parameter PevapFrac (%) geïntroduceerd die voor alle klassen landgebruik (behalve natuur) op 
50% is gezet. Dit betekent dus dat van de 20% niet-effectieve neerslag, 10% naar de atmosfeer 
gaat, en 10% naar het grondwater gaat. Een gedetailleerde beschrijving van de berekeningen is 

weergegeven in de Sectie “Vergelijkingen”. 
 

A.3.5 Groundwater node 
Het deel van de neerslag of wateraanvoer in de “Catchment nodes” dat naar grondwater stroomt 
komt terecht (via “Runoff/infiltration” link) in een bijbehorende “Groundwater node”. In deze studie 

is ervoor gekozen om elk perceel afzonderlijk te voorzien van een “Groundwater node”. Dit is een 
versimpeling van de werkelijkheid maar maakt het mogelijk om op perceelniveau de waterbalans bij 
te houden. De “Groundwater nodes” worden daarnaast gebruikt als bron van water voor de zes 

percelen die beregend worden uit het grondwater. Deze zes “Catchment nodes” krijgen dus via een 
“Transmission link” water uit het grondwater, gebruiken hiervan een deel, en het restant stroomt 
vervolgens terug naar dezelfde “Groundwater node”. 

 

A.3.6 Transmission link 
De “Transmission link” vormt de schakel tussen de bron van het water en de gebruiker. Het regelt in 
principe hoe het transport van water vanuit de bron (oppervlaktewater of grondwater) tot de 
gebruiker tot stand komt. WEAP zal altijd proberen (indien voldoende water beschikbaar is vanuit 

de bron) om aan de watervraag te voldoen. Indien er verliezen optreden tijdens het transport van de 
bron naar de gebruiker zal WEAP meer water aanvoeren om aan de vraag te doen. De aanvoer is in 
dit geval hoger dan de vraag omdat er verliezen optreden. 

 
Binnen deze studie wordt de “Transmission Link” op drie manieren ingezet: 

1. Transmission link van “River“ naar “Catchment node”: beregening oppervlaktewater of 

subirrigatie vanuit hoofdwatergang. 

2. Transmission link van “Diversion” naar “Catchment node”: beregening oppervlaktewater of 

subirrigatie vanuit vertakking of kanaal vanaf Oosterdijk. 

3. Transmission link van “Groundwater node” naar “Catchment node”: beregening uit 

grondwater. 

Een drietal eigenschappen van de “Transmission link” wordt in deze studie gebruikt: 
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1. “Maximum Flow Volume”: maximaal debiet dat aangevoerd kan worden vanwege fysische 

beperkingen. Hierbij valt te denken aan capaciteit beregeningsinstallatie, beschikbaarheid 

agrariër, etc. 

2. “Loss from System”: percentage van de aanvoer dat verloren gaat en uit het systeem 

verwijderd wordt. Hierbij valt te denken aan verdamping naar de atmosfeer. 

3. “Loss to Groundwater”: percentage van de aanvoer dat percoleert naar het grondwater 
(“Groundwater node”). Dit is een belangrijke eigenschap in deze studie omdat bij 

subirrigatie een substantieel percentage van het aangevoerde water het grondwater 
aanvult. 

 

Maximum Flow Volume 
Het is aannemelijk dat beregening vanuit oppervlaktewater of grondwater arbeidsintensiever is dan 
het gebruik van subirrigatie. Het systeem bij subirrigatie is (bijna) volledig geautomatiseerd, 

waardoor het “Maximum Flow Volume” voor subirrigatie ongelimiteerd is. Bij de traditionele 
beregening wordt ongeveer 20 mm per irrigatiebeurt gegeven wat gemiddeld twee keer per maand 
gebeurt. Dit komt neer op een maximale gift van 40 mm/maand. Het “Maximum Flow Volume” voor 

beregening vanuit oppervlaktewater en grondwater is daarom ingesteld op 40 mm/maand. Bij 
subirrigatie geldt deze limitatie niet omdat hier de aanvoer (bijna) volledig automatisch gebeurt. 

 
Loss from System 
Een studie van van den Eertwegh et al., (2020) kwam tot de volgende verliesposten voor 

Nederlandse omstandigheden en rekening houdend met de karakteristieken van een spuithaspel: 

• Verdampingsverliezen: 2-4% 

• Driftverliezen: 5-10% 

• Percolatieverliezen: 5-15% 

“Loss from System” wordt in WEAP gezien als een verlies richting atmosfeer en wordt dus uit het 
modelsysteem verwijderd. De eerste twee termen uit de lijst hierboven vallen hieronder. Omdat 

deze verliezen niet gemeten zijn in Stegeren zijn in deze studie de gemiddelde waardes 
aangenomen. Dit komt voor beregening vanuit oppervlaktewater of grondwater neer op een 
verdampingsverlies van 3% en een driftverlies van 7%. Het totale “Loss from System” voor 

beregening vanuit oppervlaktewater en grondwater is dus 10%. 
 
Omdat bij subirrigatie water via de bodem wordt toegediend is hiervoor aangenomen dat het verlies 

naar de atmosfeer 0% is. 
 
Loss to Groundwater 

Volgens van den Eertwegh et al., (2020) treedt er bij de traditionele beregening een percolatieverlies 
op van gemiddeld 10%. Daarom wordt in deze studie “Loss to Groundwater” bij bergening vanuit 
oppervlaktewater en grondwater ingesteld op 10%. Bij subirrigatie wordt water via drains de bodem 

ingelaten en is de aanvulling van het grondwater vele malen groter als bij de traditionele 
beregening. Uit veldmetingen in het gebied Stegeren is gebleken dat ca. 80% van het aangevoerde 
water bij subirrigatie naar percoleert naar het grondwater (de Wit et al., 2021-b). 

 

A.3.7 Runoff/infiltration link 
Het onbenutte water in de “Catchment node” stroomt via een “Runoff/infiltration link” naar het 
grondwater. Hier worden verder geen bepaalde eigenschappen aan toegekend. 
 

A.3.8 Aanvoer prioriteit 
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De waterverdeling in WEAP wordt geregeld door middel van de combinatie: wateraanbod, 

watervraag, en prioriteit. Aan elke “Catchment node” kan een prioriteit toegekend worden, waarbij 
1 de hoogste prioriteit heeft, 2 een lagere prioriteit, 3 een nog lagere prioriteit, etc. Vooralsnog is 
onbekend welke gebruikers in Stegeren de hoogste prioriteit (voorrang krijgen) voor water hebben. 

Daarom is nu de prioriteit geregeld van bovenstrooms naar benedenstrooms, waarbij de gebruikers 
bovenstrooms de hoogste prioriteit hebben en de gebruikers benedenstrooms de laagste prioriteit 
hebben. Dit kan gezien worden als de “natuurlijke” verdeling van water waarbij de gebruikers 

bovenstrooms het eerst toegang hebben tot water, en het restant dat dan overblijft beschikbaar is 
voor de volgende gebruiker benedenstrooms etc. 

 
Naast het agrarisch landgebruik is een deel van het gebied geclassificeerd als zijnde natuurgebied. 
Natuur in het gebied wordt gevoed via neerslag en infiltratie uit de kanalen/slootjes binnen het 

gebied. Dit is in WEAP gemodelleerd als één aangesloten gebied met één “Catchment node”. 
Natuur krijgt de laagste prioriteit en krijgt het water via één “Transmission Link”. 
 

A.3.9 Vergelijkingen 
Deze sectie geeft een overzicht van de vergelijkingen die gebruikt zijn in WEAP om de 

(hydrologische) processen in Stegeren te conceptualiseren. 
 
Beschikbare neerslag: 

 𝑃'()*+%$'##, = 𝑃 ∗ 𝑃(--  

 Met: 𝑃'()*+%$'##,   = voor gewas beschikbare neerslag [mm/maand] 

  𝑃  = neerslag [mm/maand] 
  𝑃(--   = effectieve neerslag [%] 

 
Neerslag naar atmosfeer (=interceptie/verdamping): 
 

𝑃#./0) = 𝑀𝑖𝑛(𝑀𝑎𝑥90, 9𝐸𝑇,(- ∗ 𝐾𝑐: − 𝑃:, 9100 − 𝑃(--: ∗ 𝑃 ∗ 𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝𝐹𝑟𝑎𝑐) 
 Met: 𝑃#./0)   = neerslagverlies naar atmosfeer [mm/maand] 
  𝐸𝑇,(-   = Makking referentie gewasverdamping [mm/maand] 

  𝐾𝑐  = gewasfactor [-] 
  𝑃(--   = effectieve neerslag [%] 

  𝑃  = neerslag [mm/maand] 

  𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝𝑓𝑟𝑎𝑐 = deel van (100 − 𝑃(--) dat naar atmosfeer gaat [%] 

 

Neerslag naar grondwater: 
 𝑃12 = 𝑃 ∗ (100 − 𝑃(--) − 𝑃#./0)	 
 Met: 𝑃12   = neerslagverlies naar grondwater [mm/maand] 

  𝑃  = neerslag [mm/maand] 

  𝑃(--   = effectieve neerslag [%] 

  𝑃#./0)   = neerslagverlies naar atmosfeer [mm/maand] 
 

Watervraag: 
 𝑉𝑟𝑎𝑎𝑔 = 𝑀𝑎𝑥(0, (𝐸𝑇,(- ∗ 𝐾𝑐) − 𝑃'()*+%$'##,) 
 Met: 𝑉𝑟𝑎𝑎𝑔  = watervraag [mm/maand] 
  𝐸𝑇,(-   = Makking referentie gewasverdamping [mm/maand] 

  𝐾𝑐  = gewasfactor [-] 
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Aanvoer (transmissie link): 

 

𝐴𝑎𝑛𝑣𝑜𝑒𝑟 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇3%/%. , 𝑀𝑎𝑥 C0, D9𝐸𝑇,(- ∗ 𝐾𝑐: − 𝑃'()*+%$'##,E ∗ 100
100 − 𝑄#./0) ∗

100
100 − 𝑄12G) 

 Met: 𝐴𝑎𝑛𝑣𝑜𝑒𝑟 = wateraanvoer op perceel [mm/maand] 
  𝑇3%/%.   = maximale aanvoercapaciteit op transmissielink [mm/maand] 

  𝐸𝑇,(-   = Makking referentie gewasverdamping [mm/maand] 

  𝐾𝑐  = gewasfactor [-] 𝑃'()*+%$'##,   = voor gewas beschikbare neerslag [mm/maand] 𝑄#./0)   = aanvoerverlies naar atmosfeer [%] 𝑄12    = aanvoerverlies naar grondwater [%] 

 
 

A.3.10 Gebruikte parameters 
Tabel 14 geeft een overzicht van de gebruikte parameters voor de conceptualisatie van de 
verschillende WEAP-componenten in deze studie. Deze waardes zijn deels gebaseerd op metingen 

uit veldproeven, vakliteratuur, en expertise van de mensen betrokken bij dit project. 
 
Tabel 14: Parameters gebruikt voor de conceptualisatie van de WEAP-componenten. 

WEAP-modelcomponent Beregende 

percelen 

Subirrigatie 

percelen 

Niet 

beregende 
percelen 

Natuur 

Transmissielink – restrictie 40 mm/maand Geen limiet n.v.t. Geen 

limiet 

Transmissielink – verlies naar 

atmosfeer 

10% 0% n.v.t. 0% 

Transmissielink – verlies naar 
grondwater 

10% 80% n.v.t. 50% 

Catchment node – effectieve 
neerslag 

80% 80% 80% 70% 

PevapFrac1 – deel van niet-
effectieve neerslag dat naar 
atmosfeer gaat 

50% 50% 50% 75% 

1
 deze parameter is geïntroduceerd om WEAP te trucen zodat niet al de onbenutte neerslag naar het grondwater 

gaat, maar een deel (PevapFrac) naar de atmosfeer gaat. 
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Bijlage B: Gewasfactoren (Kc) 
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Bijlage C: Aanvoer in mm per seizoen 
 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage D: Aanvoer naar grondwater in mm per seizoen 
 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage E: Aanvoer beschikbaar in mm per seizoen 
 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage F: ETa in mm per seizoen 
 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage G: Verdampingsreductie in mm per seizoen 
 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage H: Bergingsverandering (dS) ondiep grondwater in mm 
per seizoen 

 

2018 

 
2019 

 
2020 
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2021 
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Bijlage I: Gesimuleerde waterbalans op maandbasis voor 2019 
voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie 

 

 
 
  

Apr-19 Natuur Huidig 24 89 65 129 65 0 65 89 0 0%

Apr-19 Natuur Subirrigatie 24 89 65 129 65 0 65 89 0 0%

Apr-19 Agrarisch Huidig 28 61 33 15 1 1 12 40 21 35%

Apr-19 Agrarisch Subirrigatie 28 61 33 62 42 1 19 47 14 23%

Apr-19 Beregende percelen Huidig 28 67 40 35 3 3 28 56 12 17%

Apr-19 Beregende percelen Subirrigatie 28 67 39 34 3 3 27 55 11 17%

Apr-19 Niet beregende percelen Huidig 28 56 28 0 0 0 0 28 28 50%

Apr-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 28 53 26 0 0 0 0 28 26 48%

Apr-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 28 66 38 189 151 0 38 66 0 0%

May-19 Natuur Huidig 28 104 76 152 76 0 76 104 0 0%

May-19 Natuur Subirrigatie 28 104 76 152 76 0 76 104 0 0%

May-19 Agrarisch Huidig 32 76 44 17 2 2 13 45 30 40%

May-19 Agrarisch Subirrigatie 32 76 44 77 53 1 23 55 21 27%

May-19 Beregende percelen Huidig 32 82 50 39 4 4 31 63 18 23%

May-19 Beregende percelen Subirrigatie 32 81 49 39 4 4 31 63 18 22%

May-19 Niet beregende percelen Huidig 32 71 39 0 0 0 0 32 39 55%

May-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 32 69 37 0 0 0 0 32 37 53%

May-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 32 80 48 241 193 0 48 80 0 0%

Jun-19 Natuur Huidig 33 141 109 218 109 0 109 141 0 0%

Jun-19 Natuur Subirrigatie 33 141 109 110 55 0 55 88 54 38%

Jun-19 Agrarisch Huidig 37 120 83 17 2 2 14 51 69 58%

Jun-19 Agrarisch Subirrigatie 37 120 83 124 90 1 33 70 50 42%

Jun-19 Beregende percelen Huidig 37 120 83 40 4 4 32 69 51 42%

Jun-19 Beregende percelen Subirrigatie 37 121 83 40 4 4 32 69 51 43%

Jun-19 Niet beregende percelen Huidig 37 120 83 0 0 0 0 37 83 69%

Jun-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 37 120 82 0 0 0 0 37 82 69%

Jun-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 37 120 83 414 331 0 83 120 0 0%

Jul-19 Natuur Huidig 26 126 100 201 100 0 100 126 0 0%

Jul-19 Natuur Subirrigatie 26 126 100 148 74 0 74 100 26 21%

Jul-19 Agrarisch Huidig 29 112 83 17 2 2 14 43 69 62%

Jul-19 Agrarisch Subirrigatie 29 112 83 121 88 1 32 61 51 46%

Jul-19 Beregende percelen Huidig 29 108 79 40 4 4 32 61 47 43%

Jul-19 Beregende percelen Subirrigatie 29 108 79 40 4 4 32 61 47 43%

Jul-19 Niet beregende percelen Huidig 29 116 86 0 0 0 0 29 86 75%

Jul-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 29 117 88 0 0 0 0 29 88 75%

Jul-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 29 110 81 403 322 0 81 110 0 0%

Aug-19 Natuur Huidig 44 106 62 123 62 0 62 106 0 0%

Aug-19 Natuur Subirrigatie 44 106 62 123 62 0 62 106 0 0%

Aug-19 Agrarisch Huidig 50 91 41 17 2 2 14 64 27 30%

Aug-19 Agrarisch Subirrigatie 50 91 41 65 43 1 21 71 20 22%

Aug-19 Beregende percelen Huidig 50 88 37 40 4 4 32 82 5 6%

Aug-19 Beregende percelen Subirrigatie 50 88 38 40 4 4 32 82 6 6%

Aug-19 Niet beregende percelen Huidig 50 94 44 0 0 0 0 50 44 47%

Aug-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 50 95 45 0 0 0 0 50 45 47%

Aug-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 50 89 39 193 155 0 39 89 0 0%

Sep-19 Natuur Huidig 60 60 0 0 0 0 0 60 0 0%

Sep-19 Natuur Subirrigatie 60 60 0 0 0 0 0 60 0 0%

Sep-19 Agrarisch Huidig 44 44 0 0 0 0 0 44 0 0%

Sep-19 Agrarisch Subirrigatie 44 44 0 0 0 0 0 44 0 0%

Sep-19 Beregende percelen Huidig 41 41 0 0 0 0 0 41 0 0%

Sep-19 Beregende percelen Subirrigatie 40 40 0 0 0 0 0 40 0 0%

Sep-19 Niet beregende percelen Huidig 47 47 0 0 0 0 0 47 0 0%

Sep-19 Niet beregende percelen Subirrigatie 48 48 0 0 0 0 0 48 0 0%

Sep-19 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 43 43 0 0 0 0 0 43 0 0%

Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer

beschikbaar
Eta

Verdampings-

reductie
% reductieETp VraagDatum Landgebruik Scenario

Neerslag

beschikbaar
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Bijlage J: Gesimuleerde waterbalans op maandbasis voor 2020 
voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie 

 

 
 
  

Apr-20 Natuur Huidig 6 101 96 192 96 0 96 101 0 0%

Apr-20 Natuur Subirrigatie 6 101 96 192 96 0 96 101 0 0%

Apr-20 Agrarisch Huidig 6 69 63 17 2 2 14 20 49 71%

Apr-20 Agrarisch Subirrigatie 6 69 63 105 75 1 29 35 34 50%

Apr-20 Beregende percelen Huidig 6 77 70 40 4 4 32 38 38 50%

Apr-20 Beregende percelen Subirrigatie 6 76 69 40 4 4 32 38 37 49%

Apr-20 Niet beregende percelen Huidig 6 64 57 0 0 0 0 6 57 90%

Apr-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 6 61 54 0 0 0 0 6 54 90%

Apr-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 6 75 68 342 274 0 68 75 0 0%

May-20 Natuur Huidig 17 120 103 206 103 0 103 120 0 0%

May-20 Natuur Subirrigatie 17 120 103 193 97 0 97 113 7 6%

May-20 Agrarisch Huidig 19 87 68 17 2 2 14 33 55 63%

May-20 Agrarisch Subirrigatie 19 87 68 112 80 1 30 49 38 44%

May-20 Beregende percelen Huidig 19 94 75 40 4 4 32 51 43 46%

May-20 Beregende percelen Subirrigatie 19 93 75 40 4 4 32 51 43 46%

May-20 Niet beregende percelen Huidig 19 82 63 0 0 0 0 19 63 77%

May-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 19 79 60 0 0 0 0 19 60 76%

May-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 19 92 74 368 294 0 74 92 0 0%

Jun-20 Natuur Huidig 89 120 32 64 32 0 32 120 0 0%

Jun-20 Natuur Subirrigatie 89 120 32 64 32 0 32 120 0 0%

Jun-20 Agrarisch Huidig 100 102 2 1 0 0 1 101 1 1%

Jun-20 Agrarisch Subirrigatie 100 102 2 3 2 0 1 101 1 1%

Jun-20 Beregende percelen Huidig 101 103 2 2 0 0 2 103 0 0%

Jun-20 Beregende percelen Subirrigatie 101 103 2 3 0 0 2 103 0 0%

Jun-20 Niet beregende percelen Huidig 100 102 2 0 0 0 0 100 2 2%

Jun-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 100 102 2 0 0 0 0 100 2 2%

Jun-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 101 102 2 9 7 0 2 102 0 0%

Jul-20 Natuur Huidig 47 106 60 119 60 0 60 106 0 0%

Jul-20 Natuur Subirrigatie 47 106 60 119 60 0 60 106 0 0%

Jul-20 Agrarisch Huidig 53 95 42 17 2 2 14 67 28 29%

Jul-20 Agrarisch Subirrigatie 53 95 42 66 44 1 21 74 21 22%

Jul-20 Beregende percelen Huidig 53 91 38 40 4 4 32 85 6 6%

Jul-20 Beregende percelen Subirrigatie 53 92 38 40 4 4 32 85 6 7%

Jul-20 Niet beregende percelen Huidig 53 98 44 0 0 0 0 53 44 45%

Jul-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 53 99 46 0 0 0 0 53 46 46%

Jul-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 53 93 39 197 158 0 39 93 0 0%

Aug-20 Natuur Huidig 55 111 56 112 56 0 56 111 0 0%

Aug-20 Natuur Subirrigatie 55 111 56 112 56 0 56 111 0 0%

Aug-20 Agrarisch Huidig 63 96 33 15 1 1 12 75 21 22%

Aug-20 Agrarisch Subirrigatie 63 96 33 52 34 1 17 80 16 17%

Aug-20 Beregende percelen Huidig 63 92 29 34 3 3 28 91 2 2%

Aug-20 Beregende percelen Subirrigatie 63 93 29 35 3 3 28 91 2 2%

Aug-20 Niet beregende percelen Huidig 63 99 36 0 0 0 0 63 36 36%

Aug-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 63 100 37 0 0 0 0 63 37 37%

Aug-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 63 94 30 152 122 0 30 94 0 0%

Sep-20 Natuur Huidig 32 67 35 69 35 0 35 67 0 0%

Sep-20 Natuur Subirrigatie 32 67 35 69 35 0 35 67 0 0%

Sep-20 Agrarisch Huidig 34 49 15 6 1 1 5 39 10 21%

Sep-20 Agrarisch Subirrigatie 34 49 15 23 15 0 7 41 8 16%

Sep-20 Beregende percelen Huidig 34 45 12 15 1 1 12 45 0 0%

Sep-20 Beregende percelen Subirrigatie 33 45 12 14 1 1 12 45 0 0%

Sep-20 Niet beregende percelen Huidig 34 52 18 0 0 0 0 34 18 34%

Sep-20 Niet beregende percelen Subirrigatie 35 54 19 0 0 0 0 35 19 35%

Sep-20 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 34 48 14 69 55 0 14 48 0 0%
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Bijlage K: Gesimuleerde waterbalans op maandbasis voor 2021 
voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie 

 

 
  

Apr-21 Natuur Huidig 22 72 51 102 51 0 51 72 0 0%

Apr-21 Natuur Subirrigatie 22 72 51 102 51 0 51 72 0 0%

Apr-21 Agrarisch Huidig 25 50 25 14 1 1 12 36 13 27%

Apr-21 Agrarisch Subirrigatie 25 50 25 49 32 1 16 41 9 17%

Apr-21 Beregende percelen Huidig 25 55 30 34 3 3 27 52 3 5%

Apr-21 Beregende percelen Subirrigatie 25 54 29 33 3 3 26 51 3 5%

Apr-21 Niet beregende percelen Huidig 25 46 21 0 0 0 0 25 21 46%

Apr-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 25 43 19 0 0 0 0 25 19 43%

Apr-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 25 53 29 143 115 0 29 53 0 0%

May-21 Natuur Huidig 79 88 9 18 9 0 9 88 0 0%

May-21 Natuur Subirrigatie 79 88 9 18 9 0 9 88 0 0%

May-21 Agrarisch Huidig 64 64 0 0 0 0 0 64 0 0%

May-21 Agrarisch Subirrigatie 64 64 0 0 0 0 0 64 0 0%

May-21 Beregende percelen Huidig 70 70 0 0 0 0 0 70 0 0%

May-21 Beregende percelen Subirrigatie 69 69 0 0 0 0 0 69 0 0%

May-21 Niet beregende percelen Huidig 61 61 0 0 0 0 0 61 0 0%

May-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 58 58 0 0 0 0 0 58 0 0%

May-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 68 68 0 0 0 0 0 68 0 0%

Jun-21 Natuur Huidig 46 132 87 173 87 0 87 132 0 0%

Jun-21 Natuur Subirrigatie 46 132 87 173 87 0 87 132 0 0%

Jun-21 Agrarisch Huidig 52 112 60 17 2 2 14 66 46 41%

Jun-21 Agrarisch Subirrigatie 52 112 60 94 66 1 26 78 34 30%

Jun-21 Beregende percelen Huidig 52 112 60 40 4 4 32 84 28 25%

Jun-21 Beregende percelen Subirrigatie 52 113 61 40 4 4 32 84 29 26%

Jun-21 Niet beregende percelen Huidig 52 112 60 0 0 0 0 52 60 54%

Jun-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 52 112 60 0 0 0 0 52 60 53%

Jun-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 52 112 60 301 241 0 60 112 0 0%

Jul-21 Natuur Huidig 75 109 34 68 34 0 34 109 0 0%

Jul-21 Natuur Subirrigatie 75 109 34 68 34 0 34 109 0 0%

Jul-21 Agrarisch Huidig 86 97 11 4 0 0 3 89 8 8%

Jul-21 Agrarisch Subirrigatie 86 97 11 16 10 0 5 91 6 7%

Jul-21 Beregende percelen Huidig 86 93 8 10 1 1 8 93 0 0%

Jul-21 Beregende percelen Subirrigatie 86 94 8 10 1 1 8 94 0 0%

Jul-21 Niet beregende percelen Huidig 86 100 14 0 0 0 0 86 14 14%

Jul-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 86 101 16 0 0 0 0 86 16 15%

Jul-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 86 95 9 47 37 0 9 95 0 0%

Aug-21 Natuur Huidig 49 94 46 91 46 0 46 94 0 0%

Aug-21 Natuur Subirrigatie 49 94 46 91 46 0 46 94 0 0%

Aug-21 Agrarisch Huidig 56 81 26 12 1 1 10 65 16 20%

Aug-21 Agrarisch Subirrigatie 56 81 26 41 26 1 14 69 12 15%

Aug-21 Beregende percelen Huidig 56 78 23 28 3 3 22 78 0 0%

Aug-21 Beregende percelen Subirrigatie 56 78 23 28 3 3 23 78 0 0%

Aug-21 Niet beregende percelen Huidig 56 84 28 0 0 0 0 56 28 34%

Aug-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 56 85 29 0 0 0 0 56 29 35%

Aug-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 56 79 24 119 95 0 24 79 0 0%

Sep-21 Natuur Huidig 19 64 45 90 45 0 45 64 0 0%

Sep-21 Natuur Subirrigatie 19 64 45 90 45 0 45 64 0 0%

Sep-21 Agrarisch Huidig 21 47 26 12 1 1 10 31 17 35%

Sep-21 Agrarisch Subirrigatie 21 47 26 43 28 1 14 35 13 27%

Sep-21 Beregende percelen Huidig 21 44 23 28 3 3 23 43 0 1%

Sep-21 Beregende percelen Subirrigatie 21 43 22 27 3 3 22 43 0 1%

Sep-21 Niet beregende percelen Huidig 21 50 29 0 0 0 0 21 29 58%

Sep-21 Niet beregende percelen Subirrigatie 21 52 31 0 0 0 0 21 31 59%

Sep-21 Percelen met subirrigatie Subirrigatie 21 46 25 126 101 0 25 46 0 0%

Aanvoer

Aanvoer

naar

grondwater

Aanvoer

verlies

verdamping

Aanvoer

beschikbaar
Eta

Verdampings-

reductie
% reductieETp VraagDatum Landgebruik Scenario

Neerslag

beschikbaar



 

 
95 

Bijlage L: Gesimuleerde waterbalans bij restrictie op de 
wateraanvoer tijdens 2018 

 

Tabel 15 Gesimuleerde waterbalans (mm) voor de huidige situatie en het scenario subirrigatie per maand voor het gehele 

gebied (exclusief grondwateronttrekkingen) onder maximale gemaalcapaciteit en 50% van de gemaalcapaciteit. 

 

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

1
0
0
%

5
0
%

A
p
r-
1
8
H
u
id
ig

1
2
2

6
1

4
9

5
8

8
1
2

1
2

5
5

7
7

5
6

5
6

2
2

3
%

3
%

1
1
0

4
9

9
0
%

8
0
%

A
p
r-
1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
2

6
1

4
9

5
8

8
1
7

1
7

1
0

1
0

7
7

5
6

5
6

1
1

2
%

2
%

1
0
4

4
3

8
6
%

7
1
%

M
a
y
-1
8
H
u
id
ig

1
2
6

6
3

5
3

1
0
9

5
5

4
5

4
5

1
7

1
7

2
7

2
7

8
0

8
0

2
9

2
9

2
6
%

2
6
%

8
0

1
7

6
4
%

2
8
%

M
a
y
-1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
6

6
3

5
3

1
0
9

5
5

1
0
2

6
3

6
5

4
3

3
6

1
9

8
9

7
2

1
9

3
7

1
8
%

3
4
%

2
4

0
1
9
%

0
%

Ju
n
-1
8
H
u
id
ig

1
2
2

6
1

3
0

1
0
5

7
5

4
6

4
5

1
7

1
7

2
7

2
7

5
7

5
6

4
8

4
8

4
5
%

4
6
%

7
6

1
6

6
2
%

2
7
%

Ju
n
-1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
2

6
1

3
0

1
0
5

7
5

1
2
2

6
1

8
0

4
2

4
0

1
8

7
0

4
8

3
5

5
7

3
3
%

5
4
%

0
0

0
%

0
%

Ju
l-
1
8
H
u
id
ig

1
2
6

6
3

4
1
4
7

1
4
4

6
8

4
6

2
9

1
7

3
8

2
7

4
2

3
1

1
0
5

1
1
6

7
1
%

7
9
%

5
7

1
7

4
6
%

2
7
%

Ju
l-
1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
6

6
3

4
1
4
7

1
4
4

1
2
6

6
3

9
4

4
8

3
1

1
5

3
5

1
8

1
1
3

1
2
9

7
6
%

8
8
%

0
0

0
%

0
%

A
u
g
-1
8
H
u
id
ig

1
2
6

6
3

6
0

9
1

3
1

2
7

2
7

9
9

1
7

1
7

7
7

7
7

1
4

1
4

1
6
%

1
6
%

9
9

3
6

7
8
%

5
7
%

A
u
g
-1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
6

6
3

6
0

9
1

3
1

5
3

5
3

3
2

3
2

2
0

2
0

8
1

8
1

1
1

1
1

1
2
%

1
2
%

7
3

1
0

5
8
%

1
6
%

S
e
p
-1
8
H
u
id
ig

1
2
2

6
1

2
8

5
5

2
7

2
4

2
4

8
8

1
4

1
4

4
2

4
2

1
3

1
3

2
3
%

2
3
%

9
8

3
7

8
1
%

6
1
%

S
e
p
-1
8
S
u
b
ir
ri
g
a
ti
e

1
2
2

6
1

2
8

5
5

2
7

4
6

4
6

2
8

2
8

1
8

1
8

4
6

4
6

1
0

1
0

1
7
%

1
7
%

7
6

1
5

6
2
%

2
4
%

E
T

a
V

e
rd

a
m

p
in

g
sr

e
d

u
c

ti
e

O
v

e
r

%
 r

e
d

u
c

ti
e

%
 o

v
e

r
V

ra
a

g
A

a
n

v
o

e
r

A
a

n
v

o
e

r 
n

a
a

r

g
ro

n
d

w
a

te
r

A
a

n
v

o
e

r 
b

e
sc

h
ik

b
a

a
r

D
a

tu
m

S
c

e
n

a
ri

o
A

a
n

v
o

e
r 

Ju
n

n
e

N
e

e
rs

la
g

b
e

sc
h

ik
b

a
a

r
E

T
p


