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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij permanente grondwateronttrekkingen kan door de daardoor veroorzaakte daling van de grondwa-
terstand de nat- en droogteschade van percelen die in landbouwkundig gebruik zijn, veranderen. Op 
verzoek van betrokkenen worden door de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) (ontwerp)ad-
viezen, ex art. 7.19 lid 1 van de Waterwet, opgesteld. Daarin worden voorstellen gedaan voor door de 
onttrekker uit te keren schade in euro’s per grondgebruiker. Twee zaken zijn daarbij van belang:  

1. Is de door de ACSG gehanteerde verandering van de grondwaterstand acceptabel? 
2. Is de vertaling van de grondwaterstandsverandering naar geldelijke schade acceptabel? De 

daarbij door de ACSG gehanteerde methode zal in het vervolg worden aangeduid als de ACSG-
methode.  

Voor de betrokken agrariërs is de vraag relevant of de toepassing van de ACSG-methode resulteert is 
een redelijke schadevergoeding. Aan dr.ir P.J.T. van Bakel van De Bakelse Stroom is gevraagd een ana-
lyse van de ACSG-methode uit te voeren. Zijn cv is als Bijlage 1 bijgevoegd.  
 
Beantwoording van die vraag vereist een kritische analyse van werkwijze en de daarbij gehanteerde uit-
gangspunten. Deze notitie richt zich alleen op de vertaling van de grondwaterstandsverandering naar 
geldelijke schade. 

1.2 Doelstelling 

De ACSG-methode voor vertaling van verandering in grondwaterstand als gevolg van een grondwater-
winning is geanalyseerd. Doel van deze notitie is de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden te beschrij-
ven en de resultaten van de analyse in deze notitie vast te leggen. 

1.3 Uitgevoerde werkzaamheden (tevens leeswijzer) 

Voor de analyse zijn publicaties en andere bronnen geraadpleegd die in de tekst als voetnoot zullen 
worden vermeld. 
 
Voor het doorgronden van de ACSG-methode zelf zijn de volgende 5 bronnen van belang: 

a) CoGroWa, 1984. Landbouwkundige Aspecten van Grondwateronttrekking. Berekening van 
schade als gevolg van kunstmatige verlaging van de grondwaterstand. Aangehaald als LAGO-
rapport 1984.1 

b) Bouwmans, J.M.M., 1990. Achtergrond en toepassing van de TCGB-tabel. Een methode voor 
het bepalen van de opbrengstdepressie van grasland op zandgrond als gevolg van een grond-
waterstandsverlaging. Technische Commissie Grondwater Beheer, Utrecht. Aangehaald als 
Bouwmans 1990. Deze notitie is bij deze notitie opgenomen als Bijlage 2.2 

 
 
1 Rapport te raadplegen op: https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/1810442e 
2 Rapport te raadplegen op: https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/279568  
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c) CDG, 2002.Grondslag voor het vaststellen van de vergoeding van verdrogingsschade op vee-
houderijbedrijven. Aangehaald als CDG 2002. Deze notitie bij in deze notitie opgenomen als 
Bijlage 3. 

d) CDG, 2011. Berekening vergoedingsnorm grasland en voedergewassen vanaf 1998' (CDG Re-
kenvoorbeeld 1998), bijlage bij de notitie 'Berekening normbedrag grasland en voedergewas-
sen vanaf 2011'. Aangehaald als CDG 2011. Deze notitie is bij deze notitie opgenomen als Bij-
lage 4. 

e) ACSG, 2019. Toelichting op de berekeningsmethode voor gewasschade. Aangehaald als ACSG 
2019. De notitie is bij deze notitie opgenomen als Bijlage 5. 

De in deze publicaties gehanteerde definities en daarbij gebruikte terminologie zijn in Bijlage 6 be-
schreven. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de ACSG-methode nader toegelicht. 
 
De bij de ACSG-methode gebruikte invoergegevens zijn nader geanalyseerd met als leidraad: zijn de bij 
de ACSG-methode gebruikte invoergegevens actueel? De bevindingen zijn beschreven in hoofdstuk 3.  
 
De bevindingen zijn ook gebruikt om het excel-programma Opbrengstdepressies en Normbedragen 
1.0 te maken en toe te passen. Deze resultaten van de berekeningen zijn met toelichting zijn bij deze 
notitie gevoegd als Bijlage 7. 
 
Hoofdstuk 4 geeft de samenvatting en de belangrijkste conclusies. 
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2 Enige achtergronden van de ACSG-methode 

2.1 Algemeen 

 
Grondwaterstandsverlagingen als gevolg van een permanente grondwateronttrekking (hierna: win-
ning) veroorzaken veelal een verandering in de opbrengst van de landbouwgewassen. Deze verande-
ring kan zowel bestaan uit een opbrengstverlaging door toename van het vochttekort als uit een op-
brengstverhoging door vermindering van de wateroverlast. Voor het begroten van de schade die ont-
staat als gevolg van een winning dienen de financiële gevolgen van de opbrengstverandering die is toe 
te rekenen aan de winning (de schade en/of het voordeel) te worden berekend.  
 
Ook in een situatie zonder winning treedt doorgaans nat-, respectievelijk droogteschade op.3 Door een 
winning kan die schade verder toe- of afnemen. Bij de vaststelling van de landbouwkundige gevolgen 
van een winning gaat het erom te bepalen hoeveel de schade als gevolg van die winning toe- of af-
neemt ten opzichte van de hypothetische situatie waarin er geen winning zou zijn geweest.  
 
Daartoe wordt het in landbouwkundig gebruik zijnde deel van het invloedsgebied van de winning in 
kwestie opgedeeld in schadevlakken die uniek zijn qua bodemopbouw en grondwaterstandsverloop. 
Per schadevlak wordt de opbrengstdepressie door vochttekort en wateroverlast in de situaties met en 
zonder winning bepaald, als percentage van de - bij een optimale vochtvoorziening - potentieel haal-
bare opbrengst (uitgedrukt als kg droge stof (ds) per ha).  
 
De volgende stap in de schadebepaling is het toekennen van een geldelijke waarde te kennen van een 
procent opbrengstderving; door de ACSG aangeduid als het normbedrag.  
 
De ACSG-methode kent dus 2 hoofdonderwerpen: 

1. De vaststelling van de opbrengstdepressie, als percentage van de in de praktijk maximaal haal-
bare kg ds opbrengst per ha. 

2. De normbedragen. 

Beide onderwerpen zullen hierna nader worden uitgewerkt, maar eerst worden enkele belangrijke veel-
gebruikte begrippen nader gedefinieerd.  

2.2 Begrippen 

De effecten van een tekort of een overmaat aan water worden gekwantificeerd door de actuele op-
brengsten - of de opbrengstdepressies - in een bepaalde situatie uit te drukken in een fractie of procen-
ten van een referentieopbrengst. Door de ACSG wordt als referentieopbrengst de zogenaamde potenti-
ele opbrengst (Qp) gehanteerd. Vervolgens wordt ten behoeve van de berekening van het normbedrag  
van de potentiële opbrengst (Qp) een bruto en een netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp) afgeleid. 
Dit zijn in de ACSG-methode kernbegrippen waar echter nogal eens verwarring over bestaat. Om deze 

 
 
3 Het gaat hier niet om schade in juridische zin maar om het verschil tussen de opbrengst die realiseerbaar is onder 
de feitelijke omstandigheden en de opbrengst die bij een optimale vochtvoorziening potentieel zou kunnen wor-
den gerealiseerd. 
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reden zijn hieronder de definities van deze begrippen opgenomen. Een overzicht van de definities van 
deze en andere in deze notitie gebruikte technische begrippen is bij deze notitie opgenomen als Bijlage 
6. 

 

Potentiële opbrengst (Qp) 

De potentiële groei van een gewas kan worden gedefinieerd als:4 

 

de groei die bereikt wordt onder de heersende meteorologische omstandigheden bij een optimale 
water- en luchthuishouding en een niet-limiterende voedingsstoffenvoorziening. 

 
De onder deze omstandigheden en condities te verkrijgen gewasopbrengst wordt aangemerkt als de 
potentiële opbrengst (hierna ook te noemen: de Qp). De Qp varieert onder invloed van de meteorolo-
gische omstandigheden in het groeiseizoen van jaar tot jaar. De Qp in een bepaald jaar of de verande-
ring daarin wordt steeds gerelateerd aan de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp), waarmee wordt be-
doeld: de potentiële opbrengst onder de gemiddelde klimatologische omstandigheden over een peri-
ode van (ten minste) 30 aanééngesloten jaren. De Qp vormt de basis voor de berekening van de op-
brengstdepressie als gevolg van vochttekort (zie hierna par. 2.2.2).  
 

De praktisch potentiële opbrengst (Qpp, bruto en netto) 

De Qp is een waarde die wordt verkregen door metingen onder proefveldomstandigheden. In de prak-
tijk wordt de Qp zelden gerealiseerd. Ten behoeve van de berekening van het normbedrag rekent de 
ACSG daarom met de praktisch potentiële opbrengst. De praktisch potentiële opbrengst (hierna ook te 
noemen: de Qpp) wordt in CDG 2002 als volgt gedefinieerd:5 

 

de opbrengst die door een goed geleid bedrijf (GLP) in de praktijk kan worden gerealiseerd onder de 
heersende meteorologische omstandigheden bij een optimale water- en luchthuishouding, en on-
der bedrijfseconomische en bedrijfstechnische omstandigheden die onder de gegeven situatie als 
algemeen gangbaar kunnen worden aangemerkt. 

 

Bij de Qpp van grasland wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen de bruto praktisch potentiële op-
brengst (hierna ook te noemen: de Qpp

bruto) en de netto praktisch potentiële opbrengst (hierna ook te 
noemen: de Qpp

netto). De ACSG berekent de Qpp
bruto door op de Qp een reductie voor normale veldom-

standigheden aan te nemen van 15%. Om de Qpp
netto te berekenen wordt naast de 15% reductie voor 

normale veldomstandigheden vervolgens ook rekening gehouden met een reductie van 17,5 % in ver-
band met beweidings- en voederwinningsverliezen.6 

2.3 De TCGB-tabel 

 

 
 
4 WUR Cultuurtechnisch Vademecum Hydrotheek (Stowa) 1988, p. 584. 
5 CDG 2002, p. 4 
6 ACSG 2019, p.7 
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In deze notitie zijn de grondwaterstandsverlopen of karakteristieken daarvan (zoals GHG, GVG en GLG; 
kortweg GXG)7 voor elk schadevlak in de situaties met en zonder winning als bekend verondersteld. De 
hydrologische uitgangssituatie en de hydrologische effecten van de winning zijn dus bekend. Door de 
ACSG worden deze effecten vertaald naar verandering in opbrengstdepressie. De ACSG-methode is 
inhoudelijk gebaseerd op het LAGO-rapport 1984. 
 
Op basis van dit rapport is een werkwijze ontwikkeld die praktisch uitvoerbaar en reproduceerbaar is. 
Een essentieel element van de methode is de TCGB-tabel. Achtergronden en toepassing van deze tabel 
is uitgebreid beschreven in Bouwmans 1990. De volgende sectie geeft een beknopte beschrijving van 
de berekening van de opbrengstdepressie door vochttekort. 

2.2.2 Opbrengstdepressie door vochttekort 

 
Onder de heersende klimatologische omstandigheden in Nederland is gedurende het groeiseizoen (1 
april t/m 30 september) de potentiële verdamping van een met gras begroeid oppervlak (Ep, in 
mm/groeiseizoen) in de regel groter dan de neerslag. De verdamping is de som van de verdamping van 
gras, de bodemverdamping en de verdamping van water dat door het gewas wordt geïntercepteerd. 
 
Gemiddeld is het neerslagtekort eind augustus 110 mm. In droge jaren zoals 1976 kan het tekort oplo-
pen tot ruim 300 mm. Met de door het KNMI verstrekte gegevens van het doorlopend potentieel neer-
slagtekort vanaf 1 april kunnen zowel historische verlopen als de actuele toestand worden geraad-
pleegd. Onderstaande afbeelding geeft hiervan een voorbeeld. 

 
 
7 GHG staat voor de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en is het gemiddelde van de hoogste 3 grondwater-
standen in een hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart) bij een meetfrequentie van tweemaal per maand, over een 
periode van 30 jaar onder gegeven klimatologische en waterhuishoudkundige omstandigheden; GLG staat voor 
Gemiddeld Laagste grondwaterstand en is het gemiddelde van de laagste 3 grondwaterstanden in een hydrolo-
gisch jaar (1 april t/m 31 maart) bij een meetfrequentie van tweemaal per maand, over een periode van 30 jaar on-
der gegeven klimatologische en waterhuishoudkundige omstandigheden; GVG staat voor Gemiddelde Voorjaars-
Grondwaterstand en is het gemiddelde van 3 grondwaterstanden van 14 maart, 28 maart en 14 april, over een pe-
riode van 30 jaar onder gegeven klimatologische en waterhuishoudkundige omstandigheden (bron: Ritzema e.a., 
2012. Meten en interpreteren van grondwaterstanden. Alterra-rapport 2345) 
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Afbeelding 1: Voorbeeld van door het KNMI verstrekte en via internet te raadplegen informatie mbt neer-
slag en verdamping 
 
Dit tekort kan niet altijd en overal worden aangevuld uit de bodem en/of door kunstmatige watervoor-
ziening. De werkelijke (actuele) verdamping, Ea, is dan niet meer potentieel maar lager. Met als gevolg 
dat de fotosynthese wordt gereduceerd, resulterend is een reductie van de gemiddelde Qp, in kg ds/ha. 
Deze gerealiseerde (actuele) opbrengst noemen we Qa (kg ds/ha). 
 
Met het model voor de waterbeweging in de onverzadigde zone en de verdamping MUST8 is voor een 
groot aantal bodemkundig verschillende zandgronden (en daardoor mogelijk ook verschillende bewor-
telingsdieptes) en per profiel verschillende combinaties van GVG en GLG als onderrand, voor een histo-
rische reeks van zomerhalfjaren (1911 t/m 1986) de potentiéle en actuele verdamping per zomerhalfjaar 
van een met gras begroeide grondkolom berekend. Elke unieke combinatie van profielopbouw, bodem-
fysische karakterisering van de bodemhorizont (door specificatie van de horizont betreffende vochtka-
rakteristiek (pF-curve) en onverzadigde doorlatenheid (capillair geleidingsvermogen)) en GVG/GLG-
combinatie noemen we een TCGB-rekeneenheid. 
 
Het verschil tussen met MUST berekende potentiële en actuele verdamping is het vochttekort. Elke 
mm vochttekort leidt tot een reductie van de grasopbrengst. We noemen dit de meer(minder)op-
brengst per mm verdamping, aangeduid als ΔQp/ΔE (kg ds/ha/mm). Op basis van het onderzoek van 

 
 
8 De Laat, P.J.M, 1985. Must, a simulation model for unsaturated flow. Report series no. 16. IIEE, Delft. 
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Van Boheemen (1981)9 is de meeropbrengst in Bouwmans 1990 afhankelijk gesteld van de Qp. Zie on-
derstaande afbeelding. 
 

 
Afbeelding 2: De meeropbrengst van 1 mm verdamping als functie van Qp (ontleend aan Van Boheemen, 
1981) 

 
De hoogte van de Qp, gemiddeld over een meteoreeks van 30 jaar, is niet constant omdat de Qp door 
veredeling van grassoorten en allerlei technische ontwikkelingen een stijgende trend vertoont. In tabel 
3.3 in Bouwmans 1990 zijn de gebruikte waarden vermeld. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: De voor de TCGB-tabel gebruikte gemiddelde Qp,(ontleend aan Bouwmans 1990). 

Periode Qp  
(kg ds/ha) 

Vóór 1957 11.000 

1958 t/m 1962 11.500 

1963 t/m 1967 12.000 

1968 t/m 1972 12.500 

1972 t/m 1979 13.000 

Vanaf 1980 13.500 

 
De TCGB-tabel is berekend voor de situatie anno 1980. De Qp is, gemiddeld voor de gebruikte mete-
oreeks, 13.500 kg ds/ha en de met MUST berekende Ep gemiddeld is 448,5 mm. De daarbij behorende 
meeropbrengst is 30,1 kg ds/ha/mm.  
 

 
 
9 Van Boheemen, P.J.M., 1981. Toename van de productie van grasland bij verbetering van de watervoorziening, 
ICW-nota 1298.  
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Berekening van het vochttekort en de opbrengstdepressie 
Met het model MUST wordt voor alle jaren in de gebruikte meteoreeks de actuele verdamping per 
groeiseizoen, Ea berekend. Het vochttekort is daaruit af te leiden:  
 

Vergelijking [1] 

Ep – Ea         

Waarbij:  

Ep = potentiële verdamping (evaporatie) uitgedrukt in mm/groeiseizoen 

Ea = werkelijke (actuele) verdamping uitgedrukt in mm/groeiseizoen 

 

 Vergelijking [2] 
Hiermee wordt de opbrengstdepressie als volgt bepaald: 

Qa = Qp – (Ep – Ea) * ΔQp/ΔEa      

Waarbij: 

Qa = werkelijke (actuele) opbrengst uitgedrukt in kg ds/ha 

Qp = gemiddelde potentiële opbrengst uitgedrukt in kg ds/ha 

 ΔQp/ΔEa = meeropbrengst met mm verdamping (kg ds/ha/mm.  
 
 Let wel: bij een verdampingsreductie is er sprake van verminderde opbrengst en je kunt dus ook 
 spreken van minderopbrengst per mm verdampingsreductie. 

 

 Vergelijking [3] 
De opbrengstdepressie (in procenten van Qp) door vochttekort wordt berekend als: 

(Qp-Qa)/Qp * 100 %      

 
 
Voorbeeld 
Stel: Ep – Ea is 20% van Ep. De langjarig gemiddelde Ep zoals berekend door MUST is 448,5 mm. Dus het 
vochttekort (is verdampingsreductie) is 0,2 x 448,5 = 90 mm. De gemiddelde Qp is 13.500 kg ds/ha. De 
daarbij behorende minderopbrengst per mm verdampingsreductie is 30,1 kg ds/ha/mm en de met ver-
gelijking [2] en [3] hierboven berekende opbrengstdepressie is in dit voorbeeld (ook) 20%.  
 
Een meteoreeks bestaat uit jaren met meer of minder verdamping dan gemiddeld. De Qp van elk jaar is 
daar in de ACSG-methode 1-op-1 aan gekoppeld. Dus bijvoorbeeld een Ep van 500 mm levert voor de 
situatie qua potentiele opbrengst anno 1980 een Qp van 500/448,5 * 13.500 = 15.050 kg ds/ha. De op-
brengstdepressie per mm vochttekort wordt volgens de Van Boheemen-relatie ook groter, 36,9 kg 
ds/ha/mm. Als het vochttekort wederom 20% is van Ep (is een verdampingsreductie van 100 mm) wordt 
de opbrengstdepressie 24,4%. In een jaar met minder dan gemiddelde Ep, bijv. 400 mm komt 20% ver-
dampingsreductie overeen met een opbrengstdepressie van 15,6 %.  

2.3 De potentiële opbrengstfactor 
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In het vorige hoofdstuk is beschreven dat opbrengstdepressie bij dezelfde waarde van het relatieve 
vochttekort afhangt van de potentiële opbrengst van grasland. De TCGB-tabel geldt voor een Qp van 
gemiddeld 13.500 kg ds /ha. 'Gemiddeld' in de vorige zin betekent gemiddeld over een reeks van mete-
orologische jaren die representatief zijn voor het klimaat anno 1980. Dat is minimaal de meteoreeks 
1951 t/m 1980 (30 jaar) van een meteostation in Nederland. Voor de bepaling van de opbrengstdepres-
sie door vochttekort in de TCGB-tabel is de meteoreeks 1911 t/m 1986 van De Bilt gebruikt. 
 
Voor de jaren vóór 1980 werd aangenomen dat de Qp lager was. Let wel: dit is niet het gevolg van een 
andere meteoreeks maar van het landbouwkundige ontwikkelingen. Door veredeling van grassoorten, 
betere landbouwtechnieken vertonen de potentiële opbrengsten van gras een stijgende trend. Zie ta-
bel 2 hieronder. Het gevolg van de lagere Qp is dat ook de meeropbrengst per mm verdamping voor 
1980 lager is. Daardoor wordt de opbrengstdepressie bij hetzelfde verdampingstekort lager. In tabel 3.3 
in Bouwmans, 1990 zijn daarvoor omrekeningsfactoren afgeleid, aangeduid als potentiële opbrengst-
factor. Uit deze factoren is de daarvoor gebruikte meeropbrengst van 1 mm verdamping terug te reke-
nen. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel 2: De uit, in Bouwmans (1990) gegeven potentiële opbrengstfactoren, teruggerekende meeropbreng-
sten. 

Periode Qp  
(kg ds/ha) 

Omrekeningsfac-
tor voor TCGB-ta-
bel  
(potentiële op-
brengstfactor) 

Teruggerekende 
meeropbrengst 
(kg ds/ha/mm) 

Meeropbrengst 
vlg. 
ΔQ/ΔE = 
0,0044Qp-29,3 

Vóór 1957 11.000 0,778 19,08 19,1 

1958 t/m 1962 11.500 0,826 21,18 21,3 

1963 t/m 1967 12.000 0,870 23,28 23,5 

1968 t/m 1972 12.500 0,910 25,36 25,7 

1972 t/m 1979 13.000 0,54 27,65 27,9 

Vanaf 1980 13.500 1,000 30,10 30,1 

 
 
Deze factoren zijn ontleend aan de Van Boheemen-relatie. Uitgezet in onderstaande figuur geeft een 
vrijwel rechtlijnig verband. 
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Afbeelding 3: Meeropbrengst per mm verdamping als functie van de bruto opbrengst, Qp 
 
Merk op dat deze lijn niet door de oorsprong gaat maar bij ΔQp/ΔE = -29,176 de x-as kruist. Dit betekent 
dat de procentuele meeropbrengst meer dan evenredig stijgt met de procentuele stijging van Qp. Als 
de Qp bijvoorbeeld toeneemt van 11.000 tot 13.500 kg ds /ha (is 17,4%), dan neemt de meeropbrengst 
toe van 21,3 tot 30,1 kg ds/ha/mm (is 41,1%). 
 
Als we er voor zorgen dat de lijn exact door het punt loopt dat door Bouwmans (1990) is gebruikt voor 
de situatie anno 1980 (13.500;30,1), wordt de volgende relatie verkregen: 
 
 Vergelijking [4] 

ΔQp/ΔE = 0,0044*Qp - 29,3     

 
In tabel 2 zijn in de laatste kolom de uit verg. [4] verkregen waarden gegeven. 
 
Vanaf 1980 is de potentiële opbrengstfactor in de ACSG-methode gehandhaafd op 1,0. Echter de Qp 
van grasland is ook na 1980 verder gestegen. Dit betekent dat de meeropbrengst per mm verdamping 
ook is gestegen en dat de potentiele opbrengstfactor hoger wordt dan 1,0. Om te bepalen  hoeveel 
deze is toegenomen is het nodig de Qp in de jaren na 1980 vast te stellen. Hier komen wij op terug in 
Hoofdstuk 3. Maar nu volgt eerst de volgende stap in de berekening van de schade volgens de ACSG-
methode: de bepaling van het normbedrag, ofwel de geldelijke waardering van 1% opbrengstdepressie 
per ha.  

2.4 De normbedragen 

 
Om te kunnen bepalen hoeveel 1 %/ha opbrengstdepressie ‘waard’ is, het zogenaamde normbedrag, 
hanteert de ACSG de volgende methodiek die is beschreven in CDG 2002 en die zal worden uitgelegd 
voor gras.  
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Belangrijk voor de bepaling van het normbedrag het is het begrip praktisch potentiële opbrengst (Qpp, 
zie paragraaf 2.2 Begrippen). De opbrengstdepressie die een bedrijf lijdt door een winning wordt name-
lijk berekend door het voor het bedrijf berekende opbrengstdepressiepercentage te vermenigvuldigen 
met de Qpp

netto.   
 
Voor de goede orde herhalen wij hier de definitie van de Qpp: “de opbrengst die door een goed geleid 
bedrijf (GLP) in de praktijk kan worden gerealiseerd onder de heersende meteorologische omstandig-
heden bij een optimale water- en luchthuishouding, en onder bedrijfseconomische en bedrijfstechni-
sche omstandigheden die onder de gegeven situatie als algemeen gangbaar kunnen worden aange-
merkt”. Een ‘optimale waterhuishouding’ wil in dit verband zeggen dat er geen opbrengstdepressies 
optreden door vochttekort en/ of door wateroverlast. Het praktisch potentieel opbrengstniveau wordt 
uitgedrukt in een hoeveelheid product per ha. Voor grasland en voedergewassen wordt de productie 
uitgedrukt in eenheden voederwaarde (kVEM) per ha. 
 
De Qpp

netto wordt door de ACSG afgeleid van de Qp. Eerst past de ACSG een reductie van 15% toe op de 
Qp voor praktijkveldomstandigheden (immers: de Qp is gebaseerd op proefveldomstandigheden). Aldus 
wordt  de Qpp

bruto verkregen. Om de Qpp
netto te verkrijgen wordt vervolgens een tweede reductie toege-

past van 17,5 % voor beweidings- en oogstverliezen. Dus de Qpp
netto van grasland bedraagt volgens de 

ACSG-methode  (100-17,5)*(100-15) = 70% van de Qp, alles steeds uitgedrukt in kg ds/ha10. 
 
Bij een melkveebedrijf gaat het echter niet om de droge stof-opbrengst maar om de voederwaarde van 
het geoogste product. Deze voederwaarde wordt uitgedrukt in VoederEenheid Melk, afgekort VEM, en 
geeft de netto energie-inhoud weer voor de productie van melkgevende koeien. De voederwaarde van 
1 kg vers gras bedraagt anno 2019 om en nabij 1000 VEM (1 kVEM). Vermenigvuldiging van Qpp

netto, uit-
gedrukt in kg ds/ha maal de voederwaarde levert de netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst per ha. 
Daarmee is ook bekend wat 1% opbrengstdepressie betekent uitgedrukt in kVEM/ha.  
 
Sinds 1998 wordt voor een graslandbedrijf uitgegaan van 25% van een landbouwareaal waarop maïs 
wordt verbouwd (CDG, 2011). De voor grasland bepaalde procentuele opbrengstverandering met be-
hulp van de TCGB-tabellen worden ook van toepassing geacht voor maïs en akkerbouwgewassen . 
 
Maïs heeft overigens wel een andere (hogere) potentiële opbrengst (Qp) en minder oogstverliezen dan 
gras. Daardoor is de netto praktisch potentiële opbrengst, Qpp

netto, ook hoger. De voederwaarde van 
vers geoogste maïs is ongeveer gelijk aan de voederwaarde van vers gras. Daardoor is de praktisch po-
tentiële kVEM-opbrengst van maïs hoger dan van gras. Mede daardoor vertoont in 1998 de netto prak-
tisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) van een graslandbedrijf (met 75% gras en 25% maïs) een sprong. En 
daarmee ook een sprong in kVEM/%/ha. 
 
Vermenigvuldiging van de kVEM/%/ha voor een graslandbedrijf met de jaarlijks vastgestelde prijs per 
kVEM levert de jaarlijkse waarde van de normbedragen. 
 
Het normbedrag wordt dus als volgt berekend: de voederwaarde per % opbrengstdepressie per ha, 
maal de marktprijs van de voederwaarde (voederprijs).  

 
 
10 Kg ds staat voor kilogram droge stof en verwijst naar de biomassa van een gewas, in dit geval gras, nadat het 
gedroogd is. 
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2.5 Samenvatting en conclusie ten aanzien van de ACSG-methode als zodanig 

De ACSG-methodiek is in onderstaande tabel samengevat. 
 
Tabel 3: De stappen in de ACSG-methode voor vaststelling van de normbedragen 

Beschrijving Uitgedrukt 
in: 

Met behulp 
van: 

Potentiële opbrengst van 
gras en maïs (vanaf 1998) 

kg ds/ha Proefvelden en 
rassenonder-
zoek 

Bruto praktisch potentiële 
kg-opbrengst van gras en 
maïs 

kg ds/ha expertregels 

Netto praktisch potentiële 
kg-opbrengst van gras en 
maïs 

kg ds/ha Aannames en 
gemeten bewei-
dings- en oogst-
verliezen 

Voederwaarde kVEM/kg ds Voederwaarde-
metingen 

Netto praktisch potentiële 
kVEM-opbrengst van gras 
en maïs 

kVEM/ha  

Netto praktisch potentiële 
kVEM- opbrengst van 
graslandbedrijf 

kVEM /ha c.q.  
kVEM/%/ha 

Aannames over 
percentage 
maïs 

kVEM-prijs €/kVEM Prijs van stan-
daardbrok A 

Normbedrag 
 

€/%/ha  

 
 
De ACSG-methode voor de vaststelling van de landbouwkundige schade van grondwaterstandsveran-
deringen door grondwateronttrekkingen is, zeker voor de tijd waarin hij is ontwikkeld, te kenschetsen 
als een state of the art agrohydrologisch doortimmerde en navolgbare methode. De ACSG-methode als 
zodanig staat in navolgende dan ook niet ter discussie. De daarmee vastgestelde schades hangen ech-
ter af van invoergegevens en uitgangspunten. Deze zullen in het volgende hoofdstuk nader worden ge-
analyseerd.  
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3 Analyse van de gebruikte invoergegevens 

3.1 Inleiding 

 
In de ACSG-methode wordt de hoogte van de landbouwkundige schade op grasland van de grondwa-
terwinning per schadevlak bepaald door: 

1. De GVG/GHG in de situatie met en zonder winning. 
2. De bodemkundige typering, uitgedrukt als een bepaald TCGB-profiel. 
3. De opbrengstdepressie volgens de TCGB-tabel. 
4. Het normbedrag. 

Punt 1 en 2 staan in deze zaak niet ter discussie. Dit hoofdstuk geeft een nadere analyse van de bij de 
ACSG-methode bij onderdelen 3 en 4 gebruikte invoergegevens. 

3.2 De potentiële opbrengstfactor en de TCGB-tabel 

 
Zoals in paragraaf 2.3 is uiteengezet, leidt een toename van de Qp tot een toename van de opbrengst-
depressie per mm vochttekort. Dit werkt door in de opbrengstdepressies die worden berekend met de 
TCGB-tabel. Daarom zal allereerst worden nagegaan welke Qp in de ACSG-methode wordt gehanteerd. 
 

3.2.1 De gemiddelde Qp van gras 
 
Op basis van de Qp in de periode t/m 1980 zoals vermeld in tabel 3.3 in Bouwmans, 1990 (zie tabel 1 van 
deze notitie) is een trendmatige ontwikkeling in Qp bepaald van 0,894% toename per jaar vanaf 1957. 
Wanneer deze trendmatige ontwikkeling wordt doorgetrokken tot 2019, dan is de Qp te bepalen vanaf 
1957 t/m 2019. Verwezen wordt naar Bijlage 7: Opbrengsten en Normbedragen 1.0 met toelichting. 
 
De aldus bepaalde waarden van Qp per jaar vanaf 1957 zijn vergeleken met de Qp-waarden volgens de 
ACSG. Voor de Qp na 1980 zijn die te vinden in de ACSG-notitie 2019. Al deze waarden zijn in het excel-
programma verwerkt. 
 
We zien dat in 1998 de Qp door de ACSG is verhoogd van 13.500 naar 15.882 kg ds/ha. Dit komt doordat 
de ACSG in dat jaar de gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) gelijk stelde aan de 
tot dat moment geldende Qp (zijnde 13.500 kg ds/ha). Aangezien de Qpp

bruto in de ACSG-methodiek 
wordt verkregen door een reductie van 15% toe te passen op de Qp, veronderstelt de aanpassing  van 
Qpp

bruto naar 13.500 kg ds/ha een Qp van 13.500 x (1-0,15) = 15.882 kg ds/ha. Deze aanpassing is terloops 
gedaan zonder een gedegen onderbouwing, maar is wel een uitdrukking van het feit dat de ACSG zich 
bewust was van een doorgaande trendmatige ontwikkeling in de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) 
van grasland na 1980. 
 
Onderstaande afbeelding laat zien dat de door de ACSG op willekeurige tijdstippen aangepaste waar-
den voor de Qp van gras een zekere trendmatige ontwikkeling van de Qp laat zien.  
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Afbeelding 4: De gemiddelde potentiële opbrengsten (Qp) in de ACSG-methode vergeleken met de gemid-
delde potentiële opbrengsten (Qp) volgens een trendmatige toename van 0,894% per jaar. 
 
We zien dat de door de ACSG toegepaste aanpassing van de Qp in 1998 exact past in de trendmatige 
ontwikkeling ontleend aan de door de ACSG gebruikte Qp-waardes tot 1980. Maar vanaf 1980 gaat de 
trendmatige ontwikkeling van de Qp gedurende steeds langere periodes uit de pas lopen met de Qp die 
de ACSG hanteert. Bij de analyse van het normbedrag sectie 3.3.1 zal blijken dat deze toenemende dis-
crepantie niet gerechtvaardigd is.  Dit heeft niet alleen gevolgen voor het normbedrag maar ook voor 
de potentiële opbrengstfactor en daarmee voor de bepaling van het opbrengstdepressiepercentage. 

 

3.2.2 Effecten van Qp voor de potentiële opbrengstfactor 
 
Op basis van de trendmatige bepaalde Qp is de meeropbrengst per mm verdamping bepaald volgens 
verg. [4]. Daarmee is bij een bepaald vochttekort de opbrengstdepressie bepaald volgens verg. [2] en 
[3]. Deze waarden per jaar zijn uitgedrukt als potentiële opbrengstfactor tov de waarde in 1980.  
In de ACSG-methode is vóór 1980 deze factor ontleend aan tabel 3.3 in Bouwmans,1990. Vanaf 1980 is 
deze factor op 1,0 gehandhaafd.  
 
In onderstaande afbeelding zijn de aldus bepaalde factoren weergegeven. 
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Afbeelding 5: Vergelijking van de potentiële opbrengstfactoren volgens de ACSG en ontleend aan de trend-
matige toegenomen Qp. 
 
In 2019 bijvoorbeeld is de potentiële opbrengstfactor volgens de trendmatig bepaalde Qp: 1,29. Dit be-
tekent dat de bij schadebepaling voor dat jaar de opbrengstdepressies voor vochttekorten in de TCGB-
tabel met die factor zouden moeten worden vermenigvuldigd. Voor de jaren ervoor gelden lagere po-
tentiële opbrengstfactoren.  

3.3 De normbedragen 

 
Voor de analyse van de door de ACSG gehanteerde normbedragen voor een graslandbedrijf zullen door 
de ACSG gebruikte gegevens bij de stappen in tabel 1 nader worden geanalyseerd. De analyse heeft 
alleen betrekking op de periode 1980 t/m 2019. 
 

3.3.1 De gemiddelde Qp van gras en maïs  
 
Gras 
De langjarig gemiddelde potentiële opbrengst van grasland, Qp, die de ACSG hanteert en de Qp volgens 
de trendmatige ontwikkeling is beschreven in sectie 3.2.1. De discrepantie tussen de trendmatige ont-
wikkeling van de Qp en de Qp die de ACSG hanteert neemt sinds 1998 steeds verder toe. De vraag is nu 
of deze discrepantie verklaard kan worden door een trendbreuk in de ontwikkeling van de Qp sinds 
1998.  
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Er zijn geen redenen om aan te nemen dat van een dergelijke trendbreuk sprake is. Volgens de trend-
matige bepaalde ontwikkeling van de Qp die valt af te leiden uit de Qp-waardes die de ACSG vanaf de 
jaren 1950 tot aan 1998 hanteert, zou de gemiddelde Qp in 2019 ruim 19.000 kg ds/ha moeten zijn. Dat 
is zonder meer realistisch. Volgens Edward Ensing van Barenbrug Holland werd op proefvelden met 
rietzwenkgrasdoor grasveredeling anno 2105 al gemakkelijk 22.000 kg ds/ha gehaald. Met Italiaans of 
Engels raaigras zou 20.000 kg ds/ha onder omstandigheden haalbaar zijn.11 Let wel: het gaat bij de be-
paling van de Qp om de opbrengst die in potentie kan worden gerealiseerd op een proefveld met een 
optimale vochtvoorziening en zonder mestbeperking. Op die basis is het aannemen van een Qp van 
19.000 kg ds/ha in 2019 alleszins redelijk.  
 
 
Maïs 
Sinds 1998 wordt maïs voor 25% meegenomen in de bepaling van de normbedragen. In dat jaar werd 
de gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) door de ACSG gesteld op 16.000 kg ds/ha. 
Bij 10% verliezen voor normale praktijkomstandigheden bij bouwplan akkerbouw (waaronder maïs) be-
tekent dit een gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) van 16.000/0,9 is 17.778 kg ds/ha. Deze waarde is 
sindsdien niet aangepast. 
 
Ook voor maïs geldt dat er een doorgaande trendmatige ontwikkeling is in de gemiddelde potentiële 
opbrengst (Qp). Deze trend is afgeleid uit gegevens van het Handboek Snijmaïs 202012.  
 

 
 
11 Veeteelt Gras Extra,  september 2015 
12 Werkgroep Handboek snijmaïs, 2019. Handboek snijmaïs. Wageningen Livestock Research 
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In 26 jaar is de ds opbrengst gestegen met 42% (1,6% per jaar). De bruto opbrengst is in 1992 is gesteld 
op 16.000 kg ds/ha, op basis van cijfers uit de vergelijkende rassenlijst13. Zie onderstaande uitsnede. 
 

 
 
Daarmee is voor de jaren na 1992 met het excel-programma de trendmatig Qp te berekenen.  
 
In onderstaande afbeelding zijn de gemiddelde bruto opbrengsten van maïs zoals gebruikt door de 
ACSG vergeleken met de trendmatig bepaalde bruto opbrengsten. 
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Afbeelding 5: Vergelijking van de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) van maïs volgens ACSG en trend-
matig. 
 
 

3.3.2 Gemiddelde bruto praktisch potentiële kg-opbrengst (Qpp
bruto) van gras en maïs 

 
De gewasopbrengsten op proefvelden kunnen op de beste landbouwbedrijven waarbij de water- en nu-
triënten voorziening optimaal is, op perceelsniveau niet worden gehaald vanwege o.a. niet-uniforme 
omstandigheden en randverliezen.  
 
Gras 
In de ACSG-methode wordt een reductiepercentage van 15% gehanteerd (Bouwmans, 1990; pag. 13). 
Aldus wordt de gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto)berekend. Zie excel-pro-
gramma. 
 
Te beredeneren is dat door betere landbouwkundige praktijken en groter percelen er een trendmatig 
afname van dit percentage is opgetreden. Er is echter onvoldoende onderzoeksmateriaal om een 
trendmatige afname van dit percentage aan te nemen.  
 
Met het percentage van 15% wordt de gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) vanaf 
1980 berekend volgens de trendmatige ontwikkeling . Verwezen wordt naar Bijlage 7: Normbedragen 
en opbrengsten.1.0 met toelichting. 
 
Maïs 
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Voor maïs gaat de ACSG uit van 10% reductie. Te beredeneren is dat door betere landbouwkundige 
praktijken en groter percelen een trendmatig afname van dit percentage is opgetreden. Er is echter on-
voldoende onderzoeksmateriaal om een trendmatige afname van dit percentage aan te nemen.  
 
Voor zowel de ACSG-methode als de trendmatige ontwikkeling is  de gemiddelde bruto praktisch po-
tentiële opbrengst (Qpp

bruto) per jaar bepaald. 
 
 

3.3.3 Gemiddelde netto praktisch potentiële kg-opbrengst (Qpp
netto) van gras en maïs  

 
Gras 
De gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) wordt in de praktijk niet gehaald omdat 
er verliezen optreden bij het beweiden of maaien. Tot 1998 hanteert de ACSG een percentage bewei-
dings- en maaiverliezen van 17,5%  om van bruto praktisch potentiële kg-opbrengsten, Qpp

bruto, naar 
netto praktisch potentiële kg-opbrengsten, Qpp

netto, te komen.  
 
In 1998 zijn de beweidings- en voederwinningsverliezen door de ACSG gewogen: de beweidingsverlie-
zen tellen voor 25% mee en de voederwinningsverliezen voor 75%. Aangezien de maaiverliezen kleiner 
zijn dan de beweidingsverliezen (15% resp. 20%) resulteerde dat een netto potentiële opbrengst van 
11.306 kg ds/ha. In de bijlage wordt dit nader toegelicht. Delen van 11.306 door 13.500 levert een ver-
liespercentage van 16,25%. Vanaf 1998 hanteert de ACSG een percentage beweidings- en maaiverlie-
zen van 16,25%  om van bruto praktisch potentiële kg-opbrengsten, Qpp

bruto, naar netto praktisch poten-
tiële kg-opbrengsten, Qpp

netto, te komen. Dit percentage is in de ACSG-methode vanaf 1998 gehand-
haafd.  
 
Maar ook voor aspect verliezen geldt dat de tijd niet heeft stil gestaan. Op basis van gegevens uit de 
Kringloopwijzer14 is het percentage beweidings- en maaiverliezen in 2019, bij de door de ACSG gehan-
teerde verhouding tussen maaien en beweiden, gesteld op 15% resp. 5% .Zie onderstaande uitsnede uit 
de Kringloopwijzer. 
 

 
 
14 Van Dijk, W., J.J. Schröder, L.B Sebek, J. Oenema, J.G. Conijn, Th. Vellinga, J. de Boer, M de Haan en K. Verloop, 
2019. Rekenregels van de Kringloopwijzer 2019. WUR. 
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Weging naar percentage weiden en maaien resulteert is een verliespercentage anno 2019 van 7,5%. 
 
De daling van 17,5% in 1980 naar 7,5% is te vertalen naar een trendmatige daling van 2,149% per jaar. In 
het excel-programma is dat vertaald naar een jaarlijkse procentuele waarde van de verliezen. 
 
Maïs 
Vanaf 1998 hanteert de ACSG voor maïs een percentage van 6% oogstverliezen om van bruto praktisch 
potentiële kg-opbrengst (Qpp

bruto) naar netto praktisch potentiële kg-opbrengsten (Qpp
netto) te komen.  

 
Volgens de Kringloopwijzer zijn de oogstverliezen voor maïs 2% (zie uitsnede hiervoor). Voor maïs is de 
trendmatige daling in oogstverliezen dus van 6% naar 2%. Dit is vertaald in een trendmatige afname 
van 3,987% per jaar. Aldus is  per jaar de gemiddelde netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) be-
rekend. 
 
 

3.3.4 Gemiddelde voederwaarde van gras en maïs 
 
Gras 
De door de ACSG gehanteerde voederwaarden van gras van 1953 t/m  1980 staan vermeld in het LAGO-
rapport 1984. Zie onderstaande uitsnede. 
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Op basis hiervan is een trendmatig ontwikkeling afgeleid van 0,421 % toename per jaar vanaf 1953. 
Deze trend is ook toegepast op de jaren na 1980.  
 
 
Maïs 
Voor maïs hanteert de ACSG sinds 1998 een gemiddelde voederwaarde van 0,910 kVEM per kg ds.  
 
De trendmatige ontwikkeling is afgeleid uit gegevens uit het Handboek snijmaïs, nl. 0,35% per jaar (zie 
de in sectie 3.3.1 weergegeven uitsnede uit dit Handboek). 
 
Hiermee is met het excel-programma per jaar de voederwaarde volgens de trendmatige ontwikkeling 
te berekenen. 
 
 
 

3.3.5 Gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst  van gras en maïs 
 
De gemiddelde praktisch potentiële kVEM-opbrengst is het product van gemiddelde praktisch potenti-
ele droge-stofopbrengst en de gemiddelde voederwaarde. De aldus bepaalde gemiddelde netto prak-
tisch potentiële kVEM-opbrengsten van gras en maïs zijn in onderstaande afbeeldingen weergegeven. 
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Afbeelding 6: Vergelijking van de gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst van gras volgens 
ACSG en trendmatig. 
 
Elk bolletje is de waarde van de KVEM-opbrengst zoals door De Bakelse Stroom berekend en opgeno-
men in Bijlage 7: Opbrengstdepressies en Normbedragen 1.0 met toelichting. De lijntjes daar tussen 
hebben alleen visuele betekenis. 
 
Het sprongetje in KVEM-opbrengst volgens de ACSG-methode in 1992 is het gevolg van een lichte ver-
hoging in voederwaarde door de ACSG in 1992 van 0,840 naar 0,873 (kVEM/kg ds).  De verhoging in kg-
opbrengst die in de ACSG-methode in 1998 werd doorgevoerd is terug te zien als een sprong in de 
kVEM-opbrengst. Maar doordat de voederwaarde niet is veranderd is de kVEM-opbrengst volgens de 
trendmatige ontwikkeling hoger (itt de kg-opbrengst). 
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Afbeelding 7: Vergelijking van de gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst van maïs  volgens 
ACSG en trendmatig. 
 
Doordat de trendmatig bepaalde voederwaarde in 1998 hoger is dan volgens de ACSG-methode is de 
kVEM-opbrengst volgens de trendmatige methode in 1998 iets hoger dan de kVEM-opbrengst volgens 
de ACSG-methode (iit de kg-opbrengsten).  
 
 

3.3.6 Gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst (Qpp
netto) voor melkveebe-

drijf 
 
De kVEM-opbrengsten van gras en maïs worden gewogen om te komen tot de gemiddelde netto prak-
tisch potentiële kVEM-opbrengst van een melkveebedrijf. Tot en met 1998 100% gras en vanaf 1999 in 
de verhouding 75% gras en 25% maïs. Het excel-programma geeft de resultaten. 
 

3.3.7 kVEM-prijs  
 
Elk jaar wordt de kVEM-prijs vastgesteld op basis van de maandelijks op internet gepubliceerde prijzen 
van Standaardbrok A. Dit is vanaf 1980 gedaan en het resultaat is in het excel-programma opgenomen. 
De ACSG past deze methode ook toe en dit onderdeel is geen bron van noemenswaardige verschillen. 
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3.3.8 Normbedrag 
 
Door vermenigvuldiging van de kVEM/%/ha met de kVEM-prijs wordt het normbedrag verkregen, voor 
zowel de ACSG-methode als de trendmatige ontwikkeling. Het resultaat is opgenomen in het excel-
programma.  
  
In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het normbedrag voor graslandbedrijven volgens de 
trend en het normbedrag volgens de ACSG zich vanaf 1980 ontwikkeld. 
 

 
Afbeelding 8: Vergelijking van het normbedrag voor melkveebedrijven volgens ACSG en trendmatig. 
 
In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het normbedrag voor graslandbedrijven volgens de 
trend en het normbedrag volgens de ACSG zich vanaf 1980 ontwikkeld, uitgedrukt als verhoudingsge-
tal (trendmatig normbedrag gedeeld door ACSG-normbedrag). 
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Afbeelding 9: Verloop van de verhouding in normbedrag van trendmatig vs. ACSG. 
 
In 2018 wordt de grens van 1,50 overschreden. 

3.4 Effecten voor schade 

Het uit te keren schade als gevolg van de landbouwkundige schade van een grondwaterwinning wordt 
bepaald door: 

a. de verandering in opbrengstdepressie waarbij de verandering in opbrengstdepressie a.g.v. wa-
teroverlast met een bepaald percentage wordt verrekend met de verandering in opbrengstde-
pressie a.g.v. vochttekort. De opbrengstdepressie volgens de TCGB-tabel moet daarbij worden 
gecorrigeerd met de potentiële opbrengstfactor. 

b. Het normbedrag. 

Uit de analyse volgt dat zowel de potentiële opbrengstfactor als het normbedrag in de ACSG-methode 
niet, hetzij te weinig frequent, zijn aangepast aan de trendmatige ontwikkelingen in opbrengsten, ver-
liezen en voederwaarde van gras en maïs waardoor het ‘werkelijke’ schade steeds meer uit de pas gaat 
lopen met het ACSG-schadebedrag. Onderstaande afbeelding geeft dit weer. 
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Afbeelding 10: Verloop van factor waarmee schade vanaf 1980 in ‘werkelijkheid’ uit de pas loopt met 
schade volgens ACSG-methode. 
 
In 2018 wordt de grens van 1,9 overschreden. 
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4 Samenvatting en conclusies 

4.1 Samenvatting 

In deze notitie wordt de ACSG-methode beschreven om te komen tot een geldelijke waardering van de 
landbouwkundige effecten (schade) van een verandering in grondwaterstand als gevolg van een grond-
waterwinning voor graslandbedrijven. In hoofdstuk2 wordt de methode nader toegelicht.  
 
In hoofdstuk 3 worden de bij de ACSG-methode gebruikte gegevens nader geanalyseerd. Met als bevin-
ding dat de invoergegevens sinds 1981 niet of onvoldoende frequent zijn aangepast aan de trendmatige 
toename in landbouwopbrengsten en voederwaarde en de trendmatige afname in maai- en oogstver-
liezen. De consequenties hiervan voor de opbrengstdepressies en het normbedrag zijn voor de periode 
1980 t/m 2019 per jaar in beeld gebracht en vergeleken met dezelfde waarden volgens de ACSG-me-
thode.  

4.2 Conclusies 

De ACSG-methode is gebaseerd op state of the art kennis van de agrohydrologie van rond de jaren 
tachtig van de vorige eeuw en is te karakteriseren als een abstracte methode die transparant en navolg-
baar is. De methode zelf wordt bij de vaststelling van de schade door grondwaterwinningen door de 
ACSG sinds jaar en dag toegepast en wordt in onderhavige analyse niet ter discussie gesteld.  
 
De in de ACSG-methode gehanteerde opbrengstdepressies en normbedragen voor melkveebedrijven 
lopen vanaf 1981 uit de pas met de opbrengstdepressies en normbedragen op basis van de doorlopende 
trendmatige ontwikkeling.  
 
De uit te keren schadevergoeding is het product van verandering in opbrengstdepressie en normbe-
drag. De in het ACSG-(ontwerp)adviezen voorgestelde schadebedragen zijn voor graslandbedrijven 
vanaf 1981 te laag en de discrepantie met de ‘werkelijkheid’ neemt toe tot ongeveer een factor 2,0 in 
2019. 
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Bijlage 4: CDG, 2011. Berekening vergoedingsnorm grasland en 

voedergewassen vanaf 1998 (CDG Rekenvoorbeeld 1998), bijlage 

bij de notitie 'Berekening normbedrag grasland en voedergewas-

sen vanaf 2011' 
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Bijlage 5: ACSG, 2019. Toelichting op de berekeningsmethode 

voor gewasschade 
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Bijlage 6: Begrippenlijst 
 
 

Grootheid 
of begrip 

Sym-
bool 

Omschrijving Eenheid (in-
dien van 
toepassing) 

Bron 

Potentiële 
verdamping 

Ep De verdamping van een (met een ge-
was begroeid) oppervlak gedurende 
een bepaalde periode bij optimale 
vocht- en nutriëntenvoorziening, inclu-
sief bodemverdamping en interceptie-
verdamping 

mm/groei-
seizoen 

Bouwmans, 
1990 

Actuele ver-
damping 

Ea De verdamping van een (met een ge-
was begroeid) oppervlak gedurende 
een bepaalde periode bij niet-optimale 
vochtvoorziening maar wel met opti-
male nutriëntenvoorziening, inclusief 
bodemverdamping en interceptiever-
damping 

mm/groei-
seizoen 

Bouwmans, 
1990 

Normbe-
drag 

 de voederwaarde per % opbrengstde-
pressie per ha maal de marktprijs van 
de voederwaarde (voederprijs) 
 

€/%/ha CDG, 2002 

Meerop-
brengst 

ΔQp/ΔEa De toename c.q. afname van de op-
brengst per mm toename c.q afname 
van de verdamping 

kg ds/ha/mm Bouwmans, 
1990 

Opbrengst-
depressie 

 De procentuele afname van de netto 
praktisch potentiële opbrengst als ge-
volg van vochttekort 

%  

Potentiële 
opbrengst-
factor 

 De factor waarmee de opbrengstde-
pressie door vochttekort moet worden 
vermenigvuldigd als gevolg van minder 
c.q. meer meeropbrengst door lagere 
c.q. hogere gemiddelde bruto opbreng-
sten vergeleken met die van 1980 

 Bouwmans, 
1990 

     

Potentiële 
opbrengst 

Qp De opbrengst die op proefvelden wordt 
verkregen onder de heersende meteo-
rologische omstandigheden bij een op-
timale water- en luchthuishouding en 
een niet-limiterende voedingsstoffen-
voorziening. 

kg ds/ha WUR Cultuur-
technisch Vade-
mecum Hydro-
theek (Stowa) 
1988, p. 584. 

Actuele op-
brengst 

Qa De opbrengst per jaar zoals die wordt 
berekend voor proefveldomstandighe-
den maar bij de actuele verdamping per 

kg ds/ha Bouwmans, 
1990 
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groeiseizoen (niet-optimale water- en 
luchthuishouding) 

Bruto prak-
tisch poten-
tiële  op-
brengst 

Qpp
bruto De opbrengst die door een goed geleid 

bedrijf (GLP) in de praktijk kan worden 
gerealiseerd onder de heersende mete-
orologische omstandigheden bij een 
optimale water- en luchthuishouding, 
en onder bedrijfseconomische en be-
drijfstechnische omstandigheden die 
onder de gegeven situatie als algemeen 
gangbaar kunnen worden aangemerkt, 
zonder aftrek van onvermijdelijke be-
weidings- en oogstverliezen 

kg ds/ha CDG, 2002 

Netto prak-
tisch poten-
tiële op-
brengst 

Qpp
netto De opbrengst die door een goed geleid 

bedrijf (GLP) in de praktijk kan worden 
gerealiseerd onder de heersende mete-
orologische omstandigheden bij een 
optimale water- en luchthuishouding, 
en onder bedrijfseconomische en be-
drijfstechnische omstandigheden die 
onder de gegeven situatie als algemeen 
gangbaar kunnen worden aangemerkt 
met aftrek van onvermijdelijke bewei-
dings- en oogstverliezen 

kg ds/ha CDG, 2002 

Voeder-
waarde Een-
heid Melk 

 VEM de netto energie-inhoud van veevoeder 
voor de productie van melkgevende 
koeien en is gerelateerd aan de energie 
inhoud van 1 kg gestandaardiseerd 
gerst 

 https://www.eu-
rofins-
agro.com/nl-
nl/vem 

Voeder-
waarde 

 De energie inhoud van veevoer (ruw-
voer en krachtvoer) 

VEM/kg ds CDG, 2002 
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Bijlage 7: Afdruk van Excel-berekeningsresultaten Normbedragen 

en Opbrengstfactoren 1.0 plus toelichting 
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Toelichting bij Excel-berekeningsresultaten ‘Normbedragen en 

Opbrengstfactoren 1.0’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   10 juni 2020 
Opgesteld door:  Jan van Bakel (De Bakelse Stroom) 
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1 Inleiding 
 
In de ACSG-methodiek om te komen tot vaststelling van de jaarlijkse schadevergoeding door een per-
manente grondwateronttrekking (winning) wordt een aantal stappen doorlopen. Voor een graslandbe-
drijf zijn de stappen idealiter de volgende. Het voor de teelt van landbouwgewassen in gebruik zijnde 
deel van het invloedsgebied wordt opgedeeld in schadevlakken (berekeningsvlakken). Voor elk schade-
vlak wordt met veldonderzoek en/0f modelonderzoek de grondwaterstandssituatie (gekarakteriseerd 
met de GHG, GVG en GLG, kortweg GXG) bepaald voor zowel de situatie met als zonder winning. Met 
behulp van de zogenoemde TCGB-tabellen kan hiermee de opbrengstdepressie door vochttekort wor-
den bepaald in de situatie met en zonder winning. Door de winning kan ook de landbouwkundige 
schade door wateroverlast afnemen en wordt eveneens uitgedrukt als percentage van de netto prak-
tisch potentiële opbrengst. De opbrengstdepressie door wateroverlast wordt per schadevlak voor een 
bepaald deel verrekend met de opbrengstdepressie door vochttekort.  
 
Door de aldus bepaalde opbrengstdepressie voor de situaties met en zonder winning van elkaar af te 
trekken wordt de verandering in opbrengstdepressie verkregen als gevolg van de winning.   
 
Bij melkveebedrijven gaat het om de voederwaarde van gras en maïs, uitgedrukt in kVEM/ha. Deze 
wordt verkregen door de drogestofopbrengst te vermenigvuldigen met de voederwaarde per kg ds. 
 
De ACSG-methode is beschreven in CDG, 200215 (hierna: de ACSG-methode). 
 
De opbrengstdepressies worden uitgedrukt in een percentage van het praktisch potentiële opbrengst-
niveau. Hieronder wordt verstaan: “de opbrengst die door een goed geleid bedrijf (GLP) in de praktijk 
kan worden gerealiseerd onder de heersende meteorologische omstandigheden bij een optimale wa-
ter- en luchthuishouding, en onder bedrijfseconomische en bedrijfstechnische omstandigheden die on-
der de gegeven situatie als algemeen gangbaar kunnen worden aangemerkt”. Een ‘optimale waterhuis-
houding’ wil in dit verband zeggen dat er geen opbrengstdepressies optreden door vochttekort en/ of 
door wateroverlast. Het praktisch potentieel opbrengstniveau wordt uitgedrukt in een hoeveelheid pro-
duct per ha. Voor grasland en voedergewassen wordt de productie uitgedrukt in eenheden voeder-
waarde (kVEM) per ha. 
 
Om te kunnen bepalen hoeveel 1 %/ha opbrengstdepressie ‘waard’ is wordt gewerkt met normbedra-
gen. Gedefinieerd als:  
 
de voederwaarde per % opbrengstdepressie per ha maal de marktprijs van de voederwaarde (voeder-
prijs) 
 
Maar het normbedrag hangt dus af van a) het praktisch potentieel opbrengstniveau en b) de marktprijs 
van krachtvoer. Het praktisch potentieel opbrengstniveau voor gras en maïs en de voederwaarde ervan 
is sinds 1998 constant gehouden. De marktprijzen van krachtvoer voor melkvee variëren per jaar en 
daardoor ook de ACSG-normbedragen.  
 

 
 
15 CDG, 2002. Grondslag voor het vaststellen van de vergoeding van verdrogingsschade op veehouderijbedrijven. 
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In Van Bakel, 202016 is beschreven welke stappen worden doorlopen en welke invoergegevens hierbij in 
de ACSG-methode worden gebruikt. Samengevat in onderstaande tabel. 
 
Tabel: De stappen in de ACSG-methode voor vaststelling van de normbedragen 

Stap Beschrijving Uitgedrukt 
in: 

Met behulp van: 

1 Gemiddelde potentiële opbrengst (Qp, proef-
veldomstandigheden) van gras c.q. van gras en 
maïs (vanaf 1998) 

kg ds/ha Proefvelden en ras-
senonderzoek 

2 Gemiddelde bruto praktisch potentiële op-
brengst van gras en maïs (Qpp

bruto) 
kg ds/ha expertise 

3 Gemiddelde netto praktisch potentiële op-
brengst van gras en maïs (Qpp

netto) 
kg ds/ha Aannames en ge-

meten beweidings- 
en oogst-verliezen 

4 Voederwaarde van gras en maïs kVEM/kg ds Voederwaardeme-
tingen 

5 Gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-
opbrengst van gras en maïs 

kVEM/ha Product van stap 3 
en stap 4 

6 Netto praktisch potentiële kVEM- opbrengst van 
graslandbedrijf 

kVEM/ha  
 

Aannames over 
percentage maïs 

7 kVEM-prijs €/kVEM Prijs van standaard-
brok A 

8 Normbedrag 
 

€/%/ha  

 
Deze invoergegevens van stappen 1 t/m 6 zijn in het verleden periodiek bijgesteld naar aanleiding van 
ontwikkelingen in de landbouw. Vanaf 1980 zijn deze invoergegevens vergeleken met invoergegevens 
op basis van trendmatige ontwikkelingen. Beide zijn verwerkt in de Excel-berekeningsresultaten Norm-
bedragen en opbrengstfactoren 1.0 (hierna: de Rekentabellen) waarmee per jaar een vergelijking kan 
worden gemaakt. In Rekentabellen zijn ook alle geraadpleegde bronnen en relevante passages uit die 
bronnen opgenomen. 
 
In hoofdstuk 2 worden de diverse tabbladen toegelicht. 
 
In de analyse van Van Bakel, 2020 wordt ook uitgebreid ingegaan op de zogenaamde potentiële op-
brengstfactor. Dat is een factor waarmee de opbrengstdepressies door vochttekort moeten worden 
vermenigvuldigd als de bruto opbrengsten anders zijn dan gemiddeld anno 1980. In de Rekentabellen is 
daartoe en apart tabblad opgenomen dat eveneens zal worden toegelicht. 

 
 
16 Van Bakel, P.J.T., 2020. Analyse van opbrengsten, opbrengstdepressies en geldelijke waardering van 
landbouwkundige effecten van grondwaterwinningen in ACSG-(ontwerp)adviezen. In opdracht van 
DNL. 
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2 Toelichting bij het Excel-berekeningsresultaten Normbedragen 

en opbrengstfactoren 1.0 (de Rekentabellen) 
 

2.1 Inleiding 

 
De stappen in de tabel in het vorige hoofdstuk zullen als leidraad dienen bij de analyse van de gebruikte 
gegevens. Daarvoor is gebruik gemaakt van diverse bronnen die zijn genoemd in de Rekentabellen. 
Cruciale passages, schema’s of figuren uit de literatuur zijn als uitsnede opgenomen. In het eerste tab-
blad staat tevens een kader met daarin links naar aanvullende achtergrondinformatie.  
 
De Rekentabellen zelf bevatten diverse tabbladen. Allereerst het tabblad A. Kengetallen, waarmee op 
basis van literatuurgegeven kengetallen en rekenregels zijn afgeleid voor de situatie in 1980 en 2019. 
Het daarbij gevolgde stroomschema (zie tabblad F. Stroomschema van Bakel 2019) is ontleend aan de 
ACSG-methode (zie tabblad E. Stroomschema ACSG 1998). 
 
Op basis hiervan zijn trendmatige ontwikkelingen in bruto en netto potentiële kg- en kVEM-opbreng-
sten berekend en waarmee voor de periode 1980-2019 voor gras, maïs en gras/voedergewassen (sa-
menstelling van gras en maïs) per jaar bruto en netto kg-opbrengsten, voederwaarde en netto kVEM-
opbrengsten zijn berekend (tabblad B. Gras, tabblad C. Snijmaïs en tabblad D. Normbedrag GV). De 
overeenkomstige gegevens zoals door de ACSG worden gebruikt zijn ook verzameld en als tabel ACSG 
naast de tabel Trendmatig weergegeven. De gevolgen van de trendmatige ontwikkeling voor normbe-
dragen zijn een apart tabblad berekend zodat een vergelijking met de ACSG-normbedragen mogelijk 
is. In tabblad G. Pot. opbr.factor worden de potentiele opbrengstfactoren vanaf 1957 berekend. 
 
De rest van dit hoofdstuk is een toelichting op de Rekentabellen. Allereerst wordt in sectie 2.2 toege-
licht hoe in 8 stappen het normbedrag wordt bepaald.  In sectie 2.3 wordt een toelichting gegeven op 
de bepaling van de potentiële opbrengstfactor. 
 

2.2 Normbedrag (tabbladen A t/m F) 

 

2.2.1 Potentiële opbrengst (Qp) van gras en maïs (stap 1) 
 
Gras 
In tabblad B is voor gras voor de jaren 1980 t/m 2019 de door de ACSG gehanteerde gemiddelde (ge-
middeld over de meteoreeks van minimaal 30 jaar) potentiële opbrengst in kolom J weergegeven.  
We zien dat in 1998 de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) door de ACSG is verhoogd van 13.500 
naar 15.882 kg ds per ha. De gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) werd vanaf dat 
jaar gelijk gesteld aan de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) die gold vanaf 1980 (zijnde 13.500 kg ds 
per ha). Om dat te bereiken moet de potentiële opbrengst een factor 1/0,85 (0,85 is (1 – 0,15), als uit-
drukking van het verschil tussen proefveld en praktijk) aangenomen . 
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Vanaf 1998 jaar wordt de potentiële opbrengst (Qp) door de ACSG gelijk gehouden. Zie tabblad B; ko-
lom L 
 
Door genetische en niet-genetische ontwikkelingen vertoont de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) 
van grasland een doorlopende trendmatige ontwikkeling. Deze doorlopende trendmatige ontwikkeling 
is in deze analyse afgeleid door de gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) vanaf 1957 t/m 1980 zoals ver-
meld in Tabel 3.3 van Bouwmans, 1990 (opgenomen als uitsnede in tabblad B) als uitgangspunt te ne-
men. De trendmatige toename op basis van die cijfers is 0,894% per jaar. Voor de aldus bepaalde ge-
middelde potentiële opbrengst (Qp) per jaar vanaf 1980 zie tabblad B; kolom C.  
 
Maïs 
In tabblad C is voor maïs dezelfde analyse uitgevoerd. Sinds 1998 wordt maïs voor 25% meegenomen in 
de bepaling van de normbedragen. In dat jaar werd de bruto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

bruto) 
door de ACSG gesteld op 16.000 kg ds per ha. Bij 10% verliezen voor normale praktijkomstandigheden 
bij bouwplan akkerbouw (waaronder maïs) betekent dit een gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) van 
16.000/0,9 is 17.778 kg ds/ha.  
 
Ook voor maïs geldt dat er een doorgaande trendmatige ontwikkeling is in de gemiddelde potentiële 
opbrengst (Qp). Deze trend is afgeleid uit gegevens van het Handboek Snijmaïs 2020 (zie link onder de 
tabel en daaruit ontleende uitsnede). In 1992 was de potentiële opbrengst (Qp) 16.000 kg ds/ha; in de 
periode 2004-2009 gemiddeld 20.300 kg ds/ha en in 2019 24.561 kg ds/ha. Dit is vertaald naar jaarlijkse 
toename van 1,6%. Aldus is kolom C van tabblad C berekend. 
 
 

2.2.2 Gemiddelde bruto praktisch potentiële kg-opbrengst (Qpp
bruto) van gras en maïs 

(stap 2) 
 
Gras 
De gemiddelde potentiële opbrengst (Qp) wordt in de praktijk niet gehaald doordat in de praktijk maxi-
maal haalbare opbrengsten lager zijn dan op proefvelden. 
Voor gras hanteert de ACSG sinds 1980 een percentage van 15%. Zie tabblad B; kolom M. De aldus be-
paalde gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengsten staan in tabblad B; kolom N. 
 
Verondersteld is dat er geen trendmatige toe- of afname in dit percentage is opgetreden. Zie tabblad B; 
kolom D. 
De daarmee bepaalde trendmatige gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengsten staan in tab-
blad B; kolom E. 
 
Maïs 
Door de ACSG wordt sinds 1998 uitgegaan van gemiddelde bruto praktisch potentiële opbrengst 
Qpp

bruto is 16.000 kg ds/ha. Zie tabblad C; kolom N. 
 
Toepassing van het reductiepercentage van 10% resulteert in een trendmatige gemiddelde bruto prak-
tisch potentiële opbrengst( Qpp

bruto ) zoals gegeven in tabblad C; kolom E. 
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2.2.3 Gemiddelde netto praktisch potentiële kg-opbrengst (Qpp
netto) van gras en maïs 

(stap 3) 
 
Gras 
Voor gras hanteert de ACSG sinds 1980 beweidings- en maaiverliezen van 17,5%. In 1998 zijn de bewei-
dings- en oogstverliezen gewogen. Aangezien de maaiverliezen kleiner zijn dan de beweidingsverliezen 
(15% resp. 20%) resulteerde dat een netto potentiële opbrengst van 11.306 kg ds per ha (in het kader 
van tabblad B de geel gemarkeerde 113,06 zijnde 1%). Delen van 11.306 door 15.882 levert een verlies-
percentage van 16,25%. Dit percentage is vanaf 1998 gehandhaafd. Zie tabblad B; kolom O. 
De aldus bepaalde gemiddelde netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) volgens de ACSG per jaar 
staat in tabblad B; kolom P. 
 
Maar ook voor dit aspect geldt dat de tijd niet heeft stil gestaan.  
 
Op basis van gegevens uit de Kringloopwijzer is het percentage beweidings- en maaiverliezen in 2019, 
bij de door de ACSG gehanteerde verhouding tussen maaien en beweiden, gesteld op 15% resp. 5% (zie 
kader Rekenregels en de uitsnede daaruit (zie kader Verwijzingen in tabblad A).  
Verondersteld is dat in 1980 de maai- en oogstverliezen overeenkomstig het ACSG 17,5% waren. De 
daaruit afgeleide trendmatige ontwikkeling is een afname van 2,149% per jaar. Zie tabblad B; veld W35. 
De daarmee bepaalde gemiddelde netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) staat in tabblad B; 
kolom G. 
 
Maïs 
Vanaf 1998 hanteert de ACSG voor maïs een percentage van 6%. Zie tabblad C; kolom O. De aldus be-
paalde gemiddelde netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) staat in kolom P. 
 
Volgens de Kringloopwijzer zijn de oogstverliezen anno 2019 voor maïs 2%. Zie kader Verwijzingen van 
tabblad A. Voor maïs is de trendmatige daling in oogstverliezen dus van 6% naar 2%. Dit is vertaald in 
een trendmatige afname van 3,98% per jaar. Zie tabblad C; veld W9. De aldus bepaalde trendmatig ge-
middelde netto praktisch potentiële opbrengst (Qpp

netto) staat in kolom G. 
 
 

2.2.4 Gemiddelde voederwaarde van gederfde opbrengst van gras en maïs (stap 4) 
 
Gras 
De door de ACSG gehanteerde voederwaarden van de gederfde opbrengst van gras staan vermeld tab-
blad B; kolom Q.  
Op basis de cijfers zoals vermeld in het LAGO-rapport 1984 (zie uitsnede in tabblad B) is een toename 
bepaald van 0,421% per jaar. Deze trend is na 1980 doorgetrokken. Zie tabblad B; kolom H. 
 
Maïs 
Voor maïs hanteert de ACSG sinds 1998 een voederwaarde van 0,910 kVEM/kg ds. Zie tabblad C; kolom 
Q. De trendmatige ontwikkeling is afgeleid uit gegevens uit het Handboek Snijmaïs. Zie kader Potenti-
ele opbrengst snijmaïs 1992 t/m 2019 in tabblad A. Dit is vertaald in een trendmatige toename van 
0,35% per jaar. Het resultaat staat in tabblad C; kolom H. 
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2.2.5 Gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst van gras en maïs (stap 5) 
 
Gras 
De praktisch potentiële kVEM-opbrengst is het product van praktisch potentiële droge-stofopbrengst 
en de voederwaarde. Het resultaat voor de ACSG-methode staat in tabblad B; kolom R. 
 
Voor de trendmatige ontwikkeling, zie tabblad B; kolom I. 
 
Maïs 
De praktisch potentiële kVEM-opbrengst is het product van praktisch potentiële droge-stofopbrengst 
en de voederwaarde. Het resultaat voor de ACSG-methode staat in tabblad C; kolom R. 
 
Voor de trendmatige ontwikkeling zie tabblad C; kolom I. 
 

2.2.6 Gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst voor melkveebedrijf (stap 

6) 
 
Voor een melkveebedrijf worden vanaf 1998 een gewogen netto praktisch potentiële kVEM-opbrengst 
bepaald uit gras (75%) en het groenvoedergewas maïs (25%). Daarvoor was het 100% gras. 
In tabblad D worden de gemiddelde netto praktisch potentiële kVEM-opbrengsten van gras en maïs 
aldus gewogen. Het resultaat voor de trendmatige ontwikkeling staat in kolom E; die voor de ACSG-
methode staat in kolom L.  
 
 

2.2.7 kVEM-prijs (stap 7) 
 
Elk jaar wordt de kVEM-prijs vastgesteld op basis van de maandelijks op internet gepubliceerde prijzen 
van Standaardbrok A. Het resultaat staat in tabblad D; kolom F. De ACSG past deze methode ook toe. 
Zie tabblad D; klom M. Dit leidt niet tot noemenswaardige verschillen. 
 
 

2.2.8 Normbedrag (stap 8) 
 
Door vermenigvuldiging van de gemiddelde netto praktisch potentiële KVEM-opbrengst per procent 
opbrengst met de kVEM-prijs wordt het normbedrag verkregen. Voor de ACSG-methode zie tabblad D; 
kolom N. Zie voor de trendmatige ontwikkeling tabblad D, kolom G. 
 
In tabblad D; kolom Q is de verhouding tussen de normbedragen volgens de trendmatige ontwikkeling 
en volgens de ACSG weergegeven. 
 
 

2.2.9 Stroomschema’s (tabbladen E en F) 
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In CDG, 201117 is een stroomschema opgenomen dat laat zien hoe de bij de ACSG-methode de derving 
aan opbrengst en aan voederwaarde van 1 % opbrengstdepressie per ha wordt berekend. 
Dit stroomschema is opgenomen in tabblad E. Stroomschema ACSG 1998. Ook is een link naar het Cul-
tuurtechnisch Vademecum en de meest relevante passage daaruit is als uitsnede opgenomen. 
 
Dit stroomschema is toegepast voor de situatie m.b.t. de potentiele opbrengst Qp van gras en maïs 
anno 2019. Zie tabblad F. Stroomschema van Bakel 2019. 
 

2.3 Potentiële opbrengstfactor (tabblad G) 

 
In Van Bakel, 2020 zijn de achtergronden van de potentiële opbrengstfactor beschreven. 
De gemiddelde potentiële opbrengst Qp van gras is bepalend voor de potentiële opbrengstfactor. 
Voor de trendmatige ontwikkeling zie tabblad G; kolom C. Overgenomen van tabblad B; kolom C 
Voor de ACSG-methode, zie tabblad G; kolom J. Overgenomen van tabblad B; kolom L. 
 
De daarmee bepaalde meeropbrengst per mm verdamping is gegeven in. tabblad G; kolom D voor de 
trendmatige ontwikkeling en tabblad G; kolom K voor de ACSG-methode. 
 
Voor een zelf in te vullen waarde voor het vochttekort wordt de gemiddelde actuele opbrengst bepaald. 
Zie tabblad G; kolom E voor trendmatig en kolom L voor de ACSG-methode. 
 
De daarmee bepaalde opbrengstdepressie staat in kolom F voor trendmatig en kolom M voor de ACSG-
methode. 
 
De opbrengstdepressie kan worden uitgedrukt als verhoudingsgetal t.o.v. de opbrengstdepressie uit 
1980. Het resultaat voor de trendmatige ontwikkeling staat in tabblad I; kolom G. 
Voor de ACSG-methode is de waarde sinds 1980 niet meer veranderd maar is op 1,0 gehandhaafd on-
danks dat in 1998 de gemiddelde potentiële opbrengst is verhoogd. Zie tabblad G; kolom N. 
 
 
 
 

 
 

 
 
17 CDG 2011. 'Berekening vergoedingsnorm grasland en voedergewassen vanaf 1998', bijlage bij de CDG-notitie 
'Berekening normbedrag grasland en voedergewassen vanaf 2011'. 


