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Kees van Diepen houdt zich al lang bezig met modelleren.

Eerst ging het louter om gewasgroei, later om potentiële

voedselproductie, en tenslotte om concrete oogstvoorspel-

lingen. Naast werk aan modellen is er nog een rode draad:

de zenuwen rond aanbestedingen en tenders.

door Leo Klep

>Van Diepen raakte begin jaren tachtig bij het

Bodemkundig Museum, nu ISRIC, betrokken bij

het modelleren van landbouwproductie. Hij ging er

mee verder bij het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek

(CABO), waar de onderzoeksgroep van C.T. de Wit, de grote

man van de theoretische gewasgroeimodellen, was onder-

gebracht. De gewasgroeimodellen werden in die tijd opge-

schaald om de productiviteit van gronden en uiteindelijk

de maximaal haalbare wereldvoedselproductie te kunnen

schatten. Het opgeschaalde model was ook te gebruiken

als basis om de werkelijke productie in een bepaald jaar te

voorspellen. Dat vroeg wel weer extra variabelen, zoals het

weer. In dat kader werkte Van Diepen onder meer aan een

systeem om in Afrika droogte en de impact daarvan op de

voedselproductie te voorspellen, op basis van weersgege-

vens en de toen opkomende technieken van remote sen-

sing.  

Dit early warning systeem voor hongersnoden werd in 1987

beproefd in Zambia. Vooral de FAO was enthousiast. Toch

‘Meedoen aan een tender 
kan niet op routine’
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wilde Ontwikkelingssamenwerking er verder geen geld in

steken. Niet alleen werd het systeem technology driven

gevonden, maar bovendien konden de onderzoekers geen

antwoord geven op de vraag hoe zij hiermee de positie van

de vrouw en de armsten der armen dachten te verbeteren.

Het was een eerste pijnlijke ervaring met het feit dat je, als

je meedingt naar financiering voor een project, vaak met

onverwachte vragen rekening moet houden. 

Gelukkig hadden de Wageningse modellen wel de aan-

dacht getrokken van de Europese Commissie. Europa

kampte met jaarlijks toenemende overproductie en dito

prijsondersteuning voor de boeren. Daarom wilde de

Commissie de landbouwproductie in de verschillende lan-

den kunnen monitoren. Van Diepen – inmiddels werkzaam

bij het Staring Centrum – ging daarmee aan de gang.

Het systeem dat Van Diepen ontwikkelde komt neer op het

vertalen van weersgegevens in landbouwopbrengsten.

‘Eigenlijk probeert het systeem de landbouwstatistieken te

reconstrueren met behulp van weersgegevens’, vertelt Van

Diepen. Met dagelijkse meteogegevens als regenval, zon

en temperatuur, en aan de hand van statistische relaties

uit het verleden – van de laatste dertig jaar bestaat voor

veel landen een redelijk betrouwbaar beeld – kan het

model per regio een oogstvoorspelling doen. In het begin

van het teeltjaar is die voorspelling nog erg onzeker, maar

in juni kun je al een aardige voorspelling doen. Zonder dit
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Op 12 januari 2000 kreeg Kees van

Diepen het model voor oogstvoorspel-

lingen MARSOP, dat hij zelf had ont-

wikkeld, weer in beheer.
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Verschil in opbrengst 2009-2008 in procenten

De kaart boven geeft in procenten het verschil weer tussen de
referentieopbrengsten in 2009 en 2008. Blauw geeft aan dat de
opbrengst in 2009 meer dan dertig procent boven die van 2008
ligt. In de rode gebieden is de opbrengst minstens dertig procent
lager. Geel is binnen tien procent hoger of lager. Het opstellen van
de uiteindelijke officiële raming van de oogst is de volgende stap,
waarbij nog meer informatie wordt gebruikt in een statistische
data-analyse en met expertise voor de interpretatie ervan. 
De tarwesimulaties kunnen ook voor andere wintergranen relevant
zijn.

Bron: European Commission, Joint Research Centre, IPSC, MARS Unit Bron: European Commission, Joint Research Centre, IPSC, MARS Unit

<  Deze kaart van Europa geeft het normale geografische patroon
weer van de langjarig gemiddelde tarwereferentieopbrengst. Hoge
gesimuleerde opbrengsten (weinig droogteschade) komen voor
onder koele, vochtige klimaten (groene en donkerblauwe kleur),
zoals de Atlantische kust, hooggelegen landbouwgebieden en het
gebied ten oosten van de Oostzee. Lage opbrengsten komen voor
in droge klimaten en relatief droogtegevoelige gronden (zandge-
bieden en/of ondiepe bodems; gele en rode kleuren), bijvoorbeeld
de gele strook land tussen Berlijn en Warschau met vrij geringe
regenval in de zomer en zandige bodems. 
Gebieden waar nauwelijks graan verbouwd wordt omdat het er te
nat of te koud is, zijn al bij voorbaat van de simulatie uitgesloten,
zoals de Alpen en het hoge noorden. 

Kees van Diepen, bodemkundige

Sint Jacobiparochie
juni 2008

Referentieopbrengst van wintertarwe in kaart gebracht met behulp van de met CGMS gesimuleerde
opbrengst van tarwe zoals die groeit zonder irrigatie en ook zonder vochttoevoer vanuit het grondwater. 
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systeem had je tot maart van het volgende jaar moeten

wachten op de eerste officiële oogstschattingen.

In 1994 was het Crop Growth Monitoring System gereed en

werd het overgedragen aan het MARS-project van het

Europese Joint Research Centre (JRC) in het Italiaanse

Ispra. Toen het daar volledig operationeel was gemaakt

moest het ‘draaien’ ervan conform Europese regels echter

weer uitbesteed worden. Die opdracht wist Van Diepen bin-

nen te slepen. En zo kreeg hij op 12 januari 2000, na een

korte onderbreking, het systeem dat hij zelf ontwikkeld had

weer in beheer. Het was wel een klus van zeven dagen per

week; dat was even een cultuuromslag. Dagelijks moesten

driehonderd zwart-wit kaartjes richting Italië. In de loop

der jaren nam het aantal gegevens toe, maar door verdere

automatisering en verzending per internet ging het wel

steeds efficiënter.

Op zich is het draaien van MARSOP (Mars-operational)

geen onderzoekswerk. Maar los van de omzet – er gaan mil-

joenen in om – behelst het contract ook het voortdurend

aanbrengen van verbeteringen. Bovendien wordt ervaring

opgedaan met de informatietechnieken die bij dit soort

enorme bestanden horen. MARSOP is momenteel de groot-

ste externe computertoepassing van Alterra. Naast de ken-

nis om het systeem te verbeteren en de ervaring met enor-

me bestanden, zet dit project Alterra op de kaart door de

data zelf. 

Van Diepen legt zich sinds 2003 toe op gebruik van het

systeem en de informatie daaruit voor nieuw onderzoek,

bijvoorbeeld voor teeltadvies en klimaatverandering, en op

overdracht en toepassing van het systeem in andere lan-

den, zoals China, de Oekraïne en Finland. Dit is soms een

ongemakkelijke klus omdat het systeem – inclusief de 
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data – eigendom is van Europa. Voor elke studie moet toe-

stemming gevraagd worden. Bovendien verschijnt veel

Wagenings werk onder het logo en de naam van het JRC.

‘We zijn in dit geval nu eenmaal aannemer’, verzucht Van

Diepen. In 2008 haalde Alterra – samen met partners als

Meteoconsult en de Vlaamse Instelling voor Technologisch

Onderzoek (VITO) – een tweede verlenging binnen, voor

een periode van zes jaar. Het contract is goed voor zo’n acht

miljoen euro, waarvoor geen contrafinanciering nodig is:

alles wordt op commerciële basis door Brussel betaald. 

Toch is er één aspect waar Van Diepen nog altijd erg

zenuwachtig van wordt: de offertetrajecten. ‘Bij de eerste

tenderprocedure in de jaren tachtig leverden we zo’n zestig

pagina’s aan, gestencild. Daarin zat een financiële para-

graaf van twaalf regels: dat er vijf mensen aan zouden wer-

ken tegen 55 duizend ECU’s per jaar, plus tien procent voor

reis- en computerkosten en onvoorzien. Bij een recent

voorstel hadden we als penvoerder een pak papier van

zevenhonderd pagina’s tekst plus driehonderd pagina’s bij-

lagen. In totaal duizend pagina’s, in te leveren in zeven-

voud. Inclusief een apart financieel deel waarin alles gede-

tailleerd beschreven is met uurtarieven. Soms moet je zelfs

in vierkante meters nauwkeurig aangeven hoeveel bureau-

ruimte en vergaderzalen je gaat gebruiken.

Op een gegeven moment weet je dat de klant – in ons geval

het JRC in Italië – een Invitation To Tender gaat schrijven.

Natuurlijk wil je graag weten wat ze gaan vragen. Maar de

regels zijn streng: je mag daar geen enkel contact over heb-

ben. Je hebt dus wel dagelijks contact over het lopende

werk, maar over de tender geen woord. Dat geeft een heel

krampachtige situatie, die wel een jaar kan duren. In je

hart zou je het graag beïnvloeden, want als ze onzindingen

vragen zit je daar wel mee opgescheept. En zelf in een ten-

der alternatieven aandragen is riskant.

Als de Invitation binnenkomt heb je zes weken om te reage-

ren. Maar wanneer hij precies komt weet je niet. Dus je

gaat met vakantie met het idee dat je elk moment naar huis

geroepen kunt worden. Uiteindelijk kwam hij midden

augustus, zodat alleen onze Belgische partners van vakan-

tie terug hoefden te komen. Zo’n vakantieperiode is overi-

gens ook heel onhandig omdat je voor zo’n tender allerlei

stempels, handtekeningen en bewijzen nodig hebt. En dat

is lastig als veel mensen weg zijn. Ik heb ooit iemand naar

Overijssel moeten sturen voor een handtekening. Bofte ik

nog dat de persoon in kwestie niet op safari was.

Dus binnen zes weken moet het allemaal gebeuren. Om te

beginnen moet je natuurlijk afspraken maken met je part-

ners en die vastleggen. De bijlagen vormen een verhaal

apart. Dat varieert van alle gegevens van je onderzoekspart-

ners en stukken die aangeven welke juridische status je

instituut heeft tot een verklaring dat je directeur nooit in de

gevangenis heeft gezeten en bankgaranties, liquiditeits -

eisen en een non-faillietverklaring. Vaak dingen die je zelf

niet eens in de hand hebt. Tegenwoordig is er binnen

Alterra gelukkig een speciaal Tender Support Team, maar

de eerste keren moesten we overal zelf achteraan. Hoe zit

dat met je eigen instituut en de stichting DLO? Hoe pak je

dat aan met notariële aktes? Waar liggen de stempels die

onder dit formulier horen? Of je hebt een kopie nodig van

het paspoort van je afwezige directeur om een verklaring

van goed gedrag bij de rechtbank in Arnhem op te kunnen

halen, waar je vervolgens wordt doorverwezen naar het

ministerie van Justitie. En als dat uiteindelijk toch niet lukt

moet je uitstel gaan aanvragen voor dat detail. Dat is

zenuwenwerk.

En dan denk je na een paar tenders dat het routine wordt,

maar niets gevaarlijker dan dat. De regels kunnen namelijk

elk jaar anders zijn, zoals ze overigens ook per directoraat

verschillen. Dus je moet telkens alles heel precies nalezen.

Zo herinner ik me dat ik drie dagen voor een deadline ont-

dekte dat in het inhoudelijke voorstel geen enkel bedrag

mocht staan. De beoordelaar moet het puur op inhoud kun-

nen beoordelen zonder dat hij weet hoeveel het kost. Toen

heb ik koortsachtig ons verhaal zitten splitsen in een tech-

nical offer en een financial offer.

En bij al die details de angst dat een procedurele fout je

voorstel onontvankelijk kan maken. Eén fout en je hele ten-

der wordt afgewezen. Een keer dreigde dat op de valreep, of

eigenlijk zelfs daarna. Het voorstel moest toen voor een

bepaald uur afgestempeld zijn bij het postbedrijf. Het was

echter verstuurd met een koerier van TNT. Weliswaar afge-

stempeld op het postkantoor, maar dat telde niet. Het werd

afgewezen. Uiteindelijk hebben we toch duidelijk kunnen

maken dat het verzendstempel wel geldig was omdat TNT

in Nederland wel degelijk als posterijen fungeerde. Dat

soort onverwachte dingen. Dat is wel even spannend.

Maar goed. De Brusselse procedures zijn zwaar, de drem-

pels zijn hoog, en ze kunnen administratief op alle slakken

zout leggen, maar het is allemaal wel transparant. Je krijgt

zelfs een evaluatierapport dat aangeeft op welke punten je

meer of minder goed hebt gescoord. Dat kun je nationaal

niet altijd zeggen: meestal zijn er wel procedures, maar die

kunnen net zo goed weer veranderen op het moment dat ze

worden toegepast.’

Het team van het samenwerkingsproject Huabei-CGMS (CGMS voor de Noord-Chinese laagvlakte) bij de kick-
off meeting in Beijing. Projectpartners zijn VITO België, Alterra Nederland, China Academy of Agricultural
Sciences (CAAS) en China Academy of Meteorological Sciences (CAMS). Het project was gericht op kennis -
uitwisseling en de toepassing van Europese oogstvoorspellingstechnieken in Noord-China met CGMS en 
aardobservatie. Voorste rij v.l.n.r. Chen Zhongxin, Dong Qinghan, Kees van Diepen, Yanbo He, Shuan Qian; ach-
terste rij v.l.n.r. Ren Jianqiang, Ma Yuping, Wang Limin, Wang Shili (verscholen), Xiao Shenliang en Jia Li. 
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