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Regio Deal Foodvalley | Boer aan het Roer
Naast mijn werk als DAW-coördinator, werk ik
momenteel ook aan de Regio Deal Foodvalley.
In deze Regio Deal werken ondernemers,
onderzoekers en overheden samen aan emissie
reducerende maatregelen, circulair veevoer en
bodem- en watermaatregelen.
Binnen de proeftuin Boer aan het Roer worden de
komende drie jaar ruim 40 maatregelen/innovaties
integraal getest op pilotbedrijven bij 70
veehouders in de regio Foodvalley.

Belangrijk uitgangspunt is dat de maatregelen ook
het verdienvermogen van de veehouder
verbeteren. De maatregelen moeten op een of
andere manier renderen. Een zoektocht die we ook
binnen DAW kennen. Voor uitrol van maatregelen
is het nodig dat de maatregel niet alleen goed is
voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit, maar dat de
boer zelf er ook iets aan heeft. Ik hoop dat de
antwoorden uit de Regio Deal Foodvalley straks
ook van nut kunnen zijn voor DAW.
Meer info? Bekijk deze animatie of bezoek:
www.boeraanhetroer.nl
Gastschrijver Kees van Vuuren, projectleider Boer
aan het Roer en DAW-coördinator

Innovaties in Gouwe Wiericke
Het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke
(BBGW) is een initiatief van de Stichting
Gebiedscoöperatie Gouwe Wiericke. Sinds 2015
werken agrarisch ondernemers daar aan
nutriënten management voor een betere
bedrijfsvoering en een goede waterkwaliteit. De
zesde nieuwsbrief (maart 2020) verwijst onder

andere ook naar de resultaten uit een ander
project: de Proeftuin Veenweiden. Belangrijk
nieuws: een combinatie van maatregelen uit vier
sporen leidt tot een beperking van de emissie van
ammoniak (lucht) met maar liefst 25% per bedrijf!
Lees dit en het interview met Topkuilwinnaar Bert
Vergeer in de nieuwsbrief van BBGW.

DAW Jaarverslag over 2019
Afgelopen maand verscheen het nieuwe
Jaarverslag 2019 over het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Resultaten van het DAW, interviews
en praktijkverhalen nodigen uit het jaarverslag te
lezen. Agrariërs werken samen met waterschappen
in meer dan 400 DAW-projecten (West-Nederland:
104 projecten!).

In een interview zegt Peter Heij (Directeurgeneraal van het ministerie van IenW):
‘Het bijzondere van het DAW is dat je bodem,
water en bedrijfsprestaties in samenhang bekijkt.
Hoe meer deelnemers, hoe groter het voordeel dat
we er gezamenlijk aan hebben’.
En Sander Mager (bestuurslid van de UvW en
voorzitter van het BOOT) benadrukt dat
‘de kracht van DAW vooral zit in de samenwerking.
Dat zie je in projecten als Polderkennis op Peil en
Proefpolder Kringlooplandbouw. Hierin weten
boeren, waterschappen en kennisinstellingen
elkaar goed te vinden. En dat levert resultaten op!’

Verkenning DAW-platform Rijn-West
Duo-verkenners Henk Bouman en Carlo Vromans
zijn begin februari gestart met het verkennen van
draagvlak voor een DAW-platform Rijn-West: een
loket voor financiering van DAW- en andere
maatregelen. In elke Keek op de Maand geven we
een korte impressie van de voortgang van dit voor
Rijn-West belangrijke traject.
Verspreiding DAW-projecten per doel over regio
De opgaven en maatregelen richten zich op
voldoende en schoon water, een betere bodem,
het klimaatbestendig maken van de landbouw en
een economisch gezonde landbouwsector.
Kennisoverdracht tussen agrariërs is bij deze
opgaven essentieel.
Ook werkt een team aan de DAW-impuls: voor alle
waterschapgebieden brengen zij in samenspraak
met de agrarische sector de opgaven voor water
en bodem in kaart.

Eerste idee was om bij deelnemers langs te gaan
om interviews af te nemen. Carlo en Henk werken
nu met schriftelijke vragen (per e-mail,
telefonisch), vanwege de Corona.
Inmiddels hebben alle vier de Rijn-West provincies
en vier van de acht waterschappen in Rijn-West
gereageerd op de enquête. Met bestuurders en
directies vindt een telefonisch interview plaats.
Naar verwachting lopen we door dit ‘plan B’ geen
vertraging op en kunnen we de resultaten volgens
plan voorleggen aan het Regionaal Bestuurlijk
Overleg Rijn-West van 1 juli a.s.

