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Klimaatslim boeren op veen

Folder DAW over klimaat

Interessante initiatieven in Rijn-West! Deze
zomer kwam er via het Klimaatakkoord 1,6
miljoen Euro beschikbaar voor een integrale
aanpak van het veenweidegebied. De ambitie
is om de broeikasgassen door veenweide met
50% te reduceren in 2030.
Initiatiefnemers voor ‘klimaatslim boeren op
veen’ zijn twee agrarische collectieven en
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Zij
maken samen plannen om polder voor polder
met een maatregelenmix de bodemdaling te
remmen en de biodiversiteit te vergroten. Ook
andere collectieven en waterschappen zijn
uitgenodigd om te participeren in het project.
In een maatregelenmix zetten partijen in op
onderwaterdrainage, natte teelten, agrarisch
natuurbeheer en verhoging van het
zomerwaterpeil. Ook is er aandacht voor
kennisontwikkeling en verdienmodellen.

Klimaatverandering raakt boeren direct. Vier
effecten zijn voor het boerenbedrijf van groot
belang: verdroging, bodemdaling, verzilting en
vernatting. Met het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW) wil de land- en tuinbouw
ook zelf bijdragen aan het halen van
klimaatdoelen. Deze zomer publiceerde DAW
een folder over klimaatadaptatie voor boeren
om goed te kunnen anticiperen op komende
veranderingen in het klimaat.
Centraal staat delen van kennis over mogelijke
maatregelen, de effectiviteit van maatregelen
en de ervaringen die andere agrariërs hebben
opgedaan met de maatregelen.
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Gevolgen klimaatverandering VN
Landgebruik staat onder druk, en daarmee de
voedselzekerheid. Dat is de conclusie van het
rapport van VN-klimaatpanel IPPC. Het legt de
relatie bloot tussen klimaatverandering,
landgebruik en voedselzekerheid.
Ten eerste is er grond nodig om CO2 op te
vangen in bossen en groen. Ten tweede raakt
veel land uitgeput door intensief gebruik. Er
vindt verwoestijning plaats.
Kernboodschap van het IPPC: er dreigt een
voedseltekort tussen 2050 en 2100 als het niet
lukt de klimaatverandering af te remmen.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig om te
komen tot efficiënter landgebruik en minder
voedselverspilling. Grond is een kritische bron.

De minister benadrukt haar ambitie om de nu
bekende wateropgave uiterlijk in 2027 met
maatregelen aangepakt te hebben.

Koploper kringlooplandbouw 2030

Verdroging gewassen door klimaatverandering

Omschakeling naar kringlooplandbouw in
2030 is nodig om de land- en tuinbouw een
nieuwe toekomst te geven. Voortdurend
verlagen van het verbruik van grondstoffen en
een zorgvuldig beheer van bodem, water en
natuur: dat staat centraal in dit perspectief.
Hoe is de beweging naar kringlooplandbouw
in gang gezet? En wat is ervoor nodig? Dat is
te lezen in het realisatieplan Visie LNV 'Op
weg met nieuw perspectief'.

Prioriteiten in waterkwaliteit
‘We staan voor stevige uitdagingen om de
kwaliteit van ons water goed te krijgen’. Dat
zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW)
half juni jl. in een brief aan de Tweede Kamer.
over onder meer de waterkwaliteit. In de
kamerbrief geeft zij voor de Delta-aanpak
Waterkwaliteit als prioriteiten: meststoffen
(nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen,
opkomende stoffen en medicijnresten.
De minister merkt ook op dat uit de nationale
analyse Delta-aanpak Waterkwaliteit van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eind
2019 zal blijken of op verschillende plekken in
Nederland de KRW-doelen gehaald worden. In
de PBL-analyse vindt doorrekening plaats van
de beoogde maatregelen van het Rijk (RWS),
provincies, waterschappen én het DAW.

Wil Nederland in 2030 koploper in kringlooplandbouw zijn, dan is nodig: goed verdienvermogen ondernemers, kennis en innovatie van
hoog niveau, voortbouwen op internationale
voorsprong, landbouw en natuur verbonden,
waardering voor voedsel en agrarisch
ondernemers, en stimulerende wet- en
regelgeving.

Meer informatie
Voor vragen en suggesties, neem contact op met Caroline van de Veerdonk, trekker DAW-impuls
voor Rijn-West, veerdonk@org-id.org of 06-53410156. Nieuwe lezers kunnen zich aanmelden.
Voor informatie over DAW: https://agrarischwaterbeheer.nl/
Voor informatie over stroomgebied Rijn-West: www.rijnwest.nl

