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Nationale analyse waterkwaliteit

Impuls door DAW-gebiedsaanpak

Bestuurders van het RBO Rijn-West ontvingen
op 16 september 2019 tijdens een veldbezoek
aan West-Nederland de voorlopige resultaten
van de Nationale analyse waterkwaliteit. Het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft
voor heel Nederland en per stroomgebied in
beeld gebracht of we de doelen van de KRW
gaan halen in 2027.

Het DAW support team van LTO werkt vanaf
2018 aan een Impuls DAW: de gebiedsaanpak.
Samen met de waterschappen in Rijn-West
gebied stellen zij nu gebiedsdocumenten op.
Daarin staan de agrarische wateropgave en de
handelingsperspectieven (maatregelen) per
waterschap beschreven.
Het gebiedsdocument van de impuls DAW
geeft invulling aan de landbouwkundige
opgave voor het SGBP3 voor de periode 20222027. Doel is om 1) per waterschap focusgebieden aan te wijzen voor de landbouwkundige opgave en 2) van kopgroep naar peloton
te groeien via een heldere definitie van de
integrale opgaven voor individuele boeren.
In de loop van 2020 komen er uitvoeringsprogramma’s en bedrijfsplannen water &
bodem met kansrijke maatregelen per gebied
en bedrijf. Een beeld van de Impuls DAW met
stappen en mijlpalen vindt u hieronder.

Voor Rijn-West luidt de kernboodschap dat we
die doelen niet halen, ook al doen we nog zo
ons best. Met inzet van het maximale pakket
maatregelen voldoet op termijn 75% van de
wateren in Rijn-West aan de stikstofnorm en
55% aan de norm voor fosfor. Bij voortzetting
van het huidige pakket voldoet op termijn 65%
van de wateren aan de norm voor stikstof en
45% aan de norm voor fosfor. Op verzoek van
de brede versnellingstafel brengt Rijn-West in
beeld wat we al van plan zijn, wat we extra
gaan doen en wat we willen dat andere
partijen doen.

Impuls DAW (LTO): stappen en mijlpalen gebiedsproces

Impuls DAW bij Hollandse Delta
Op 14 oktober jl. vond een werksessie Impuls
DAW bij waterschap Hollandse Delta plaats.
Als trekker van de DAW-Impuls Rijn-West was
ik aanwezig om mee te maken hoe de input
voor het gebiedsdocument tot stand komt
voor de Impuls DAW. Centraal in het gesprek
staan de opgaven voor waterkwaliteit en
waterkwantiteit, én de regionale DAW
programmering voor 2022-2027.
Waterschap Hollandse Delta wil graag voor de
doelgroep boeren in het gebiedsproces van de
SGBP3 gelijk optrekken met DAW/LTO in een
open gebiedsproces.
Het werkgebied van Hollandse Delta is vrij
homogeen met vooral akkerbouw. Maar ook
enkele bollentelers, veehouderijen en
glastuinbouwbedrijven zijn aanwezig. Wat
betreft de nutrienten opgave is vooral de
opgave voor stikstof direct door de landbouw
te beinvloeden. De landbouw is voor circa 50
tot 60% verantwoordelijk voor het
stikstofprobleem in het werkgebied van
Hollandse Delta.

Goede oplossingen voor het gebied zijn beter
bodembeheer, gebruik van vanggewassen,
bloemrijke akkerranden langs sloten: al 600
km gerealiseerd! Als gevolg van akkerranden
zitten er nu meer beestjes in de sloot!
Voor de bollenteelt is de opgave eenduidiger.
Het verbeterpunt ligt hier bij het beter gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen: tegengaan
van drift en erfafspoeling. Hiervoor loopt een
project samen met de KAVB (‘Schoon erf,
schone sloot’).
Het waterschap denkt ook graag mee over
oplossingen voor problemen met
waterkwantiteit. In het gebied van Hollandse
Delta ligt de nadruk vooral op wateroverlast,
en minder op droogte

Jaarlijkse DAW-middag Vredepeel
Op 10 oktober jl. kwamen circa 50 deelnemers
bij elkaar die samen verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Deze jaarlijkse landelijke DAWdag was dit jaar op proefboerderij Vredepeel.
Onderwerp van gesprek was hoe we in de
komende jaren nog meer ondernemers op
bedrijfsniveau kunnen stimuleren aan de slag
te gaan voor schoner water en
klimaatadaptatie.
In dat licht is gesproken over het belang van
een gebiedsgerichte en integrale aanpak van
de verschillende opgaven voor het landelijk
gebied. Ook het belang van herkenbaarheid
van deze opgaven voor de individuele
agrarische ondernemer kwam aan bod.
Goede, interactieve monitoring kan hierbij een
goed hulpmiddel zijn.

Focusgebieden op de kaart gezet door Hollandse Delta

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 stroomgebied Rijn-West: www.rijnwest.nl
Voor informatie over DAW: https://agrarischwaterbeheer.nl/

