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Samen werken aan een goede waterkwaliteit,
voldoende water kwantiteit, gezonde
bodem en gezond financieel resultaat
voor de agrarisch ondernemer. Daar streven
we naar met de projecten binnen het
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
Boeren en tuinders zijn gemotiveerd om te
werken aan beter bodem- en waterbeheer,
maar de wateropgaven zijn niet alleen
voor de agrarisch ondernemer, maar voor
ons allemaal. De samenwerking tussen
partijen als provincies, waterschappen
en ook stroomgebieden als Rijn-West en
Rijn-Oost is daarom cruciaal om van de
agrarische sector een toekomstbestendige
sector te maken.

In juli stond ik in Midden Delfland in de koeienstal van kringloopboer
Anton van der Ende. Beiden waren we trots. Hij was trots op het
Kringloopcertificaat dat hij net daarvoor had ontvangen. Ik was trots op
de aansluiting van Delfland bij een subsidieregeling van de gemeente
Midden-Delfland en FrieslandCampina, waarbij kringloopboeren worden
beloond voor hun prestaties op zeven duurzaamheidsindicatoren. Hiermee
stimuleren we de mineralenkringloop en de waterkwaliteit verbetering
in het groenste deel van ons gebied. Concreet werken aan waterkwaliteit
met enthousiaste partners geeft energie.

De projecten in deze brochure laten in ieder
geval zien wat door die samenwerking

Daarom brengt het RBO Rijn-West samen met het DAW dit jaar opnieuw een
brochure ‘Lessen voor successen’ uit over succesvolle landbouwprojecten

gerealiseerd wordt: boeren en tuinders
krijgen de juiste kennis over goed bodem- en
waterbeheer, ondersteuning en begeleiding
en zijn constructief in gesprek met andere
waterbeheerders over maatregelen. En
soms is subsidie al genoeg om klaar te
zijn voor de toekomst. Een compliment aan
boeren en tuinders en alle meewerkende
partijen voor hun inzet. Ik word enthousiast
van de verhalen, laten we dit voortzetten!

voor de waterkwaliteit. Wederom inspiratievolle projecten – van in de
boomkwekerij tot in de veehouderij en van Bommelerwaard tot Texel die we graag voor het voetlicht brengen. De agrariërs en projectleiders
vertellen met terechte trots over deze projecten en wat de succesfactoren
zijn. Ze laten zien dat werken aan waterkwaliteit loont en dat er altijd
winst te behalen is. Het laat ook zien dat op veel vlakken de pilot-fase
voorbij is en dat we opgedane ervaring en lessen nu breed toepassen.

Nicole Koks

Bestuurder LTO Noord regio
Oost, portefeuillehouder
Water en Bodem

Schoon, gezond en levend water is van cruciaal belang voor de toekomst
van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de land- en tuinbouw. Om de
benodigde en gewenste doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen is
de komende jaren nog echt een flinke slag nodig. Om die slag te maken
is het van belang dat we met elkaar nog meer stevige maatregelen
nemen, enthousiast blijven, innoveren en van elkaar leren.

Ik krijg veel energie van deze projecten die ertoe doen en ik daag
iedere betrokkene uit om de handschoen verder op te pakken en mee te
werken aan waterkwaliteitsverbetering. Nederland
verdient het!
Marcel Belt
vicevoorzitter RBO-Rijnwest
hoogheemraad hoogheemraadschap van Delfland
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POLDERKENNIS OP PEIL

Samen kom je verder
“Wij hebben meegedaan aan Polderkennis op Peil omdat we meerwaarde zagen om
samen met collega boeren en het waterschap te kijken wat we kunnen verbeteren
in deze polder, waaronder waterkwaliteit”, aldus Marga de Rooij, melkveehouder in
polder Waardassacker en Holendrecht. “Uiteindelijk heeft Polderkennis op Peil ons
ertoe gebracht dat wij zijn gaan kijken hoe we de toekomst van deze polder veilig
kunnen stellen voor agrarisch gebruik. Dat pakken we nu samen met de provincie op”.

Bewustwording
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Het was een succesvol project, Polderkennis
op Peil! Maar liefst 100 veehouders
in West-Utrecht kwamen regelmatig in
studiegroepen bijeen om kennis uit
te wisselen over water en bodem op
polderniveau. De initiatiefnemers zijn
agrarisch collectieven Rijn, Vecht en Venen
en ANV Lopikerwaard, Adviesbureau PPPAgro Advies, waterschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR) en LTO Noord
vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW).

Buurboeren
“Nieuw in het project is het werken met
studiegroepen op polderniveau”, benadrukt
José van Miltenburg (coördinator van
agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen).
“De studiegroepen bestaan uit groepjes
veehouders uit eenzelfde polder, buurboeren

dus. Het waterschap en het agrarisch
collectief sluiten ook aan bij deze in totaal
tien poldernetwerken. In deze samenstelling
hebben de deelnemers kennis en ervaring
uitgewisseld, en excursies en demonstraties
bijgewoond”.

Centrale thema’s
In het project staan twee thema’s centraal:
waterbeheer in eigen polder, en bodem en
water in het bedrijfsmanagement. Pietjan
de Jong (adviseur bij PPP-Agro Advies)
licht toe: “Bij waterbeheer in de polder
gaat het over thema’s als waterberging,
omgaan met droogte, waterkwaliteit (bv.
fosfaat), erfafspoeling, kwel, etc. Daarover
kunnen boeren met waterschappers
in gesprek. Op het eigen erf kunnen
deelnemers aan het werk met optimale
bemesting, bodemkwaliteit, beweiding en
ruwvoerkwaliteit, en ecologisch slootbeheer”.

Deelname unieke kans

Geleerde lessen

Polderkennis op Peil maakt gebruik van
subsidie vanuit POP3 (provincie Utrecht en
EU) en financiering vanuit de waterschappen.
Deelname aan de studiegroepen is daarom
voor de veehouders gratis. De poldergroepen
komen een aantal keer per jaar bij elkaar. De
deelnemers kunnen ook op excursie of naar
demonstraties op het boerenerf. Pietjan de
Jong: “De studiegroepen bieden een unieke
kans om met het waterschap in gesprek te
gaan over waterbeheer. Of om aan de slag
te gaan met bodem en ruwvoerkwaliteit,
of ecologisch slootbeheer”.

De initiatiefnemers begonnen in 2017 met
de studiegroepen en organiseerden begin
2021 een digitale eindbijeenkomst voor
maar liefst bijna 100 deelnemers. Dit zijn
enkele lessen uit het project:
• Het met elkaar kennis delen draagt bij
aan bewustwording over waterkwaliteit.
Ook is inzicht ontstaan in wat boeren
gedaan hebben aan waterkwaliteit en
de invloed daarvan.
• Gesprek met boeren en waterschappers
over waterbeheer levert meerwaarde.
Praktische oplossingen en boerenslimheid
is voor de (lerende rol van) waterschappen
belangrijke input.
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INVESTERINGEN BEWUST BOEREN RIJNLAND

• Tijd in een studieclub om stil te staan bij bodem- en waterkwaliteit. Het waterschap
heeft veel data, de boer heeft praktische polderkennis: in de synergie zit veel
verbeterpotentie.
• Er is meer begrip ontstaan over en weer. Tussen buurboeren in de polder onderling,
maar ook tussen boeren en het waterschap.
• Doordat partijen van elkaar leren ontstaat wederzijds begrip en groeit het
onderling vertrouwen. Dat biedt een stevige basis om met elkaar na te denken over
een polder die voorbereid is op de toekomst.

Effecten van netwerken
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De poldernetwerken van Polderkennis op Peil zijn begin 2021 beëindigd. Toch wordt de
poldergerichte aanpak doorgezet in andere projecten en regio’s. Pietjan de Jong noemt
enkele effecten: “Polderkennis op Peil heeft zaken aan het rollen gebracht. In de ene polder
was dat een project om de kwel aan te pakken, in een andere polder is het ecologisch
slootschonen verdiept. En in weer twee andere polders heeft Polderkennis op Peil zelfs
een integraal gebiedsproces op gang gebracht!” Boeren én waterschappen willen graag
met elkaar in gesprek blijven.

Meer weten?
Scan de QR-code voor meer informatie of
neem contact op met of projectleider José van
Miltenburg (jose@rijnvechtenvenen.nl) of met
adviseur Pietjan de Jong (pj.de.jong@ppp-agro.nl).

Investeringsproject zorgt voor
effect op oppervlaktewater
Het Investeringsproject Bewust Boeren Rijnland krijgt
vanwege het succesvolle eerste deel een vervolg. De animo
onder melkveehouders en akkerbouwers om te investeren in
maatregelen die bijdragen aan een schoon erf én dus schoon
oppervlaktewater was én is groot.
Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer start in 2017 het project
Investeringen Bewust Boeren Rijnland (https://agrarischwaterbeheer.nl/content/
investeringen-bewust-boeren-rijnland-fase-2) in het waterschapsgebied van het
hoogheemraadschap van Rijnland. LTO Noord neemt de uitvoering op zich, maar het
plan is een initiatief van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke en coöperatie De Groene
Klaver. Een project vanuit het gebied zelf, zegt projectleider Inge van Paassen (LTO
Noord): “Beter kun je het niet treffen. Agrarische ondernemers willen graag investeren
in maatregelen die bijdragen aan een schoon erf en betere oppervlaktewaterkwaliteit,
maar de middelen ontbraken. Met dit project ondersteunen wij ze daarbij.”

Investeren in voorkomen
erfafspoeling
Agrarische ondernemers kunnen kiezen
uit een aantal investeringen, passend bij
hun bedrijf. Deze investeringen kunnen
zij doen met subsidie vanuit dit project. Er
zijn verschillende investeringen mogelijk,
zoals drinkbakken, veegmachines of
perssapputten. Maar ook een overkapping
of realisatie van een wasplaats kan. De ene
investering past beter bij een melkveehouder,
de andere bij een akkerbouwer, maar met
alle investeringen beogen we hetzelfde:
vermindering van uit- en afspoeling naar
het oppervlaktewater waardoor de kwaliteit
van bodem en water verbetert.

Grote betrokkenheid
De investeringen worden mogelijk gemaakt
door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling. Verder werken
in het POP3-project het collectief Rijn &
Gouwe Wiericke, coöperatie De Groene
Klaver, LTO Noord, hoogheemraadschap
van Rijnland en , provincie Zuid-Holland
nauw samen. Van Paassen: “Vanwege de
grote betrokkenheid van boerencoöperaties
uit het gebied is werving geen probleem.”
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van de landbouwmachines te voorkomen
leeft onder de ondernemers, maar: “Er
bestaat in dit gebied een langdurend
vergunningstraject om een wasplaats te
mogen realiseren. Daarvan waren we niet
op de hoogte.” Daarom is Bogaard blij met
het vervolg op Investeringen Bewust Boeren
Rijnland Fase 1. “We zijn in gesprek met
de Omgevingsdienst om een vergunning
voor een wasplaats eenvoudiger te maken.”
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“Sinds ik deze
bezem heb, zijn
onze straat en
kuilplaat veel
schoner.”
Een van de investeringen die gedaan zijn
is realisatie van perssapput. Eigen foto

SJAAK HANSSEN

Bewustwording gevolg van
investering

Investeringen Bewust Boeren
Rijnland Fase 2

Toch is het project niet helemaal verlopen
zoals gedacht, blikt Marinus Bogaard van
Hoogheemraadschap van Rijnland terug:
“Het liefst had ik de investeringsregeling
gecombineerd met ‘Leren over verminderen
van af- en uitspoeling’ via studiegroepen.
Voor dat laatste kregen we helaas geen
akkoord.” Dankzij het goede netwerk en

Het vervolg van dit project wordt net zo
ingericht als het eerste deel. De collectieven
gaan in gesprek met geïnteresseerde
melkveehouders en akkerbouwers, waarna
gezamenlijk de aanvragen worden besproken
en eventueel gehonoreerd.

de inzet van de gebiedscoöperaties is
toch genoeg bewustwording gerealiseerd
over erfemissies, denkt Bogaard. “Door het
aanschaffen van een veegmachine ben je
automatisch bezig met een schoon erf. Dat
geldt ook voor drinkbakken op het perceel.
Koeien maken hier opvallend goed gebruik
van. Dit voorkomt vertrapte slootkanten en
draagt meteen bij aan de verbetering van
de biodiversiteit.”

Leermoment
Een ander leermoment is de investering in
was- en spoelplaatsen voor de akkerbouw. De
wens om te investeren in een wasplaats en zo
afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen

Meer weten?
Scan de QR-code
voor meer informatie
of neem contact op
met projectleider
Inge van Paassen via
ivpaassen@ltonoord.nl

Investeringen
Bijna 50 agrariërs hebben
geïnvesteerd in één of
meer maatregelen, namelijk:
- 40 drinkbakken
- 30 veegmachines
- 4 perssapputten
- 3 overkappingen
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DUURZAAM WATERBEHEER BOMMELERWAARD

Investering in wasplaats door project
Fruitteler Thijs Verhoeven realiseerde naar aanleiding
van het DAW-project Duurzaam Waterbeheer
Bommelerwaard een wasplaats op zijn erf. De aandacht
voor waterkwaliteit is in eigenbelang, zegt de jonge
ondernemer uit Rossum: “Door te zorgen voor een
goede waterkwaliteit kunnen we ons middelenpakket
behouden.”
Wanneer het project Duurzaam Waterbeheer Bommelerwaard begin 2020 eindigt is er door
agrarische ondernemers – zowel fruittelers als melkveehouders – in samenwerking met
waterschap Rivierenland gewerkt aan het verminderen van de emissie naar het oppervlakte- en
grondwater. LTO Noord was initiatiefnemer van het project.

Realiseren wasplaats
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Grootste succes is behaald in de fruitsector waar enkele fruittelers – waaronder Thijs Verhoeven
– de handen ineen slaan en wasplaatsen realiseren. Thijs: “Vanwege de 40/60-subsidieregeling
van de provincie Gelderland was het gunstig om nu een wasplaats op het erf te realiseren.
Ik wilde het al graag en kon het vanwege de subsidie eerder realiseren. Dat is goed voor
de waterkwaliteit en draagt bij aan een toekomstgericht bedrijf.” In de wasplaats kan Thijs
de machines die gebruikt worden voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen veilig
schoonmaken zonder dat iets afspoelt naar het grond- en oppervlaktewater.

Maatregelen om waterkwaliteit
te verbeteren
Waterkwaliteit is belangrijk voor Thijs die samen met zijn
vader en broer de appel- en perenkwekerij in Rossum
runt. Ze telen 10 hectare appels en 20 hectare peren.
“Erfemissie beperken is in ons eigen belang. Als er teveel
middelen in het water wordt gevonden, kun je rekenen op
verscherpte regelgeving.” Thijs ziet zichzelf oud worden op dit
familiebedrijf. Hij neemt daarom meerdere maatregelen om
uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater te voorkomen
en zo het huidige middelenpakket te behouden.
Dat is mede ingegeven door het project Duurzaam
Waterbeheer Bommelerwaard, zegt Thijs. “Tijdens
bijeenkomsten door het waterschap leerde ik over de

nieuwste verbeteringen ten aanzien van waterkwaliteit. Ook is een erfscan gemaakt om
zwakke plekken op het erf in kaart te brengen. Thijs heeft daarom op het erf ook een
spuitvulplaats gerealiseerd. Een speciale bak vangt het lekwater met daarin mogelijk
gewasbeschermingsmiddelen op om te voorkomen dat het naar het grondwater zakt. “Een
druppeltje gewasbeschermingsmiddel morsen, is niet zo erg, maar over een periode van 30
- 40 jaar tellen de druppeltjes wel bij elkaar op. Dat voorkomen we nu.”

Kansen voor nieuw project
Naast technische innovaties ziet Thijs ook kansen voor natuurlijke
plaagbestrijding. De fruitteler past dat bijvoorbeeld al toe door
organische mest te rijden, gras en onkruid langer te laten staan. Zo
lokt hij nuttige insecten die de perenbladvlo – de hardnekkigste
plaag in de perenteelt – op een natuurlijke manier te bestrijden.
“Zelf leer ik het beste door bij andere ondernemers de boomgaard
bekijken en met elkaar praten over praktische maatregelen. Ik zou
wel behoefte hebben aan zo’n nieuw project.” Een subsidie om
maatregelen te nemen is voor Thijs een mooie bijkomstigheid: “Maar
niet doorslaggevend: het moet al wel op mijn wensenlijstje staan.”
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Coen van Dijk, waterschap Rivierenland
“Doel van het project Duurzaam Waterbeheer

“Er bleek tijdens uitvoering van het project

in de Bommelerwaard was erfemissie
verminderen en bewustwording creëren
bij ondernemers in de melkveehouderij en
fruitteelt door erfscans uit te voeren. Met name
in de fruitteeltsector zijn goede resultaten
behaald, onder meer door de realisatie
van was- en vulplaatsen bij verschillende
ondernemers. Ook zijn (veld)bijeenkomsten
gehouden met jonge fruittelers onder
leiding van een docent om te praten over
klimaat en innovatiemogelijkheden. In de
melkveehouderij zijn keukentafelgesprekken
en meer dan 10 bijeenkomsten gehouden
over onder meer verminderen erfemissie,
gebruik KringloopWijzer en belang van
waterkwaliteit.”

weinig animo voor de erfscans. De scans
zijn digitaal uitgevoerd en brengen in kaart
waar het risico op uitspoeling naar gronden oppervlaktewater hoog is. Waarom er
weinig belangstelling was, is niet duidelijk.
Aan de werving heeft het niet gelegen, dat
is gegaan via ZLTO, NFO en LTO. Mogelijk
zagen ondernemers het belang niet. Bij een
volgend project is het belangrijk om vooraf
goed te analyseren welke problemen leven
bij ondernemers en daarop in te spelen. Met
goed gevoel kijk ik overigens terug op de
nauwe samenwerking tussen LTO Noord
en waterschap, dat is een bestendige basis
waar we in nieuwe projecten op verder
kunnen bouwen.”

BODEM ALS BASIS HOLLANDSE DELTA

‘De bodem is belangrijkste
productiefactor'
“De bodem is de belangrijkste productiefactor voor akkerbouwers” benadrukt Jan
Kastelein.“Ik kom van de traditionele school voor akkerbouw. Daar leer je sturen op
voornamelijk de aanwezige stikstof, fosfaat en kalium in de bodem. Aanbevelingen
voor gewasbescherming kreeg ik van adviseurs (erfbetreders). Bodem als Basis
heeft me echt geholpen breder te kijken naar mijn bedrijfsvoering. En je doet het
samen met collega boeren: stapje voor stapje werken we samen aan anders denken,
anders doen”.

De pijlers
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Sinds begin 2020 zijn LTO Noord, waterschap
Hollandse Delta en agrarisch ondernemers
aan de slag met het DAW-project Bodem als
Basis Hollandse Delta. Partijen werken hard
aan een aanpak waar een gezonde bodem,
voldoende en goed water en een beter
inkomen centraal staan. “Meer organische
stof in de bodem om water vast te houden.
En meer voedingsstoffen voor een goede
gewasopbrengst zijn de pijlers van Bodem
als Basis”, licht akkerbouwer Jan Kastelein
enthousiast toe.

Gidsrol omwenteling landbouw
“De kern van Bodem als Basis is
experimenteren op het boerenerf. Want
geen enkele bodem is 100% hetzelfde:
maatwerk en een goed inhoudelijk gesprek
met de agrariër is vereist”, aldus LTOprojectleider Gert-Jan de Graaf. “Leren
door te doen en kennis overbrengen aan

agrariërs staan centraal. LTO Noord werkt
van onderop aan win-win voor de agrarische
sector én de maatschappij. We kijken naar
natuurlijke manieren van bemesten, en
naar minder investeren in kunstmest en
gewasbescherming. Meerwaarde voor
agrariërs is dat het stabiele bedrijven
oplevert, voor de maatschappij biedt dit
project een betere omgevingskwaliteit.

Kruip het land op
Anderhalf jaar geleden begon Bodem als
Basis in het werkgebied van waterschap
Hollandse Delta. Leo Apon: “De landbouw
is voor ons een belangrijke sector, een
groot deel van ons beheersgebied bestaat
uit landbouwgrond. Het besef groeit in
de watersector dat je het land op moet
kruipen. Het watersysteem beslaat maar
enkele procenten van het totale oppervlak
van het gebied. En door extremere
klimaatomstandigheden lukt het niet meer

al het water te bergen. We moeten dus meer
water kunnen bergen en dat kan goed in
bodems met organische stof”.

Integrale benadering
Bodem als basis gaat over veel aspecten.
Gert-Jan: “In de cursus en tijdens het
bedrijfsbezoek kijken we naar alles wat invloed
heeft op de bodem: mineralen huishouding,
bedrijfsvoering, biodiversiteit, kringlopen
verbeteren, diverse gewassen, etc.” Leo Apon
vult aan: “We willen veel maatschappelijk
doelen halen: minder uitspoeling, meer
biodiversiteit, meer waterbergend vermogen
en minder CO2 uit veenbodems”. Bodem als
Basis: een integrale aanpak.

Besparen
Agrarisch ondernemers werken in
Bodem als Basis aan verbeteren van het
verdienvermogen. Jan Kastelein: “Het
gewas staat centraal, dat moet een goede
opbrengst geven. Minder basisbemesting
(kunstmest) en meer organische mest
kan geld besparen. En een vitaler gewas
–geteeld met minder gewasbeschermingkan ook kosten besparen. De kwaliteit van
bodem en water verbetert erdoor. Tenslotte
verbetert het verdienvermogen mogelijk door
certificeringssystemen zoals Planet Proof
en het belonen van diensten voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer (via ANLb) .

Andere gebieden
Binnen het werkgebied van Hollandse Delta is
Bodem als Basis opgeschaald van 25 boeren
bij de start in 2020 naar 55 agrariërs nu.
Jan en collega boeren hebben het project

enthousiast aangeraden. Gert-Jan de Graaf:
“Het project is ook goed te kopiëren in andere
regio’s. Bij Hoogheemraadschap van Rijnland
is Bodem als Basis in 2021 gestart. Knelpunt
is het tekort aan deskundige cursusleiders
met een focus op regeneratieve landbouw.
(https://www.agroberichtenbuitenland.
nl/landeninformatie/verenigde-staten/
achtergrond/bodemverbetering_sp). Effect
van de cursus volgens Jan: “Je bent veel meer
met bodemkwaliteit bezig: het vraagt veel
energie. Maar het is bijzonder interessant.”

Leren van elkaar
Bodem als Basis richt zich op het verminderen
van uitgaven (gewasbeschermingsmiddelen,
krachtvoer, kunstmest, veearts). De
bodemcursus kan op veel belangstelling
rekenen. Bij de start moet de agrariër meer
investeren in de bodem, maar kan vervolgens
kosten drukken bij andere kostenposten.
Daarna kan hij de vruchten plukken. Gert-Jan
de Graaf: “De echte resultaten moeten na drie
tot vijf jaar blijken”.
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Inspirerende leerervaringen
uit 2020
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Bodemverbetering op boerenerf
Er zijn diverse maatregelen op het boerenerf te nemen. Jan Kastelein somt ze op:
- Oppervlakkige bodembewerking of overstappen naar Niet Kerende Grondbewerking
(NKG) om bodemstructuur te verbeteren.
- Bloemrijke akkerranden voor meer insecten/vogels en minder uitspoeling naar sloten
- Groenbemesters en diversiteit daarin voor verbetering bodem
- Gebruik meststoffen op organische basis Die hebben een minder negatief effect
op het bodemleven

• Samen (experimenteren) met boeren,
in plaats van praten over boeren.
• Ga gewoon doen, experimenteer veel en
voer uit. In 2030 moeten we volgens
de kringloopvisie van minister Schouten
werken: dat is al heel snel (https://www.
rijksoverheid.nl/ministeries/ministerievan-landbouw-natuur-envoedselkwaliteit/visie-lnv.).
• Akkerbouwers, veehouders en fruittelers:
werk samen en leer van elkaar.
• Ga in gesprek met het waterschap, dat is
belangrijk voor de boer. Door te
communiceren wat je doet leer je elkaars
belangen kennen en elkaar beter begrijpen.
• Benoem het positieve en goede verhaal. En
benoem expliciet de drijfveren van boeren.
• Behaal de meeste impact met het peloton:
met enkele kleine stappen kun je veel doen.
• Bied breed activiteiten aan om boeren te
ontzorgen: aandacht per boerenbedrijf,
cursus bodembeheer, bedrijfsbezoek,
bodemprofiel steken, bulkkortingen
op producten organiseren, bemonsteren

bodem begeleiden (bv. bij niet-kerende
grondbewerking).
• Betrek naast akkerbouwers ook melkveeen vleesveehouders bij Bodem als Basis.
En maak daarmee een verdiepingsslag. Hoe
kun je elkaar versterken? Met bijvoorbeeld
drijfmest is nog een verbeterslag te maken,
maar hoe doe je dat?

Meer weten?
Scan de QR code of
neem contact op met:
Gert-Jan de Graaf en Sjoerd
Pietersen, projectleiders LTO Noord
voor Bodem als Basis:
gdgraaf@ltonoord.nl of
spietersen@ltonoord.nl.
Jan Kastelein, akkerbouwer met
aardappelen, suikerbieten, uien en
graan op Goeree-Overflakkee
(provincie Zuid-Holland)
jan-kastelein@kpnmail.nl.
Leo Apon, beleidsmedewerker
ecologie en DAW-coördinator
bij waterschap Hollandse Delta:
L.Apon@wshd.nl.
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“Eén van de goeie punten van ondergronds terug van kan halen, dan is een zoveelste deel
opslaan is dat je dan geen verdamping hebt. We voor jou en een zoveelste deel voor je buurman.”
werken nu aan twee locaties van elk 30-35 ha. De Stichting Zoete Toekomst Texel probeert ook

ZOETE TOEKOMST TEXEL

De agrariër als waterbeheerder

18

Hoe kom je van een succesvolle pilot tot toepassing op grotere schaal? Dat is
de stap die agrariërs, waterschap en kennisinstellingen aan het zetten zijn met
het ondergronds opslaan van zoet water om dit te gebruiken in tijden met een
tekort. De pilotprojecten van Spaarwater hebben laten zien dat de techniek goed
werkt. Maar de focus moet nu komen te liggen bij economische haalbaarheid en
goede afspraken.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de ondergrond
en dit voorjaar zijn proefboringen gedaan. Als dit
najaar de gewassen van het land zijn, beginnen
we met de aanleg en dan beginnen we komende
winter met het zoete water opslaan. Komende
zomer, als het droog wordt, weten we het resultaat.
Maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat werken.”
De agrariërs moeten er dan nog wel mee leren
‘spelen’: “Het lijkt natuurlijk heel eenvoudig, we
boren een gat en laten er water inlopen. Maar het
is ontzettend belangrijk hoe die ondergrond is. En
het natuurlijke zoutgehalte verschilt behoorlijk
per locatie. Je zal merken dat je de ene put veel
meer moet vullen dan de andere, omdat die
sneller zout zal zijn. Je moet ook voorzichtig zijn
met de snelheid waarmee je het water de drain
in pompt, je moet daar niet teveel druk opzetten.”

Tine te Winkel van adviesbureau Acacia Water rol van de agrariër. Die wordt ook waterbeheerder.

Heldere afspraken

is nauw betrokken bij Zoete Toekomst Texel:
“Tot nu toe hebben we de Spaarwaterprojecten
op betrekkelijk kleine schaal gedaan, zo’n 1
à 1,5 ha. We hebben in die projecten geleerd
hoe het moet, technisch zijn we nu heel ver. De
volgende stap is het opschalen naar bedrijfsschaal,
dan heb je het over bijvoorbeeld 25 ha. Dat is
een grote stap. Je gaat van techniek naar de
economie en ook naar het institutioneel kader.” Het
betekent een flinke verandering ten opzichte van
eerdere (pilot)projecten. Hoe grootschaliger, hoe
ingewikkelder en lastiger het wordt. Het vraagt
nauwe samenwerking met de praktijk: hoe pas
je het op verschillende plaatsen toe en hoe zorg
je ervoor dat het rendabel of zelfs winstgevend
wordt. Tine te Winkel: “Het gaat niet alleen om
opslag van zoet water, het vraagt ook een andere

Het vraagt ook goede samenwerking en heldere
afspraken. Voor het beheer en verdeling van de
zoetwatervoorraden worden watercoöperaties
opgericht. Arnold Langeveld: “We proberen zoveel
mogelijk zaken van te voren af te vangen en af te
spreken. Hoe ga je als buren met elkaar om als je
samen zo’n zoetwaterbel maakt. Is het dan jouw
water en hoe verdeel je dat water? We hebben
dat simpel aangepakt: kijk hoe groot jouw stuk
is, hoe groot zijn stuk, en zo moet je het ook
verdelen. Je weet wat de ondergrond in gaat, en
als je dan weet dat je daar 50-70% bruikbaar

Daar werken we hier op Texel op verschillende
manieren aan.”

Ondergronds opslaan
Akkerbouwer Arnold Langeveld is initiatiefnemer
van Zoete Toekomst Texel: “Zo’n 10 jaar geleden had
ik een medewerker van het hoogheemraadschap
op de koffie en spraken we over de droogte. En
we zeiden dat we in de winter 44 miljoen kuub
wegpompen en dat we dan in de zomer de 7
miljoen kuub voor onze gewassen niet hebben.
Dat is toch te gek voor woorden? Toen heb ik
zes manieren opgeschreven die ik in mijn hoofd
had, hoe je water zou kunnen opslaan.” In de
jaren daarna zijn verschillende ideeën bekeken.
Een groot bassin in de Waddenzee bleek te duur.
Het project zet nu in op ondergrondse opslag.

Meer weten?

om gelden te genereren via andere bronnen,
om bijvoorbeeld renteloze leningen te kunnen
verstrekken aan mensen of organisaties die een
systeem voor wateropslag willen aanleggen.
Langeveld: “Er is natuurlijk pas succes als je het
kunt uitrollen. En dan is de vraag: wat mag het
kosten qua investering? Mag het 500 euro per
ha kosten? Of 5000 euro? Als je weet dat kosten
en baten in balans zijn dan kun je verantwoorde
stappen zetten. Dat is de basis voor succes! Dat
het gaat werken daar twijfelen we niet over. Maar
het moet ook financieel uit kunnen.”

Bedrijfseconomie is succesfactor
Als je de techniek centraal stelt kom je tot prachtige
systemen. Maar als het bedrijfseconomisch niet
in orde is mis je de kansen voor toepassing in
de praktijk. Je moet de maximale kosten op
een gedeelde eerste plaats zetten en niet het
technisch perfecte systeem. Uiteraard moet het
wel goed werken.
Tine te Winkel: “Je moet het echt samen met de
agrariërs gaan doen, je bent gezamenlijk aan het
ondernemen en ontwikkelen. Ook voor de boeren
is het een grote verandering, ze zullen het echt
samen moeten gaan doen.”
Arnold Langeveld: “Ik denk dat wij hier op het
eiland van Texel over niet al te lange tijd de
meest klimaat-adaptieve polder van Nederland
kunnen maken.”

Zoete toekomst Texel

Spaarwater
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BOOMKWEKERS WETEN VAN WATER

“Door met elkaar te praten
maak je elkaar enthousiast”
“Kwekers realiseren zich vaak niet dat een paar druppels middel een groot
effect kunnen hebben op de waterkwaliteit. Actuele monitoringsgegevens en
praktische kennis zijn de basis om kwekers inzicht te geven. Door met elkaar te
praten maak je elkaar enthousiast om te werken aan een betere waterkwaliteit.”
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Wilco Dorresteijn, senior adviseur boomteelt
bij Delphy en lid van het projectteam van
“Boomkwekers weten van water” benadrukt
het belang van actuele monitoringgegevens
over waterkwaliteit, maar ook het gesprek
tussen waterschap en kwekers. “Via het
kennisproject ‘Weten van Water’ delen we
kennis aan belangstellende kwekers over
waterkwaliteit en gaan boomkwekers aan
de slag met vernieuwende maatregelen die
bijdragen aan schoner water en een duurzame
teelt. Wat je merkt is dat bijna geen enkele
kweker graag spuit en best minder wil, maar
niet altijd weet hoe.”

Kennis delen én ontwikkelen
Het gebied Greenport Boskoop is een belangrijk
teeltcentrum voor de boomteelt. Het is ook
een heel waterrijk gebied. In de afgelopen
jaren zijn hier verschillende KRW-maatregelen
uitgevoerd, ook samen met de kwekers. De
waterkwaliteit is de afgelopen jaren flink

verbeterd. Het aantal normoverschrijdingen
is afgenomen, maar het moet nog beter om
aan de normen te voldoen. Het kennisproject
“Boomkwekers weten van water” richt zich op
alle kwekers in Boskoop en loopt drie jaar. Het
project heeft twee sporen:
• Zo breed mogelijk delen van kennis
over waterkwaliteit, via de website en
via heel veel kennisbijeenkomsten over
maatregelen die bijdragen aan een
betere waterkwaliteit.
• Kennisontwikkeling door het testen
van nieuwe maatregelen op bedrijven
en vervolgens het uitdragen van
de resultaten.
Het project wordt uitgevoerd door adviesbureau
Delphy en Stichting Belangen-behartiging
Greenport Boskoop. Het project wordt mede
mogelijk door bijdragen van de Europese
Unie, de provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader
van de financieringsregeling POP3.

Bijeenkomsten en
demonstraties

dan 100 deelnemers. Maar er zijn ook
demonstraties en heel gespecialiseerde

Op bijeenkomsten deelt het Hoogheemraadschap van Rijnland de resultaten
van de monitoring en geeft aan
waar knelpunten zitten. Eén van die
knelpunten is de onkruidbestrijding.
Het waterschap ziet in de monitoring
veel bodemherbiciden in het water. Op
de bijeenkomsten bespreken kwekers
praktische maatregelen waarmee ze
aan de slag kunnen om het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen
of meststoffen te verminderen en de
emissie terug te brengen. Bijeenkomsten
kunnen heel breed zijn, soms met meer

bijeenkomsten, bijvoorbeeld met vijf
kwekers over spuittechnieken.
Wilco Dorresteijn: ”De demo’s leveren
nieuwe kennis op. Door te praten met de
kwekers raken zij geïnteresseerd en krijgen
zij ook meer kennis van de knelpunten.
Het zijn heel positieve discussies. Een
voorbeeld is een demo op een bedrijf met
biologische bestrijding: hier is gekeken
of de inzet van roofmijten beter kan. Als
roofmijten goed werken tegen de plaag
hoeft een kweker minder te corrigeren
met gewasbeschermingsmiddelen en is de
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Belangrijk voor toelaten van middelen
Kwekers realiseren zich vaak niet dat een paar
druppels middel een groot effect kunnen hebben
op de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk dat
de bijeenkomsten helpen om dat tussen de oren
te krijgen. Kwekers zijn zich er ook van bewust dat
overschrijdingen gevolgen kunnen hebben voor het
toelaten van middelen. Een voordeel is dat ze zelf ook
wonen in het gebied; de schone sloot loopt naast hun
huis. En ze beregenen met water uit de sloten. Als daar
middelen in zitten kan dat blijken bij residu-analyse
in de tuincentra. Dorresteijn: “Geen kweker maakt
bewust rommel, maar de één is er secuurder mee dan
de ander. Het bewustzijn neemt toe, dat merken we op
de bijeenkomsten aan de vragen van de ondernemers.”
22
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Lessen:
kans op emissie minder. Vanwege corona vonden deze demo en andere bijeenkomsten
plaats in een aantal kleine groepjes. Dat leidde tot een intensieve kennisuitwisseling.”

Trend naar minder overschrijdingen
Rijnland monitort maandelijks op een aantal vaste punten de waterkwaliteit. Dorresteijn
noemt het belangrijk om deze gegevens te delen met ondernemers in het gebied.
“Vaak verwijzen overheden voor dit soort informatie naar de Bestrijdingsmiddelenatlas.
Maar geen ondernemer gaat in zijn vrije tijd op een website naar die informatie
zoeken. Voor een goede discussie heb je actuele en lokale gegevens nodig.” Het aantal
overschrijdingen is op zich laag en daalt. Maar in een waterrijk gebied als Boskoop
kan één ondernemer met een paar druppels al een overschrijding veroorzaken. Ook
zijn er verschillen tussen een nat jaar en een droog jaar.

• Actuele monitoringsgegevens zijn heel belangrijk.
• Maatregelen moeten gericht zijn op het milieu, maar ook een teelttechnisch
voordeel bieden, bijvoorbeeld weerbaar telen en/of biologisch bestrijden. Dat is belangrijk
voor de afnemers. Over dat soort thema’s willen kwekers meer weten, dan pakt het
positief uit.
• Het is goed dat het waterschap regelmatig haar verhaal vertelt op bijeenkomsten.
Dat werkt beter dan alleen controles.
• Door werken aan de relatie maak je elkaar enthousiast. Het is goed als het waterschap
intensief optrekt met kwekers. Doordat er al vaker projecten lopen raken waterschap
en kwekers meer aan elkaar gewend.
• Zoek de aansluiting met elkaar, zorg dat je de problemen helder hebt en zoek een
gezamenlijk belang, zoals het behoud van middelen.

Meer weten?
Wilco Dorresteijn
W.Dorresteijn@delphy.nl
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