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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie ‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’. Deze titel duidt op een samenwerking 

tussen verschillende partijen op het gebied van bedrijfsmaatregelen gericht op waterkwaliteit, waarbij de 

agrariër een hoofdrol speelt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het stagebedrijf LTO Noord regio 

West. Gouwe Wiericke is als casusgebied gebruikt. De scriptie is geschreven in de periode van 1 februari 2017 

tot en met juni 2017 in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool 

van Rotterdam.  

De onderzoeksopdracht is opgesteld in samenwerking met mijn bedrijfsbegeleider Dorine Kea, en mijn 

stagebegeleider vanuit de opleiding Bart van Eck. Het vooronderzoek is uitgevoerd in het plan van aanpak, 

welke in deze scriptie terugkomt in de inleiding en in het hoofdstuk ‘onderzoeksaanpak en methoden’. Na deze 

hoofdstukken volgen de resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek hebben mijn bedrijfsbegeleider 

en stagebegeleider vanuit school mij erg goed geholpen met zowel procesmatige- als inhoudelijke 

vraagstukken. Mede dankzij hun feedback gedurende het traject wist ik tussentijds waar ik aan toe was en kon 

ik steeds verder werken aan mijn scriptie. Zonder hun input had ik het onderzoek niet op deze manier kunnen 

voltooien. 

Een belangrijke groep die ik wil bedanken zijn de 8 agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water die ik heb mogen 

interviewen. Zij hebben mij informatie gegeven over hun werkwijze en ik wil hen bedanken voor de tijd die zij 

vrijgemaakt hebben voor mijn komst. Aansluitend hierop wil ik Niels Lenting en Marinus Bogaard van HDSR en 

waterschap Rijnland en Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies bedanken. Zij hebben de groep agrariërs 

begeleid en konden mij daarmee van zeer waardevolle informatie voorzien.  

Daarnaast heb ik veel informatie gehaald uit de telefonische overleggen met partijen, waaronder Broos Water 

en de Gezondheidsdienst voor Dieren. De rapporten van Alterra (WUR) zijn ook zeer waardevol geweest.   

Mijn collega’s bij LTO Noord hebben bijgedragen aan een fijne werkomgeving. Ik wil hen bedanken voor de 

fijne samenwerking en de input die zij mij gegeven hebben. Doordat er met een kleine groep collega’s gewerkt 

wordt op kantoor, weet iedereen waar je mee bezig bent en wordt er regelmatig nuttige informatie 

doorgegeven. Met mijn vragen kon ik altijd bij hen terecht, dank daarvoor! 

Uiteraard mogen mijn vrienden en familie niet ontbreken bij het dankwoord. Zij hebben mij veel morele steun 

gegeven tijdens de uitvoering van het onderzoek en regelmatig de tijd genomen om mijn teksten door te 

nemen. Mede dankzij hen heb ik deze scriptie tot een goed einde kunnen brengen. 

Veel leesplezier gewenst. 

 

Bonnie Vis 

Ter Aar, 14 juni 2017 
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Samenvatting 
 
Voor de oppervlaktewateren in het regionale watersysteem zijn de waterkwaliteitsdoelen streng. In veel 
gevallen worden de doelen, gesteld door de Kaderrichtlijn Water, niet gehaald. De Kaderrichtlijn Water is een 
richtlijn waarin opgenomen is dat de Europese wateren uiterlijk in 2027 zowel chemisch als ecologisch op orde 
moeten zijn. De waterschappen staan voor deze doelen aan de lat en bepalen samen met de watergebruikers 
maatregelen op om de doelen te halen. Er dienen maatregelen getroffen te worden om deze doelen te kunnen 
bereiken. De KRW geldt voor de daarvoor aangewezen waterlichamen (grotere watergangen). Sloten zijn niet 
specifiek aangewezen als KRW waterlichaam, maar omdat sloten wel afwateren op deze waterlichamen is het 
van belang om toch maatregelen te treffen in kleinere wateren. Nederland, waar de druk op ruimte, grond en 
water hoog is, heeft bij uitstek de uitdaging de belasting met fosfaat, stikstof en chemisch verontreinigende 
stoffen te beperken met specifieke maatregelen en het watersysteem zo schoon en gezond te houden. 
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een plan dat opgezet is door LTO Noord in samenwerking met de 
waterschappen (en met  betrokkenheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, 
de provincies en drinkwatersector) om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit en waterkwantiteit (en dus 
aan de doelstellingen van de KRW). Binnen het DAW wordt er door middel van projecten gefocust op 
maatregelen op agrarische bedrijven, waarbij de af- en uitspoeling van gewasbescherming en nutriënten naar 
het grond- en oppervlaktewater wordt verminderd.  
In de regio Gouwe Wiericke is een aantal agrariërs al bezig geweest met (het treffen van) DAW maatregelen in 
samenwerking met o.a. waterschappen. Dit is het eerste DAW project dat van start gegaan is vanuit de 
agrarische sector onder de projectnaam ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’. De studiegroep bestaat uit 10 
agrariërs onder de naam ‘Verdiepingsgroep Water’. In de Verdiepingsgroep Water is door agrariërs specifiek 
gewerkt aan bedrijfsmaatregelen gericht op waterkwaliteit. 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:  

1) Het onderzoeken wat de effecten van DAW maatregelen zijn op de agrariër en het watersysteem  

2) Inzichtelijk maken op welke manier het draagvlak onder de agrariërs, buren en erfbetreders vergroot kan 

worden voor het initiëren van DAW projecten 

 

Deel 1: de effecten van DAW maatregelen op de agrariër en zijn omgeving en het watersysteem 

In het eerste deel van het onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van DAW maatregelen zijn op de 

agrariërs en op het watersysteem. Uit de resultaten blijkt dat er door de kennisdeling over DAW maatregelen 

meerdere agrariërs zijn die maatregelen getroffen hebben, namelijk erfafspoelingsmaatregelen, hergebruik van 

fosfor en stikstof uit slootbagger en het gebruik van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij. Daarnaast zijn 

er agrariërs die naar aanleiding van deelname aan het DAW project in de toekomst DAW maatregelen uit willen 

voeren, te weten de aanleg en het beheer van een helofytenfilter en/of natuurvriendelijke oever. Een aantal 

agrariërs hadden, naast bovengenoemde maatregelen, voorafgaand aan het project al maatregelen getroffen 

ten gunste van de waterkwaliteit, namelijk het nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel op het bedrijf, de 

aanleg van onderwaterdrainage, bovenwettelijke waterberging op een perceel en de aanleg- en het beheer van 

droge bufferstroken  

 

Uit de interviews met agrariërs die deelnemen aan de Verdiepingsgroep Water is gebleken dat zij het als prettig 

ervaren om met een groep gelijkgestemden kennis te delen en te discussiëren over bedrijfsmaatregelen gericht 

op een verbeterde waterkwaliteit. Daarbij is het prettig dat er een afspraak gemaakt is om privacygevoelige 

informatie binnen de groep te houden. Hierdoor krijgen de deelnemers het gevoel dat zij alles kunnen delen 

met de groep, ook als er zaken zijn waar zij minder goed op scoren in relatie tot de waterkwaliteit.  

Een ander belangrijk aspect wat van grote invloed is op de agrariërs is de samenwerking met de waterschappen 

Rijnland en HDSR. Beide partijen stonden op gelijk niveau en konden alle zaken met elkaar besproken worden 

zonder hierop afgerekend te worden. Het is dus belangrijk om dit mee te nemen bij toekomstige DAW 

projecten, om zo optimaal resultaat te behalen uit de projecten. 

 

Voor dit onderzoek is er gekeken naar het bereik van één DAW project (namelijk Bewust Boeren Gouwe 

Wiericke) op de agrariërs in de omgeving. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de verspreiding van het 
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gedachtegoed rondom DAW om hier lessen uit te halen voor in de toekomst. Het effect van dit project op de 

omgeving blijkt erg wisselend. Richting de buren is gebleken dat er eigenlijk weinig tot geen uitwisseling is over 

de werkzaamheden ten behoeve van de waterkwaliteit. De agrariërs hebben een redelijk individualistische 

werkwijze. De meesten gaven aan alleen hun kennis en werkwijze uit te wisselen tijdens vergaderingen of 

bijeenkomsten van een studieclub. Wat betreft de erfbetreders (zoals de melkrijder, veearts etc.) blijkt ook dat 

deze zelden betrokken worden bij de werkzaamheden gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. De 

enige erfbetreder die redelijk intensief betrokken wordt is de loonwerker. Veel deelnemers uit de 

Verdiepingsgroep Water hebben contact met hun loonwerker over de wijze van het uitvoeren van de 

maatregelen. Zij geven hierbij ook vaak aan dat zij maatregelen op een bepaalde manier uitgevoerd willen 

hebben ten gunste van de waterkwaliteit. De loonwerker geeft zelf ook aan dat hij intensief contact heeft met 

veel agrariërs over de manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hij merkt dat agrariërs 

zich de laatste 10 – 15 jaar meer bewust zijn van de waterkwaliteit en hij draagt dit zelf ook uit. De loonwerker 

is, op basis van deze informatie, dus de voornaamste partij die het gedachtegoed enigszins verspreid 

(‘olievlekwerking’). Het is belangrijk om deze uitkomsten mee te nemen bij DAW projecten in de toekomst. Het 

is namelijk van belang om de verspreiding van het gedachtegoed over waterkwaliteitsmaatregelen bekend te 

maken onder agrariërs en hen zo te stimuleren deel te nemen.  

In hoofdstuk 4 zijn twee maatregelen nader toegelicht om het effect op het watersysteem inzichtelijk te 

maken. Deze maatregelen zijn de erfafspoelingsmaatregelen (herinrichting van het erf) en de aanleg en het 

beheer van droge onbemeste grasbufferstroken. De maatregelen zijn doorgerekend op vier niveaus, te weten 

de individuele agrariër, regio Gouwe Wiericke, de waterschappen Rijnland en HDSR en op landelijk niveau. De 

reducties die hieruit voortgekomen zijn, zijn weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel wordt er vanuit 

gegaan dat alle agrariërs in het desbetreffende schaalniveau zowel erfafspoelingsmaatregelen treffen als droge 

onbemeste grasbufferstroken aanleggen en beheren. Dit is dus een extrapolatie en gedeeltelijk gebaseerd op 

aannames. Op basis hiervan kan echter wel geconcludeerd worden dat DAW maatregelen effectief zijn om bij 

te dragen aan het behalen van de KRW doelstellingen. Of deze daadwerkelijk behaald worden is echter niet 

vast te stellen, aangezien de berekeningen indicatief zijn. 

Schaalniveau Stikstof reductie Fosfor reductie 

Individuele agrariër 20,73 kg/jaar (3,38 + 17,35)   2,06 kg/jaar (1,13 + 0,93) 

Gouwe Wiericke 6.343,38 kg/jaar 165,12 kg/jaar 

Rijnland n.v.t. 3.222 kg/jaar 

HDSR 40.395 kg/jaar 3.817 kg/jaar 

Landelijk 38.842.222 kg/jaar 2.253.546 kg/jaar 

 
Tabel 1 Maximaal te behalen reducties voor fosfor en stikstof indien alle agrariërs per schaalniveau zowel 
erfafspoelingsmaatregelen treffen als het aanleggen en beheren van droge onbemeste grasbufferstroken 

 

In tabel 1 zijn de twee zojuist genoemde maatregelen bij elkaar opgeteld. De Quickscan van Alterra WUR toont 

aan dat het beheer van droge onbemeste grasbufferstroken een net iets hogere reductie van fosfor en stikstof 

realiseert dan erfafspoelingsmaatregelen. Uit deze Quickscan blijkt echter ook dat de herinrichting van het erf, 

ofwel erfafspoelingsmaatregelen, het hoogst gewaardeerd wordt door het panel van deskundigen. Op basis 

van dit onderzoek kan dus geen uitspraak gedaan worden over de meest kansrijke maatregel, dit is vaak ook 

afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie. Beide maatregelen zijn wel aantoonbaar effectief voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit.  

Uit de watermonsters die genomen zijn tijdens de bijeenkomsten van de Verdiepingsgroep Water blijkt dat de 

voor de agrariër ‘vieze’ sloot niet altijd viezer was dan de ‘schone’ sloot. Soms was het zelfs andersom. Dit is 

erg afhankelijk van de kwaliteit van het inlaatwater en de mate van doorstroming van de sloten rondom het 

erf.  De deelnemers hebben daarnaast geen verschil gezien in het doorzicht van het water na het treffen van 

DAW maatregelen, maar er is wel verschil in vegetatie geconstateerd. Zowel tijdens de ecologische meting van 
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de ‘schone’ en ‘vieze’ sloot door de deelnemers, als buiten deze meting om bij de deelnemers zelf. De drie 

soorten vegetatie die genoemd werden zijn gele plomp, krabbescheer en waterpest. Deze planten kunnen het 

water schoonhouden en zorgen voor zuurstof in het slootwater. Daarnaast vormen ze een onderdeel van de 

slootecologie, en dus van de waterkwaliteit. Hieruit blijkt dus dat de waterkwaliteit verbeterd is na het treffen 

van de DAW maatregelen. 

 

Deel 2: manieren om het draagvlak onder agrariërs, buren en erfbetreders voor het initiëren van DAW projecten 

te vergroten 

In het onderzoek zijn de beweegredenen van deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water inzichtelijk gemaakt, 

om deze door te vertalen in ‘triggers’ voor overige agrariërs. Belangrijke beweegredenen zijn het delen van 

kennis over waterkwaliteitsmaatregelen, maatschappelijk verantwoord bezig zijn, betere resultaten behalen in 

de Kringloopwijzer, een bijdrage leveren aan een goede drinkwaterkwaliteit voor het vee en toewerken naar 

een financieel aantrekkelijke bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door subsidies of een productievoordeel) gericht op 

waterkwaliteit. Het is belangrijk om deze inzichtelijk te maken voor (nog) niet-deelnemende agrariërs, zodat zij 

overtuigd kunnen worden van het belang van het treffen van waterkwaliteitsmaatregelen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de nieuwsbrief het meest kansrijke medium is om het gedachtegoed over 

DAW te verspreiden onder agrariërs die zich nog niet (actief) bezig houden met bedrijfsmaatregelen gericht op 

een verbeterde waterkwaliteit. Vijf van de acht deelnemers geeft aan dat dit een goede manier van motiveren 

is. De agrariërs gaven aan dat zij deze nieuwsbrieven zelf vaak lezen en dat dit zou kunnen helpen om meer 

agrariërs te motiveren. In bijlage 8 is een nieuwsbrief opgenomen die vanuit LTO Noord verstuurd zou kunnen 

worden met resultaten uit dit onderzoek.  

Door de organisatoren van het project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ is een rapportage opgesteld, waarin 

aandacht wordt besteed aan het onderdeel ‘motivatie van de agrariërs’. Er is aanvullend, naast de verkregen 

resultaten uit de interviews om, gekeken naar deze rapportage. Onder het kopje ‘Hoe verder?’ is vermeld dat 

het doel is om een kansenplan op te stelen. Hierin dient beschreven te worden hoe agrariërs gemotiveerd 

kunnen worden om acties ook daadwerkelijk uit te voeren. Hoe kunnen laagdrempelige maatregelen 

gestimuleerd worden? En hoe worden ingrijpende maatregelen beloond? De vraag rijst hoe dergelijke zaken 

aantrekkelijk gevisualiseerd kunnen worden voor de agrariër (en burger). Het is belangrijk dat de resultaten uit 

dit DAW onderzoek vastgelegd zijn in een rapportage, om dit mee te kunnen nemen bij toekomstige DAW 

projecten en de geleerde lessen in praktijk te brengen voor een zo optimaal mogelijk resultaat.  

Ook het waterschap draagt bij aan het vergroten van het draagvlak onder agrariërs voor het uitvoeren van 

DAW maatregelen. Zo stimuleren zij dat de agrariërs in de juiste periode, de juiste hoeveelheid en op het juiste 

moment hun mest uitrijden. Ook zijn er verschillende projecten waarin het waterschap een samenwerking 

aangaat met agrariërs, om zo samen te werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bij het DAW project 

‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ is deze samenwerking vanuit beide partijen als zeer goed ervaren. Het doel is 

om wederzijds begrip en bewustwording te creëren en als waterschap zijnde niet te dwingend over te komen 

richting de agrariërs. Het bereiken van dit begrip (en bewustwording) gebeurt dus enerzijds via projecten, 

anderzijds gedeeltelijk door subsidies en bijvoorbeeld nieuwsbrieven van het waterschap. 
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Begrippenlijst 

 

 

BEGRIP OMSCHRIJVING 

BLAUWE DIENSTEN Dit zijn waterbeheermaatregelen die agrariërs zelf tegen een vergoeding 

uitvoeren in plaats van een waterschap. Het gaat hierbij specifiek om beheer- en 

onderhoudsactiviteiten.  

DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit is een plan dat is opgezet door LTO 

Nederland en de waterschappen om te werken aan een betere waterkwaliteit 

en waterkwantiteit. Hierbij zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu en 

Economische Zaken, de provincies en de drinkwatersector ook betrokken. Er 

wordt binnen DAW gefocust op maatregelen op agrarische bedrijven (in dit plan 

op melkveebedrijven), met als doel de af- en uitspoeling van gewasbescherming 

en nutriënten richting het grond- en oppervlaktewater te verminderden en/of 

de waterkwantiteit te verbeteren. Blauwe diensten kunnen hier een onderdeel 

van zijn.  

DIFFUSE BRONNEN Verontreinigingsbronnen die over een groter gebied hun oorsprong hebben. 

Voorbeelden hiervan zijn o.a. verontreinigingen vanuit de landbouw d.m.v. uit- 

en afspoeling.  

ERFAFSPOELING Erfafspoeling betekent in dit onderzoek het afspoelen van nutriënten van een 

boerenerf (bijvoorbeeld in de vorm van sappen vanaf de kuil, of het afstromen 

van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het afspoelen van machines) richting 

het oppervlaktewater en/of grondwater.  

FLUVIATIELE GRONDEN Fluviatiele gronden zijn gronden welke afzettingen bevatten van rivieren. Dit kan 

zowel klei als zand zijn.  

HOLISME Het holisme is een opvatting dat er samenhang bestaat in het geheel, die niet 

terug te vinden is in de losse onderdelen. In dit rapport wordt hiermee bedoelt 

dat kwalitatief onderzoek van veel zaken afhankelijk is, welke allemaal 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

KRINGLOOPWIJZER De Kringloopwijzer brengt voor een specifiek bedrijf de mineralenkringlopen in 

beeld. Op die manier wordt zichtbaar waar de sterke en zwakke punten zitten in 

het bedrijf als het gaat om mineralenbenutting. 

KRW Kaderrichtlijn Water. Dit is een richtlijn die sinds het jaar 2000 van kracht is en 

opgelegd is vanuit Europa. Deze richtlijn bevat afspraken (normen) over gezond 

water (ecologisch in evenwicht) en voldoende schoon water (chemisch op orde) 

die uiterlijk in 2027 in alle Europese landen bereikt moeten zijn. 

NUTRIËNTENKRINGLOOP De nutriëntenkringloop specifiek voor een melkveehouderij houdt in dat de 

agrariër op het bedrijf een aanvoer heeft van nutriënten (kunstmest, aankoop 
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van ruw- en krachtvoer) en een afvoer (via dieren, melk en in geval van een 

mestoverschot via mest). Het verschil tussen de aan- en afvoer van nutriënten 

verdwijnt deels naar de lucht en gedeeltelijk naar de bodem. Het 

bodemoverschot wordt gedeeltelijk en tijdelijk opgeslagen, maar stroomt 

uiteindelijk grotendeels af richting het grond- en/of oppervlaktewater. Dit vormt 

als het ware een voortdurende kringloop van nutriënten op het bedrijf.  

PERCOLAAT Vervuild water als gevolg van stroming door vervuild materiaal (bijvoorbeeld 

afval). 

POP3 Een plattelandsontwikkelingsprogramma vanuit Europa waarbij activiteiten die 

bijdragen aan het innoveren, verduurzamen en ontwikkelen van de agrarische 

sector gesubsidieerd kunnen worden. POP3 volgt het eerdere 

ontwikkelingsprogramma POP2 op en loopt vanaf 2014 tot aan 2020. (RVO, 

2017).  

PUNTBRONNEN Verontreinigingsbronnen die op eenzelfde plek hun oorsprong hebben.  

UIT- EN AFSPOELING Met uitspoeling wordt in dit onderzoek bedoeld dat fosforcomponenten 

(opgelost organisch gebonden P, opgelost mineraal P)- en stikstofcomponenten 

(ammonium, nitraat, opgelost organisch gebonden N) door de bodem naar het 

grondwater en oppervlaktewater stromen. Afspoeling houdt in dat fosfor- en 

stikstofcomponenten vanaf het maaiveld afstromen richting het water.  
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1. Inleiding 
 

De opdrachtgever van het onderzoek is LTO Noord, de Land- en Tuinbouw organisatie welke de belangen van 

agrariërs behartigt in de negen noordelijke provincies boven de Maas. LTO Noord is een onderdeel van LTO 

Nederland. Een belangrijke taak van deze organisatie is het versterken van zowel de economische als de 

maatschappelijke positie van de boeren en tuinders (LTO Noord, 2016). De positie van deze ondernemers kan 

versterkt worden door communiceren, samenwerken en innoveren, waarbij kennisoverdracht en het nauw 

samenwerken met kennisinstellingen wordt ondersteund. (Land en Tuinbouw organisatie Nederland, 2017) 

Een onderdeel waar zij onder andere mee te maken hebben is water. Zo houden zij zich bezig met 

waterkwaliteit, voldoende water, het tegengaan van wateroverlast en onderwerpen als dijkversterkingen en 

peilbesluiten etc. Het doel is om het watersysteem te optimaliseren om de agrarische gebruiksfunctie zo goed 

mogelijk te faciliteren. 

In Nederland moet men voldoen aan wet- en regelgeving rondom waterkwaliteit, waaronder aan de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is opgelegd vanuit de Europese Unie en pleit voor een drastische 

verbetering van de waterkwaliteit in 2027. De KRW komt later in dit hoofdstuk aan de orde, waar deze nader 

toegelicht wordt. LTO Nederland heeft dankzij haar leden raakvlakken met deze regelgeving en heeft daarom 

besloten om in samenwerking met overige partijen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op te zetten. Dit 

wordt direct hieronder verder uitgelegd.  

 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (vanaf nu DAW genoemd) is een plan dat opgezet is door LTO Noord in 

samenwerking met de waterschappen (en met  betrokkenheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu 

en Economische Zaken, de provincies en drinkwatersector) om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit en   

-kwantiteit. Binnen het DAW wordt er door middel van projecten gefocust op maatregelen op agrarische 

bedrijven, waarbij de af- en uitspoeling van gewasbescherming en nutriënten naar het grond- en 

oppervlaktewater wordt verminderd. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de inzet van ‘Blauwe Diensten’. 

Dit zijn waterbeheersdiensten die agrariërs zelf tegen een vergoeding uitvoeren in plaats van een waterschap. 

Op deze manier werken de waterbeheerders en agrariërs gezamenlijk aan een goed watersysteem. 

(Waterbeheer, 2016) 

Door de eerder genoemde kennisdeling met overige partijen wordt er inzicht verkregen in de 

bedrijfsprocessen. Zo wordt er op een zo efficiënt mogelijke manier gewerkt aan een betere waterkwaliteit met 

bedrijfsspecifieke maatregelen. Het uitvoeren van deze maatregelen draagt ook bij aan het verbeteren van het 

imago van de sector, aangezien zij aan een oplossing werken voor een probleem waar meer gebieden in 

Nederland mee te maken hebben.   

Bij de aanvang van het DAW is er een drietal doelstellingen opgesteld, gebaseerd op de ambitie om samen te 

werken aan oplossingen voor de aanwezige knelpunten. Deze afspraak is gemaakt met het ministerie van IenM 

en de Unie van Waterschappen. De doelstelling voor de verbetering van de waterkwaliteit is om 80% van de 

knelpunten opgelost te hebben in 2021 en 100% in 2027. Dit is toen echter als ‘stip aan de horizon’ opgesteld, 

ervanuit gaand dat de projecten snel van start konden en dat de uitrol over meer gebieden en ondernemers 

snel geregeld zou zijn. Dit blijkt in praktijk toch niet zo gemakkelijk te gaan, aldus Geert de Groot 

(programmamanager DAW LTO Nederland) en Arie Verhorst (voorzitter LTO Noord in Zuid-Holland). Zij geven 

aan dat er toen (en nu nog steeds) te weinig kennis over de precieze knelpunten is en daarnaast is de 

meetbaarheid in cijfers lastig.  

In bijlage 1 is een overzicht van maatregelen opgenomen met alle DAW maatregelen (Agrarisch waterbeheer, 

2017). Dit zijn dus allemaal maatregelen die effectief bevonden zijn voor het verbeteren van het watersysteem 

(kwalitatief of kwantitatief). 
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DAW project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ 

Dit onderzoek is verricht aan de hand van het casusgebied ‘Gouwe Wiericke’. Onder de projectnaam ‘Bewust 

Boeren in Gouwe Wiericke fase 2’ zijn tien agrarische ondernemers bewust bezig met het nut van het treffen 

van waterkwaliteitsmaatregelen. Het wordt benoemd als tweede fase, aangezien ze van medio 2013 tot begin 

2015 (fase 1) met deze groep al gestart zijn om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het agrarische 

waterbeheer en specifiek de waterkwaliteit van het veenweidegebied (Meerkerk, 2017). Er zijn inmiddels al 

meerdere DAW projecten opgestart, waarvan een aantal ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, maar het 

project in Gouwe Wiericke is het eerste DAW project wat van start gegaan is. De maatregelen die in dit gebied 

getroffen worden, worden gezien als ‘testmaatregelen’, waarna de beweegredenen om dergelijke maatregelen 

uit te voeren verspreid kunnen worden over een groter gebied. Het initiatief voor dit project is genomen door 

het collectief voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, in samenwerking met 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (vanaf nu HDSR), Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Nutriëntensamenwerking Veenweide en LTO Noord (LTO Nederland, 2017). Daarnaast zijn er nog een aantal 

partijen die meewerken aan het project.  

Het project is in de tweede fase opgedeeld in twee verdiepingsgroepen: ‘Sturen met water’ en ‘Kansenplan 

voor water, bodem en biodiversiteit’. De eerste groep is geïnterviewd voor dit onderzoek en richt zich op het 

sturen met sloot- en grondwater en de effecten van maatregelen op perceel niveau. Door middel van het 

verzamelen van data kunnen percelen met elkaar vergeleken worden en worden agrariërs zich bewust van de 

slootecologie en hoe ze deze kunnen beïnvloeden. Omdat gekwantificeerde effecten lastig in kaart gebracht 

kunnen worden gaat het meer om het feit dát maatregelen effect hebben dan wát het effect is. In de tweede 

groep wordt er meer gefocust op het opstellen van een ‘kansenplan’ voor een specifiek bedrijf. Naar aanleiding 

hiervan kan er ingezet worden op acties voor de biodiversiteit, de bodem en het water. (Maat, 2017) 

Gouwe Wiericke kampt met problemen als een slechte waterkwaliteit en bodemdaling, waardoor het een goed 

casusgebied is voor dit onderzoek (Westerhof, 2016). De regio bedekt delen van Zuid Holland, namelijk Gouda, 

Alphen aan den Rijn, de Krimpenerwaard en de gemeente Reeuwijk-Bodegraven en van de provincie Utrecht, 

gemeente Woerden. Zie figuur 1 voor het gebiedsprofiel van Gouwe Wiericke  (Westerhof, 2016).  

 

Figuur 1 Gebiedsprofiel van casusgebied Gouwe Wiericke (Westerhof, 2016) 

In het document ‘Boeren werken met waterschappen aan winst met water’ wordt over het project de volgende 

samenvatting gegeven: ‘Een mooi project dat bol staat van kennis delen, bewustwording, onderzoek en 

verdieping en doorontwikkeling van kennis. Dat levert vast en zeker een betere bodemkwaliteit en schoner 

water in Gouwe Wiericke op!’ (Maat, 2017). 
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1.1 Aanleiding 

 

Het grootste deel van de Nederlandse waterlichamen voldoet niet aan de kwaliteitsnormen zoals opgenomen 

in de KRW (Rijksoverheid, 2016). Figuur 2 geeft weer dat zowel de chemische- als de ecologische waterkwaliteit 

in een aantal oppervlaktewateren niet op orde is (dat wil zeggen matig, ontoereikend of slecht).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Beoordeling kwaliteit oppervlaktewater in Nederland volgens Kaderrichtlijn Water, 2015 (Rijksoverheid, 2016) 

De belangrijkste oorzaken voor de matige tot slechte waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren 

zijn (Rijksoverheid, 2016): 

 Vermesting van het oppervlaktewater met de nutriënten fosfor en stikstof. Dit resulteert in algengroei 

 Gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terecht komen, welke zorgen voor sterfte 

van onder andere watervlooien (voornamelijk in het geval van piekbelasting) 

 Een versnipperend watersysteem als gevolg van de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Dit 

resulteert in het bemoeilijken van de vismigratie 

 Kanalisering van oppervlaktewateren met strakke oevers en weinig natuurlijke habitat voor dier en 

plant. Daarbij is het waterpeil vrijwel altijd een vastgesteld peil wat voor een belemmering zorgt in de 

natuurlijke dynamiek 

 Persistente stoffen in het water met te hoge concentraties als gevolg van emissies in het verleden. 

 Effluent van rioolwaterzuiveringen 

 Kwelwater 

 Natuurgebieden (plantenresten en uitwerpselen die in het water terecht komen) 

 Veenoxidatie 

 

De belasting van het oppervlaktewater door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (de bovenste twee 

punten) hangen samen met dit onderzoek, aangezien deze bronnen onder andere afkomstig zijn uit de 

agrarische sector. De uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit landbouwgronden is één 

van de oorzaken van de overschrijding van de concentraties fosfor en stikstof in het water (van Boekel, et al., 

2016).  Als gevolg van mineralenverlies vanuit de kringloop van het bedrijf en afstromende 

gewasbeschermingsmiddelen kunnen dergelijke stoffen namelijk in het grond- en oppervlaktewater 

terechtkomen. Deze belasting is dus zeer diffuus, aangezien landbouwgronden zich door heel Nederland 

bevinden. (van Boekel, et al., 2016) 
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Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water is een richtlijn waarin opgenomen is dat de Europese wateren uiterlijk in 2027 zowel 

chemisch als ecologisch op orde moeten zijn. Er dienen maatregelen getroffen te worden om deze doelen te 

kunnen bereiken. De KRW geldt voor de daarvoor aangewezen waterlichamen (grotere watergangen). Sloten 

zijn niet specifiek aangewezen als KRW waterlichaam, maar omdat sloten wel afwateren op deze 

waterlichamen is het van belang om toch maatregelen te treffen in kleinere wateren. In dit onderzoek zal er 

onder andere ook naar de kleinere wateren gekeken worden, omdat de agrariërs daar direct hun invloed op uit 

kunnen oefenen.  

Specifieke maatregelen voor de waterkwaliteit zijn erop gericht het water schoon en gezond te maken. Dit is 

onder andere in Nederland noodzakelijk, aangezien er veel voedingsstoffen in het water zitten wat o.a. 

algengroei als gevolg heeft. Er zijn daarnaast ook andere oorzaken voor troebel water, zoals slib of 

(scheeps)afval, maar in dit onderzoek wordt er gefocust op de voedingsstoffen. (Rijkswaterstaat - ministerie 

I&M, 2017) 

In het rapport van Alterra (Wageningen University & Research) wordt vermeld dat de gemiddelde opgave voor 

de vermindering van de uit- en afspoeling van stikstof voor de landbouw 5,3 – 7,6 miljoen kilo per jaar bedraagt 

om voor het landbouwgedeelte aan de KRW doelen te kunnen voldoen. Voor fosfor is dit 0,44 – 1,38 miljoen 

kilo per jaar. Gemiddeld komt dit landelijk neer op 12 – 17% reductie van de uit- en afspoeling uit 

landbouwgronden van stikstof en 12 – 38% reductie van fosfor. Deze getallen (en percentages) lopen uiteen, 

aangezien het afhankelijk is van de manier waarop er aan de opgave gewerkt wordt. Dit kan verdeeld worden 

over alle bronnen, of puur over de bronnen die beïnvloed kunnen worden door emissiebeperkende 

maatregelen (puntbronnen en overige bronnen) en landbouwkundig handelen (uit- en afspoeling als gevolg van 

bemesting). (van Boekel, et al., 2016) Daarnaast is het van belang dat ook andere bronnen (zoals 

watervogelontlasting, kwel, veenoxidatie, natuur, riooloverstorten en effluent van RWZI’s) bijdragen aan de 

oppervlaktewaterbelasting met nutriënten (Rotgers G. , april 2016). Dit zorgt ervoor dat zicht grote verschillen 

voordoen tussen regio’s (van Boekel, et al., 2016). 

In bijlage 2 zijn de tabellen opgenomen voor de opgaven voor de vermindering van de hoeveelheid fosfor en 

stikstof per waterschap om aan de norm te voldoen.  

 

Bodem 

Gouwe Wiericke is een veenweidegebied, wat zichtbaar is op onderstaande afbeelding (oranje is veengrond) 

(Spotzi, 2017). De blauwe gronden zijn fluviatiele gronden, wat betekent dat het gronden zijn welke afzettingen 

(sediment) van rivieren bevatten. Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat dit voornamelijk jonge rivierklei 

gronden betreft.  
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Figuur 3 Bodemkaart omgeving Gouwe Wiericke (Spotzi, 2017) 

 

 

Het gebied wordt gekarakteriseerd door hoge cultuurhistorische en natuurlijke waarden wat tot uiting komt in 

smalle, langgerekte percelen van grasland. Een voorbeeld van een historische ontwikkeling die nog steeds 

zichtbaar is, is onder andere het verkavelingspatroon. Het veenweidegebied is voornamelijk ingericht met 

grasland en enkele percelen mais. De intentie voor de melkveehouders hierbij is om zoveel mogelijk melk te 

kunnen produceren met gebruik van het eigen gras, waardoor er zo min mogelijk voer aangekocht hoeft te 

worden.  (Westerhof, 2016) 

De fysieke gesteldheid van de bodem bepaald voor een groot deel of de nutriënten vastgehouden worden, 

zodat deze weer opgenomen kunnen worden door het gewas, of dat ze afstromen richting het grond- en 

oppervlaktewater. Een fysiek bodemprobleem waar men in Gouwe Wiericke momenteel mee kampt is 

bodemdaling. Dit resulteert enerzijds in het scheef zakken van de bodem, en anderzijds in het vrijkomen van 

CO2 in de lucht en nutriënten in het omliggende water. Ook is er sprake van een sterk wisselende 

grondwaterstand. In het voor- en najaar is deze hoog, waardoor het vaak nat is. In de zomer is er juist sprake 

van droogte als gevolg van een lage grondwaterstand. Daarbij is de veenbodem erg slecht doorlatend voor 

water (Westerhof, 2016).  

Een belangrijke factor die een rol speelt bij een fysiek gezonde bodem is het op peil houden van de 

gewasproductie met inachtneming van de strenge mestwetgeving, waardoor er beperkte mestgiften worden 

toegestaan. Optimale benutting van de bodem is daarom van belang voor een goede productie, aangezien het 

door de strenge wetgeving niet altijd mogelijk is om een goede gewasproductie te realiseren op basis van de 

mestgift. Een gezonde bodem komt ook ten goede aan het watersysteem, doordat de bodem nutriënten beter 

vast kan houden, zodat dit niet uitspoelt naar de oppervlaktewateren. Ook kan een gezonde bodem beter 

water vasthouden, wat voordelen heeft in zowel droge tijden als in tijden van wateroverlast.  
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1.2 Probleemstelling 
 

Uit de inleiding blijkt dat de diffuse belasting van landbouwgronden een van de oorzaken is dat de normen voor 

fosfor- en stikstofconcentraties worden overschreden (van Boekel, et al., 2016). Dit komt ook terug in de KRW 

meetresultaten. Landbouwgebieden zijn bij uitstek geschikt voor DAW maatregelen door de hoeveelheden 

voedingsstoffen in het water. Zoals ook in de inleiding beschreven staat, zijn er in samenwerking met een 

aantal partijen verdiepingsgroepen opgesteld om te werken aan het verbeteren van deze waterkwaliteit door 

middel van DAW maatregelen. In de Verdiepingsgroep Water is door agrariërs specifiek gewerkt aan 

bedrijfsmaatregelen gericht op waterkwaliteit. Het kennishiaat is echter dat het nog niet duidelijk is wat de 

voordelen en effecten van DAW projecten precies zijn. Dit is in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt. Dit zijn 

bevindingen van de agrariërs, visuele waarnemingen en indicatieve meetbare resultaten.  

 

Het is voor LTO Noord van belang dat meer agrariërs gemotiveerd worden dergelijke maatregelen te treffen op 

hun bedrijven om zo optimaal resultaat te halen uit de DAW projecten. Door in dit rapport aandacht te geven 

aan de indicatieve meetbare resultaten en visuele veranderingen als gevolg van DAW maatregelen, kunnen 

meer agrariërs geënthousiasmeerd worden voor het treffen van deze maatregelen. Het is echter ook van 

belang dat een maatregel naast effectiviteit ook goed inpasbaar en uitvoerbaar is. Op dit moment is dit nog 

niet inzichtelijk, waardoor agrariërs zich mogelijk niet in willen zetten voor DAW maatregelen. Er is al wel een 

lijst met maatregelen (bijlage 1), maar dit is puur een opsomming. Er zijn in dit onderzoek daarom twee van 

deze ‘kansrijke’ maatregelen in kaart gebracht, waardoor het duidelijk is wat het effect is van een maatregel en 

op welke manier deze uitgevoerd kan worden.  

Er zijn naast zojuist genoemde redenen ook andere beweegredenen waardoor een agrariër DAW maatregelen 

uit zou willen voeren, bijvoorbeeld vanwege een verantwoordelijkheidsgevoel of voor een eventuele opvolger 

van het bedrijf. Dit is meegenomen in het onderzoek.  

De manier waarop deze agrariërs in contact komen met deze beweegredenen en voordelen van DAW 

maatregelen is ook van belang. Momenteel zijn er verschillende manieren waarop er informatie ingewonnen 

kan worden over DAW. Er is een site opgericht, www.agrarischwaterbeheer.nl, waarop allerlei informatie is 

weergegeven over DAW. Daarnaast zijn er op dit moment drie nieuwsbrieven verstuurd met input vanuit de 

verdiepingsgroepen (in maart 2016, juni 2016 en februari 2017) om mensen te informeren over DAW 

projecten. Ook in de Nieuwe Oogst verschijnen artikelen over DAW. Het is echter belangrijk dat men ook op 

andere manieren in aanraking komt met DAW. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van de deelnemende 

agrariër aan de Verdiepingsgroep Water op zijn omgeving (de ‘olievlekwerking’). Hierbij is het op de buren en 

erfbetreders (te denken valt aan de loonwerker en voerleverancier) in kaart gebracht. Het is namelijk belangrijk 

dat zij de voordelen van waterkwaliteitsmaatregelen ervaren door er mee in aanraking te komen. Die overgang 

is minder groot dan zelf de stap zetten om een website te bezoeken voor informatie. 

In dit onderzoek is bekeken welk medium ingezet kan worden, naast de zojuist genoemde ‘olievlekwerking’ om 

agrariërs direct te informeren over DAW maatregelen. Op basis van uitkomsten van de interviews met de 

deelnemende agrariërs is ervoor gekozen een nieuwsbrief op te stellen.  

 

  

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/
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1.3 Doelstelling 

 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:  

1) Het onderzoeken wat de effecten van DAW maatregelen zijn op de agrariër en zijn omgeving en het 

watersysteem  

2) Inzichtelijk maken op welke manier het draagvlak onder de agrariërs, buren en erfbetreders vergroot kan 

worden voor het initiëren van DAW projecten 

Het eerste doel van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de effecten van DAW maatregelen op 

de agrariër zelf, maar ook op het watersysteem. Uit interviews en het afnemen van enquêtes is gebleken wat 

het effect is voor de agrariër. Met behulp van expert judgement en literatuur zijn de effecten van een aantal 

van de getroffen maatregelen voor zover mogelijk in kaart gebracht. De effecten op het watersysteem zijn 

cijfermatig inzichtelijk gemaakt per bedrijf en opgeschaald naar het gebied van Gouwe Wiericke, naar het 

niveau van de waterschappen Rijnland en HDSR en op landelijk niveau. Deze cijfermatige informatie is 

indicatief, omdat niet alle informatie beschikbaar is. 

Het doel van het in kaart brengen van de voordelen voor agrariërs en hun beweegredenen om 

waterkwaliteitsmaatregelen op hun bedrijf te treffen is het stimuleren van meer deelnemende agrariërs. Te 

denken valt aan de buren (agrarisch ondernemers) van de desbetreffende agrariërs, die zien dat er op een 

andere manier gewerkt wordt. Daarnaast is het van belang dat erfbetreders, zoals de voerleverancier of de 

loonwerker, op de hoogte zijn van waterkwaliteitsmaatregelen en wat zij hierbij kunnen betekenen. 

Momenteel is er nog maar een selecte groep agrariërs bezig met waterkwaliteitsmaatregelen, waardoor het 

gewenste effect op de waterkwaliteit (minder vervuilde oppervlaktewateren in het kader van de KRW)  nog 

niet bereikt kan worden.  
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1.3.1 Conceptueel model 

 

Toelichting conceptueel model  

Het conceptuele model doorloopt de hoofd- en deelvragen van het onderzoek en geeft de relaties hiertussen 

weer. Het model start bij het in kaart brengen van de inhoud van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

Vervolgens worden de agrarische ondernemers geïnterviewd die bezig zijn met DAW maatregelen (deelnemers 

uit de Verdiepingsgroep Water van het project Bewust Boeren Gouwe Wiericke Fase 2). Op basis hiervan wordt 

duidelijk wat de voordelen/beweegredenen zijn van deze agrariërs om deel te nemen. Deze pijl gaat twee 

kanten uit, omdat er op basis van interviews steeds nieuwe kennis opgedaan wordt, welke in volgende 

interviews gebruikt kan worden. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de antwoorden van de agrariërs of buren 

en erfbetreders geïnterviewd worden. Indien zij aan zouden geven totaal geen contact te hebben met deze 

partijen over hun werkzaamheden uit de Verdiepingsgroep Water, zouden de erfbetreders ook niet 

geïnterviewd worden. In dat geval is er namelijk geen sprake van een ‘olievlekwerking’. Op basis van de 

interviews kan inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen in Gouwe Wiericke getroffen zijn door de 

deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water.  

Ook worden overige betrokken partijen zoals het waterschap geïnterviewd. Uit de interviews komt naar voren 

wat 1) de effecten voor de deelnemende agrariërs, hun buren en erfbetreders zijn n.a.v. deelname aan DAW 

maatregelen door de agrariër zijn en 2) wat de effecten zijn voor het watersysteem n.a.v. de deelname aan 

DAW maatregelen door de agrariër. De effecten voor het watersysteem worden voor zover mogelijk meetbaar 

gemaakt per bedrijf en vervolgens op waterschap niveau binnen Gouwe Wiericke. Dit betreffen de 

waterschappen HDSR en Rijnland. 

In de rechterkant van het figuur (de grijze vlakken) blijkt dat op basis van bovengenoemde input uiteindelijk de 

manieren van het motiveren van agrariërs voor deelname aan DAW projecten in beeld gebracht kunnen 

worden. Op basis hiervan kan een ontwerp gemaakt worden om meerdere agrariërs/partijen enthousiast te 

maken voor het treffen van maatregelen.  

 

1.4 Hoofd- en deelvragen 

 

Hoofdvraag 

‘Welke effecten heeft de deelname aan een DAW project op agrariërs zelf, hun omgeving en het watersysteem 

en wat motiveert agrariërs om deel te nemen aan dergelijke projecten? 

 

Deelvragen 

 

1) Welke DAW maatregelen hebben deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water getroffen in Gouwe 

Wiericke? 

Het is belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen zijn door de deelnemers in Gouwe 

Wiericke, om inzicht te krijgen in het soort maatregelen dat daadwerkelijk getroffen wordt. De 

bedrijfssituatie is hierbij van belang, omdat het bedrijfsspecifieke maatregelen betreft. Hier wordt ook 

bekeken wat de beweegredenen zijn van een deelnemer.  

 

2) A. Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op het watersysteem? 

Het uiteindelijke doel van DAW projecten is het verbeteren van de waterkwaliteit. Het is belangrijk om 

zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de effecten van DAW maatregelen op het watersysteem. Deze 

informatie kan enerzijds verkregen worden door in gesprek te gaan met de deelnemende agrariërs en 

gebruik te maken van hun kennis uit de Verdiepingsgroep Water. Het is mogelijk dat zij visuele 
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veranderingen hebben ondervonden na het treffen van de maatregelen. Voor het inschatten van 

effecten van DAW op het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) wordt gebruik gemaakt van 

expert judgement. 

 

B. Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op de deelnemers aan de 

Verdiepingsgroep Water en hun omgeving (agrarische buren en erfbetreders)? 

Wanneer inzicht verkregen is in de effecten van het uitvoeren van DAW maatregelen voor de 

deelnemers en hun omgeving, kan in kaart gebracht worden wat de drijfveren zijn om mee te doen. 

Met effecten kunnen zowel persoonlijke effecten bedoeld worden (bijvoorbeeld dat iemand nu 

bewuster nadenkt over waterkwaliteit) of bedrijfsmatige effecten (een andere manier van werken). 

Deze deelvraag behandelt de ‘olievlekwerking’, oftewel: in hoeverre wordt het gedachtegoed van 

DAW verspreid. 

 

3) Op welke manier kunnen overige agrarische ondernemers het best gemotiveerd worden om DAW 

maatregelen uit te voeren? 

Deze deelvraag sluit aan op de vorige deelvraag, aangezien zowel het effect op de deelnemers en hun 

omgeving, als het effect op het watersysteem van invloed zijn om agrariërs te motiveren. Door het 

beantwoorden van deze deelvraag wordt inzichtelijk hoe DAW projecten uitgerold kunnen worden 

over een groter gebied. Dit is van groot belang, omdat er op die manier meer bereikt kan worden ten 

gunste van de waterkwaliteit.  

 

4) Wat is de meest kansrijke aanpak qua maatregel(en) en motivatie? 

In het onderzoek komen verschillende DAW maatregelen aan de orde, gebaseerd op de getroffen / te 

treffen maatregelen van de deelnemende agrariërs. Hierbij wordt ook het effect op de bedrijfsvoering 

bekeken (dus het effect voor de agrariër zelf) en het effect op de waterkwaliteit.  

Vervolgens is het belangrijk om DAW projecten in het algemeen bekend te maken bij een groter 

publiek en daarbij agrariërs ook daadwerkelijk te stimuleren deel te nemen. Er wordt tijdens de 

interviews in dit onderzoek ook gevraagd naar de manieren van motivatie die iemand aanspreken. De 

meest kansrijke aanpak qua motivatie volgt hieruit. Aan de hand hiervan wordt een ‘motivatie 

ontwerp’ opgesteld.  

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van het rapport worden de onderzoeksaanpak en bijbehorende methoden toegelicht. Hoofdstuk 

3 gaat in op de eerste deelvraag van het onderzoek, namelijk de toepassing van DAW maatregelen door 

deelnemers van de Verdiepingsgroep Water. Het vierde hoofdstuk volgt met het effect van DAW maatregelen 

op het watersysteem. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 5 uitgelegd wat het effect is van deelname aan het 

DAW project op deelnemers en op hun omgeving. Het zesde hoofdstuk brengt in kaart wat de motivatie van 

agrariërs is om DAW maatregelen te treffen, waarna hoofdstuk 7 de succesfactoren van DAW projecten 

beschrijft. In hoofdstuk 8 zijn de conclusies, discussie en aanbevelingen beschreven, gevolgd door de 

bibliografie in hoofdstuk 9. Het rapport sluit af met de bijlagen in hoofdstuk 10.  
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2. Onderzoeksaanpak en methoden 

 

Gedurende het onderzoek is er een aanpak opgesteld voor het uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast zijn er 

verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. In paragraaf 2.2 is een model opgesteld waarin de aanpak en 

methoden in één figuur weergegeven worden.  

 

2.1 Aanpak en methoden 

De aanpak en methoden waarop het onderzoek is uitgevoerd wordt in onderstaande paragraaf toegelicht.  

Literatuuronderzoek 

Er is gedegen vooronderzoek gedaan naar het onderwerp. Hierbij zijn literatuurstudies over DAW projecten 

verricht, maar ook over de betrokken partijen en de (effecten van) maatregelen die getroffen worden. Er zijn 

een groot aantal kennisinstellingen (o.a. Alterra en het Planbureau voor de Leefomgeving) die zich bezig 

houden met de beïnvloeding van de waterkwaliteit door middel van agrarische activiteiten. Er is gebruik 

gemaakt van de gevonden resultaten uit deze onderzoeken om conclusies te trekken. Daarnaast is er door 

middel van literatuuronderzoek kennis opgedaan over het casusgebied Gouwe Wiericke en het watersysteem.   

Binnen DAW projecten is het beleid van de KRW ook van belang, aangezien het uiteindelijke doel is om een 

betere waterkwaliteit te realiseren en een stap te zetten richting het behalen van de doelen van de KRW.  

 

Praktijkonderzoek 

Het praktijkonderzoek is van groot belang binnen dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van kwalitatief 

onderzoek (op basis van holisme en de belevingswereld van betrokkenen) én kwantitatief onderzoek (op basis 

van cijfermatige informatie, verkregen van het waterschap en uit andere onderzoeken, o.a. door de eerder 

genoemde kennisinstellingen). Onderstaande partijen zijn geïnterviewd: 

Agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water 

Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij agrariërs die bezig zijn met DAW maatregelen /  al een 

aantal DAW maatregelen getroffen hebben. Hierbij waren vooraf een aantal vragen opgesteld, maar tijdens de 

interviews mochten deze aangevuld worden.  

Buren (agrarisch ondernemers) van deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water 

Aan de hand van bovenstaande interviews zijn de buren (mits agrarisch ondernemers) van deze agrariërs 

gevraagd naar hun mening over de maatregelen. De reden hiervan is dat zij mogelijk geënthousiasmeerd 

zouden kunnen zijn door hun buren, of dat ze het opgemerkt hebben en daardoor ook meer nadenken over de 

waterkwaliteit. Deze gesprekken zijn in enquête vorm afgenomen, omdat deze mensen er vaak wat verder 

vanaf staan en een volledig interview daarom niet op zijn plaats is. Ook speelt de bedrijfssituatie een 

belangrijke rol. Het doel van het enquêteren van de buren is het in beeld brengen van de ‘olievlekwerking van 

DAW’ (het verspreiden van de ‘DAW gedachte’). Op basis hiervan is in beeld gebracht hoeveel effect DAW 

maatregelen hebben op de omgeving.  

 

Erfbetreders van deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water 

Erfbetreders, zoals de loonwerker of voerleverancier, zijn gevraagd naar hun werkzaamheden in verhouding tot 

de waterkwaliteit. Het aantal erfbetreders dat ondervraagt is, is bepaald aan de hand van de uitkomsten van de 

interviews met de agrariërs. Als zij aangegeven hebben de maatregelen volledig zelfstandig uit te kunnen 

voeren zonder hulp van of overleg met erfbetreders, was het niet nodig om hun erfbetreders specifiek te 

spreken over de mogelijk veranderde werkzaamheden in relatie tot de maatregelen. De vragen zijn vooraf 

opgesteld, maar er is ruimte gegeven voor afwijken of aanvullen hiervan.  
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1. Literatuuronderzoek

•Context van het onderzoek in kaart 
brengen

2. Opzet 
praktijkonderzoek

•Interviews plannen en 
voorbereiden

3. Uitvoering 
praktijkonderzoek

•Interviews afnemen met 
deelnemende agrariërs, buren 
(enquête), mogelijk erfbetreders 
en overige betrokken partijen

•Onderzoeksresultaten rapporteren

•Ontwerp motivatie ontwikkelen

•Gespreksverslagen uitwerken

•Analyse en evaluatie 
praktijkonderzoek

•Conclusie en aanbevelingen 
opstellen

Overige betrokken partijen 

Tot slot zijn er interviews afgenomen van partijen die ook bezig zijn met het onderwerp DAW. Niels Lenting van 

HDSR is geïnterviewd vanwege de prominente rol binnen het project en het feit dat zij als waterschap 

verantwoordelijk zijn voor het water, de waterkwaliteit, de ecologie, de doorstroming en de waterkwantiteit. 

Het interview was semigestructureerd. Er zijn gerichte vragen opgesteld richting de medewerker van het 

waterschap, maar er is ook ruimte gelaten voor extra input. 

Rijnland was meer projectmatig betrokken, waardoor dit overleg telefonisch plaatsgevonden heeft. Overige 

overleggen met partijen hebben telefonisch plaatsgevonden of per mail.  

Het laatste praktijkdeel van het onderzoek bestaat uit het motivatie onderdeel. Naar aanleiding van input van 

bovengenoemde partijen, is er een nieuwsbrief opgesteld om meer agrariërs te motiveren voor 

waterkwaliteitsmaatregelen (ook buiten Gouwe Wiericke). Zie bijlage 3 voor de (globale) functionele eisen. 

Stromingen binnen het praktijkonderzoek 

Onderstaand zijn drie vormen van onderzoek benoemd welke een onderdeel uitmaken van het 

praktijkonderzoek. Elke stroming heeft zijn eigen methode(n) voor het verzamelen van data. (Hoogers, 2017) 

- Empirisch-analytisch onderzoek: bij deze onderzoeksmethode wordt fundamenteel onderzoek verricht. In het 

geval van dit onderzoek houdt dat in dat er interviews en enquêtes afgenomen zijn en meetbare resultaten zijn 

verkregen. 

- Interpretatief onderzoek: deze onderzoeksmethode houdt in dat er wordt gekeken naar de uitleg die 

personen geven aan een bepaalde situatie. Er is gekeken naar de interpretatie van de effecten op de omgeving 

en er is inzicht verkregen in de beweegredenen voor het treffen van DAW maatregelen.  

- Kritisch-emancipatorisch onderzoek: hierbij wordt er kritisch gekeken naar de maatschappij en de eigen 

resultaten van onderzoek om zo bij te dragen aan processen die deelname van bepaalde groepen kunnen 

bevorderen. Dit komt sterk terug in het onderzoek doordat er getracht is de resultaten te laten leiden tot 

beïnvloeding van agrariërs.  

Tijdens het praktijkonderzoek is de theorie van DAW maatregelen als het ware ‘getest’. Dit testen houdt in dat 

de effecten van DAW projecten op het watersysteem geanalyseerd zijn. Ook is de zogenaamde 

‘olievlekwerking’ onder buren en erfbetreders geanalyseerd. Er is gewerkt met observaties en data. Zo zijn de 

getroffen maatregelen tijdens de interviews geobserveerd en op basis van data (voor zover mogelijk) is 

bekeken in hoeverre de maatregelen effectief blijken. 

 

2.2 Onderzoeksmodel 

Bovenstaande onderzoeksmethoden zijn gedurende het afstudeertraject uitgevoerd. Het proces van uitvoeren 

is hieronder beschreven in een drietal fasen: 
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3. De toepassing van DAW maatregelen door deelnemers van de 

verdiepingsgroep water 

 

De Verdiepingsgroep Water is een groep van 10 melkveehouders die zich onder begeleiding van Barend 

Meerkerk (adviseur management & strategie en projectleider PPP-Agro Advies) bezighouden met (kennisdeling 

over) waterkwaliteitsmaatregelen. De groep is een onderdeel van het project ‘Bewust Boeren in Gouwe 

Wiericke’. Binnen de groep ligt de uitdaging voor de melkveehouders bij de verbetering van het 

nutriëntenmanagement. De stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke is de initiatiefnemer van het project, 

en  verder bestaat de projectgroep uit medewerkers van HHR, LTO Noord, HDSR, PPP Agro Advies, 

Nutriëntensamenwerking Veenweiden en SGGW. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het 

Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld. Boerenverstand en DMS Advies zijn ondersteunend in de 

uitvoering. (Project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke, 2016) 

De deelnemende agrariërs komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Vrijwel alle deelnemers uit de 

Verdiepingsgroep Water waren al bewust bezig met de waterkwaliteit voor deelname aan de studiegroep, voor 

een enkeling is het nieuw terrein. Dit komt doordat de meesten benaderd zijn vanwege het feit dat zij bij hun 

werkwijze al bewust bezig waren met de waterkwaliteit. Daarnaast is gebleken dat de agrariërs die bewust 

bezig waren met de kwaliteit van het water voor deelname aan de studiegroep al veel DAW maatregelen 

hadden getroffen. Onderstaand worden eerst de maatregelen opgesomd die de deelnemers uit de 

Verdiepingsgroep Water al getroffen hadden vóór hun deelname aan de studiegroep. Vervolgens wordt er 

ingegaan op de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van deelname aan de studiegroep en tot slot 

volgt een opsomming van maatregelen die door kennisdeling binnen de groep in de toekomst wenselijk zijn om 

uit te voeren. Deze informatie wordt verder uitgediept in de hoofdstukken 4, 5 en 6. 

 

3.1 Getroffen DAW maatregelen alvorens deelname aan de Verdiepingsgroep Water 
 

Onderstaand zijn alle maatregelen vermeld, welke de agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water al troffen vóór 

deelname aan de studiegroep. De nummers die tussen haakjes achter de maatregel staan, komen overeen met 

de nummering in de tabel in bijlage 1 (tabel met DAW maatregelen die effectief zijn voor het watersysteem). 

1. Gebruik de KringloopWijzer in de melkveehouderij (6) 

Alle deelnemende agrariërs vullen de KringloopWijzer in. Dit is voor een aantal agrariërs ook verplicht vanuit de 

melkafnemer waar zij bij aangesloten zijn. Er is wel duidelijk verschil in de manier waarop deze ingezet wordt. 

Er zijn een aantal agrariërs die het erg complex vinden, zij laten het invullen door PPP-Agro Advies. Een ander 

deel vult het zelf in en probeert op basis hiervan steeds betere resultaten te behalen uit de KringloopWijzer. Zo 

wordt het instrument door een aantal ingezet om te sturen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld op het 

graslandmanagement. Graslandmanagement houdt in dat de agrariër zijn grasland zo goed mogelijk beheert, 

bijvoorbeeld door optimale benutting van de mineralen. Het invullen van de KringloopWijzer maakt hen 

bewuster van handelingen op het bedrijf, waardoor zij o.a. een betere benutting van de nutriënten kunnen 

realiseren. Dit resulteert in minder uit- en afspoeling richting het grond- en oppervlaktewater, waardoor de 

KringloopWijzer een belangrijk instrument is om in te zetten ter verbetering van de waterkwaliteit.  

 

2. Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren) (20) 

Er zijn een aantal deelnemers die gebruik maken van de baggerspuit. De nutriënten worden op deze manier 

goed benut, omdat een deel van de verliezen richting het oppervlaktewater teruggebracht wordt. Dit komt ten 

gunste van de waterkwaliteit. Daarnaast wordt het gezien als ‘natuurlijke bemesting’, waardoor het een 

bijdrage levert aan de graslandproductie en daarmee aan het sluiten van de kringloop, aldus Niels Lenting van 

het HDSR (Lenting, 2017). Het volledig uitgewerkte interview met Niels Lenting staat in bijlage 6. 
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Bij het baggeren kan er echter ook mineralenverlies optreden als gevolg van uit- en afspoeling. De uitspoeling 

vindt plaats doordat mineralen uit de bagger niet opgenomen worden door het gewas, waardoor ze uit kunnen 

stromen naar het grond- en oppervlaktewater. Afspoeling kan voorkomen wanneer de mineralen uit de bagger 

terugstromen richting het oppervlaktewater zodra de bagger op het land is gebracht, bijvoorbeeld als gevolg 

van een regenbui. (Meerkerk, 2017) 

 

Figuur 4 Voorbeeldafbeelding van kwaliteitsbaggeren met de baggerspuit 

3. Nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel (26) 

Een van de deelnemers uit de groep, Gert de Koning, houdt zich bezig met het toepassen van sloot- en 

bermmaaisel op zijn land. Sinds drie jaar doet hij mee met het botanische weiderand beheer, wat tevens 

bijdraagt aan een goede waterkwaliteit. Zo wordt het slootvuil uit de sloot(kant) gehaald en minimaal twee 

meter uit de kant op het perceel geworpen met een speciale machine (de Hemos). Deze machine haalt het 

slootvuil met rotoren uit de sloot en gooit het met veel water op het land. Gert neemt ook deel aan een andere 

studiegroep, waar hij subsidie krijgt voor deze manier van werken. Dit is voor hem echter een bijzaak.  

 

Figuur 5 Voorbeeldafbeelding van het nuttig toepassen op het bedrijf van sloot- en bermmaaisel met de Hemos 

4. Infiltratie via onderwaterdrainage (bv. veenweidegebied) (31) 

Een aantal deelnemers doet mee aan een project wat subsidie geeft op de aanleg van drainage. Deze 

deelnemers hadden zonder deelname aan de Verdiepingsgroep Water ook deze drainage aan laten leggen, 

maar binnen de groep wordt er wel meer kennis over gedeeld. 

Door het aanleggen van onderwaterdrainage vindt er minder veenoxidatie plaats vanwege een hogere 

grondwaterstand. Veen breekt af in nutriënten, welke uit kunnen spoelen naar het watersysteem. Door het 

verminderen van de veenoxidatie is er dus minder uitspoeling van nutriënten. 
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5. Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel (32) 

Een van de deelnemers, Gert de Koning, heeft een van zijn percelen beschikbaar gesteld voor waterberging. 

Het grootste deel van zijn erf ligt op afschot richting het desbetreffende perceel, waardoor de afstromende 

nutriënten daar optimaal benut kunnen worden. Op de afbeelding onder het kopje ‘herinrichting erf en aanleg 

opvangvoorzieningen voor tegengaan erfafspoeling’ (onderstaand nummer 8) is dit perceel als onderdeel van 

een aantal erfafspoelingsmaatregelen weergegeven.  

6. Aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water (34) 

Alle deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water bemesten uit de kant. Dit varieert van 0,5 meter tot 2 meter uit 

de kant. Familie Dijkshoorn maakt daarnaast bij het kunstmest strooien gebruik van de kantenstrooier, om de 

kans dat er kunstmest in het water terecht komt te beperken.  

7. Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever (35) 

Een van de deelnemers, Gert de Koning, heeft 500 meter natuurvriendelijke oever aan laten leggen.  

 

8. Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling (41) 

Er zijn veel erfafspoelingsmaatregelen getroffen door de deelnemers. Hier zit echter wel verschil in de 

denkwijze onder de deelnemende agrariërs. Er zijn een aantal agrariërs die het erf strikt bezemschoon houden, 

terwijl anderen niet het idee hebben dat dit een verschil maakt. Daarnaast zijn sommige erven zo ingericht dat 

alles naar een bepaald punt afstroomt (zie ook onderstaande plattegrond van het erf van Gert de Koning), er 

zijn overdekte voeropslagen gerealiseerd (minder voer dat wegwaait en minder afspoeling van perssappen bij 

regen), goten voor de kuilplaten geplaatst en een van de deelnemers zorgt er bij het inkuilen voor dat 

perssapgevoelige producten bovenop liggen. Martin v/d Hoeven (deelnemer) kuilt droog in, wat resulteert in 

een verminderde afstroom van perssappen. 

 

 

Figuur 6 Situatieschets van de getroffen / te treffen DAW maatregelen bij Gert de Koning 
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3.2 Getroffen DAW maatregelen naar aanleiding van deelname aan de 

Verdiepingsgroep Water 

 

1. Gebruik van de KringloopWijzer in de melkveehouderij (6) 

Alle agrariërs vulden de KringloopWijzer al in, maar binnen de studiegroep worden de resultaten met elkaar 

besproken en wordt er gekeken waar verbeterpunten zijn n.a.v. deze resultaten.  

2. Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren) (20) 

Er is een deelnemer die altijd al bagger spoot, maar door de Verdiepingsgroep Water nu een andere methode 

gebruikt. Hij probeert nu na de eerste keer maaien al te baggeren, omdat er in het voorjaar hogere stikstof en 

fosfaatgehaltes in het water zitten in vergelijking tot de gehaltes in de zomer. Deze informatie heeft hij uit een 

bijeenkomst met de studiegroep gehaald van de medewerkers van de waterschappen Rijnland en HDSR. 

3. Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling (41) 

Een aantal deelnemers houdt het erf schoner naar aanleiding van deelname aan de Verdiepingsgroep Water. 

De familie Dijkshoorn heeft goten voor de kuilplaten geplaatst, zodat het perssaprijke water hiernaartoe 

stroomt. Op onderstaande afbeeldingen zijn deze goten op de twee linker foto’s zichtbaar. Op de rechterfoto is 

te zien dat zij op een gedeelte van het erf gevlinderd beton hebben gestort. Dit is glad beton, waardoor het 

makkelijk schoon te houden is. Links achterop de derde foto ligt nog gewoon beton, wat ruwer is en daardoor 

meer voerresten bevat. Vooraan is het bijna vrij van voerresten.  

  

 

3.3 In de toekomst uit te voeren DAW maatregelen naar aanleiding van deelname aan 

Verdiepingsgroep Water 

 

1. Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever (35) 

Dirk Verlaan wil een natuurvriendelijke oever aanleggen voor het verstevigen van de slootkanten, zodat deze 

minder snel afkalven. Daarnaast wil hij hiermee schuilplaatsen voor waterdieren creëren.  

 

2. Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang (37)  

Er zijn meerdere agrariërs die naar aanleiding van de Verdiepingsgroep Water kennis hebben gemaakt met het 

concept van een helofytenfilter. De agrariërs hebben allemaal ook al een idee voor de plek waar deze het best 

Figuur 7 Foto's op locatiebezoek bij de familie Dijkshoorn 
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ingepast kan worden. De locaties voor het filter zijn voornamelijk rondom het erf, zodat de erfafspoeling 

meegenomen kan worden. Zij willen dit filter aanleggen met o.a. riet en lisdodde. 

Op bovenstaande afbeelding is de situatie weergegeven voor Bartlo Hoogendijk. Hij wil graag een helofyenfilter 

plaatsen in een sloot waar het grootste deel van zijn erf (ook perssappen) op afwatert (er is een buis die hier 

momenteel nog niet op afwatert maar die kan hij omleggen). Hij wil deze dan afdammen en een constructie 

maken dat het schone water over de dam heen kan stromen.  

3.4 Overzicht van de implementatie van DAW maatregelen 

In de volgende figuur is een weergave van alle DAW maatregelen die getroffen zijn vóór deelname aan de 

Verdiepingsgroep Water, maatregelen die n.a.v. de deelname getroffen zijn en maatregelen die wenselijk zijn 

om te treffen.  
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Figuur 8 Situatieschets van de mogelijke locatie van een helofytenfilter bij Bartlo Hoogendijk 
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4. Het effect van DAW maatregelen op het watersysteem 

 

In dit hoofdstuk worden de effecten van DAW maatregelen op het watersysteem op vier niveaus geanalyseerd. 

Deze effecten worden in kaart gebracht door inzichtelijk te maken wat de vermindering van de emissies van 

stikstof en fosfor is als gevolg van het toepassen van een maatregel. De effecten op het watersysteem worden 

eerst bekeken op bedrijfsniveau. Hier wordt de uitstoot per bedrijf in kaart gebracht. De maatregelen die 

hierbij aan de orde komen, zijn maatregelen die deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water willen treffen of 

hebben getroffen. Het tweede niveau is het regioniveau van Gouwe Wiericke. Hierbij worden de emissies van 

alle bedrijven binnen deze regio in beeld gebracht. Er wordt een prognose gemaakt van het effect voor de 

waterkwaliteit wanneer al deze bedrijven dezelfde maatregelen zou treffen als de huidige deelnemers aan de 

Verdiepingsgroep Water. Uit onderstaande kaart (figuur 9) blijkt dat 7 van de 8 geïnterviewde deelnemers van 

de Verdiepingsgroep Water zich in het gebied van HDSR bevinden. Anton de Wit is de enige die in het 

beheersgebied van Rijnland zit (groene stip het meest links). Op basis hiervan wordt er voor de effecten op het 

watersysteem voor Gouwe Wiericke gekeken naar gegevens van het HDSR. Daarnaast heeft HDSR tijdens het 

project de rol op zich genomen voor het verrichten van de metingen etc. Rijnland heeft tijdens het project 

meer een procesmatige rol gespeeld. Op het derde niveau, waterschapsniveau, wordt ook het effect op de 

waterkwaliteit in kaart gebracht a.d.h.v. de reductie van emissies van fosfor en stikstof, maar dan voor de 

beheersgebieden van de waterschappen Rijnland en HDSR. Tot slot wordt eenzelfde berekening gemaakt op 

landelijk niveau (niveau 4). Deze kwantitatieve informatie is veelal indicatief, omdat er onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn.  

 

Figuur 9 Bedrijfslocaties van de geïnterviewde agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water 

 

4.1 Niveau 1: Belasting door deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water 
 

In deze paragraaf wordt het effect van maatregelen op bedrijfsniveau inzichtelijk gemaakt, aan de hand van de 

deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water. Er wordt in beeld gebracht wat het effect van DAW maatregelen is 

op de omliggende sloten van een melkveehouderij.  
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4.1.1 Effect op het watersysteem volgens de deelnemers 

Binnen de Verdiepingsgroep Water heeft een ecologische opname plaatsgevonden in een schone en vieze sloot 

bij één agrariër, om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het water. Veelal bleek dat de agrariërs een sloot langs 

het perceel als vies bestempelden, en water verder achterin de polder als schoon. Beide sloten zijn drie keer 

bemonsterd, zowel op het fosforgehalte als op het stikstofgehalte. Deze uitkomsten zijn uitgezet tegen drie 

waterkwaliteitsmeetpunten (hoofdwateren) van het waterschap in de polder, te weten de inlaat Hekendorp, 

de Slimmewetering Middenweg en de Dubbele Wiericke (zie de drie grote rode stippen op de figuur 11). Van 

deze drie meetpunten zijn meetresultaten bekend van 2016. De inlaat Hekendorp heeft een gemiddelde 

meetwaarde voor fosfor van 0,24 mg/l en voor stikstof 2,47 mg/l. (Lenting, 2017) De maximale capaciteit van 

de inlaat is 6,2 m3/s. De schuifopening bevindt zich onder het wateroppervlak, met de drempel op het 

bodemniveau van de Enkele Wiericke (-2,00m NAP). (Groot, et al., 2009) De gemiddelde meetwaarde van de 

Slimmewetering Middenweg bedraagt 0,32 mg/l voor fosfor en 3,39 mg/l voor stikstof. Tot slot de Dubbele 

Wiericke, waar de meetresultaten uitkomen op gemiddeld 0,29 mg/l voor fosfor en  3,35 mg/l voor stikstof. 

(Lenting, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is lastig om exact te bepalen wat het aandeel van de landbouw is van de nutriënten in het 

oppervlaktewater. Tabel 2 geeft een indicatie van de concentraties stikstof en fosfor in het water van de drie 

waterkwaliteitsmeetpunten (inlaat Hekendorp, Slimmewetering Middenweg en Dubbele Wiericke) ten opzichte 

van de tien agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water in dezelfde periode. In vrijwel alle gevallen (op ‘schoon N 

in april’ na) blijkt dat het water van de meetpunten gemiddeld schoner is dan het water bij de tien agrariërs. 

(Lenting, 2017) Wellicht hebben de agrariërs (mogelijk in combinatie met het bodemtype veen) dus een 

negatieve invloed op de waterkwaliteit.  

Figuur 10 Drie meetpunten voor de waterkwaliteit binnen Gouwe Wiericke (Lenting, 2017) 
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Tabel 2 Concentraties stikstof en fosfor in de drie wateren die dienen als waterkwaliteitsmeetpunten in vergelijking tot de 
waterlichamen van de tien deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water (Lenting, 2017) 

 

In de onderstaande grafieken zijn de resultaten weergegeven van de vergelijking tussen de meetpunten van 

het waterschap en de sloten van de agrariërs. Aan de linkerkant zijn de waterkwaliteitsmeetpunten 

weergegeven. De metingen in de schone (licht van kleur) en vieze (donker van kleur) sloten van de tien 

deelnemende agrariërs staan aan de rechterkant. Aan de bovenkant van de grafiek is weergegeven uit welke 

bodemsoort de bodem bestaat: veen, lichte klei of zware klei. Daarnaast is vermeld of er sprake is van 

infiltratie of kwel. De uitkomsten van de metingen worden hieronder toegelicht.  
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Fosformetingen 

 

Figuur 11 Fosformetingen in schone (licht gekleurd) en vieze sloten (donker gekleurd) in vergelijking met 3 waterkwaliteitsmeetpunten 

van het waterschap in de regio (blauw = april, oranje = juni, groen = september) (Lenting, 2017) 

 

De norm voor fosfor in dergelijke sloten is gemiddeld ongeveer 0,2 mg/l (zie de horizontale oranje lijn in de 

figuur). Dit gehalte is in de zomer wat hoger, omdat er bij een hogere temperatuur zuurstofloosheid kan 

ontstaan bij de waterbodem. Hierdoor kan er fosfor uit de bodem vrijkomen in het oppervlaktewater. De 

grafiek geeft duidelijk weer dat het fosforgehalte in de boerensloten vele malen hoger is dan in de 

hoofdwateren. Daarnaast zijn de concentraties in het veengebied (links) in het algemeen hoger dan in het 

kleigebied (rechts).  
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Stikstofmetingen 

 

Figuur 12 Stikstofmetingen in schone (licht gekleurd) en vieze sloten (donker gekleurd) in vergelijking met 3 waterkwaliteitsmeetpunten 

van het waterschap in de regio (blauw = april, oranje = juni, groen = september) (Lenting, 2017) 

De stikstofnorm is gemiddeld ongeveer 2,5  mg/l (zie de horizontale oranje lijn in de figuur). De stikstofgehaltes 

zijn, in vergelijking tot de fosforgehaltes, juist hoger in de winter. De reden hiervan is dat stikstof bij een 

situatie van zuurstofloosheid (bij warmer weer) naar de lucht verdwijnt, waardoor het gehalte in de winter 

vaak hoger is. Dit is ook zichtbaar in de grafiek (vooral bij de hoofdwateren) door de afnemende hoogte van de 

grafieklijnen.  

Het stikstofgehalte in de boerensloten is ongeveer gelijk aan de stikstofgehalten in de hoofdwateren. Het valt 

wel op dat de gehaltes in juni bij de meesten wat hoger zijn. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de hoeveelheid 

neerslag die in die periode is gevallen. Het gevolg hiervan is dat de agrariërs uiteindelijk toch hun mest uit 

moeten rijden, wat resulteert in meer afspoeling van nutriëntrijk water. 

 

Beide grafieken geven hogere concentraties weer aan de linkerkant in vergelijking tot de rechterkant. Dit is 

onder andere het gevolg van de indeling naar grondsoort. Aan de linkerkant staan de uitkomsten van de 

agrariërs die werkzaam zijn op veengrond en veel te maken hebben met kwel. Naarmate de grafiek meer naar 

rechts loopt, vermengt de grond zich meer met klei. Een kleiige bodem kan meer fosfor binden, wat een 

oorzaak zou kunnen zijn voor de lagere gehaltes stikstof en fosfor aan de rechterkant. Er spelen echter ook 

externe factoren mee zoals bagger, zand of mest op bepaalde percelen naast de sloot.  
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Neerslaggegevens en periode van mest uitrijden 

 

Bovenstaande monsters zijn vergeleken met gegevens van het moment van het uitrijden van mest in 

combinatie met neerslaggegevens. In onderstaande figuur is de hoeveelheid neerslag weergegeven en de 

periode waarop één of meerdere agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water mest uitgereden heeft.   

 

 

Figuur 13 Periodes van het uitrijden van mest (bruine pijlen) en neerslaggegevens (blauwe staven) 

Uit de figuur blijkt dat de meeste agrariërs hun mest uitgereden hebben in droge perioden. Dit is gunstig voor 

het beperken van de uit- en afspoeling van de mest richting het oppervlaktewater. In bijlage 4 is een figuur 

opgenomen waarop weergegeven is wat de relatie is tussen de relatie neerslag en fosfor/stikstofverloop. 

Hieruit blijkt ook dat het gunstig is om in droge perioden de mest uit te rijden, aangezien de 

fosfor/stikstofgehalten in het oppervlaktewater veelal toenemen bij meer neerslag door uit- en afspoeling. 

Daarnaast worden de meststoffen op deze manier beter benut.  

De metingen van de neerslag en het moment van mestgift zijn vergeleken met de monsters van de 

waterkwaliteit. Er blijkt echter geen goed beeld gevormd te kunnen worden als gevolg van meerdere factoren. 

Zo bestempelden de meeste agrariërs de sloten als ‘vies’ welke direct langs het erf lagen. Hier werd echter 

geen mest uitgereden. De sloten achterin het land werden vaker als ‘schoon’ bestempeld, vanwege de 

verbeterde doorstroming op die punten. Hier werd echter wel mest uitgereden, waardoor er weer sneller af- 

en uitspoeling van de mest plaats zou kunnen vinden.   

Visuele waarnemingen 

Binnen de Verdiepingsgroep Water zijn er slechts enkele deelnemers die aangeven dat het doorzicht verbeterd 

is. Een vaker voorkomende visuele verandering is de toename aan vegetatie. Dit werd onder andere opgemerkt 

tijdens de metingen in een vieze en een schone sloot. Tussen die twee sloten bleek op dat moment weinig 

verschil te zitten in de beestjes in het water, maar er was wel verschil in oevervegetatie waarneembaar. De 

deelnemers noemden tijdens de interviews dat zij voornamelijk krabbescheer, waterpest en gele plomp 

vonden in de sloten (zie onderstaande afbeeldingen). Dergelijke waterplanten zijn belangrijk voor het 

watersysteem vanwege hun zuiverende functie (Boland, Guldemond, & Buijze, november 2001). De bacteriën 

op de waterplanten kunnen voedingsstoffen namelijk omzetten, waardoor het water schoongehouden wordt 

(Boland, Guldemond, & Buijze, november 2001). Ook blijkt uit het rapport van het Centrum voor Landbouw en 
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Milieu (‘Bio-toets voor sloten in het boerenland’) dat deze waterplanten zorgen voor zuurstof in het slootwater. 

Daarnaast vormen ze een onderdeel van de slootecologie, en dus van de waterkwaliteit.  

Bovengenoemde vegetatie is bij de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water veelal ontstaan als gevolg van 

uit de kant bemesten, goed doorstromende sloten en het gebruik van de baggerspuit. Het goed doorstromen 

van de sloten zou een gevolg kunnen zijn van de inzet van de baggerspuit, maar de sloot kan ook op een andere 

manier op diepte gehouden worden. De baggerspuit is in vergelijking tot het leegscheppen van de sloten beter 

voor het planten- en dierenleven in de sloot. De zuiger zuigt de bagger uit het midden van de sloot, waardoor 

het planten- en dierenleven minder verstoord wordt. De slootkanten en de wortels van oeverplanten blijven 

namelijk meer gespaard. Deze planten kunnen weer aangroeien, wat het leefgebied van de dieren in stand 

houdt. Na het baggeren ontstaat er een ruimer en meer zuurstofrijk leefgebied voor de planten en dieren. (ANS 

bagger management, 2014)  

 

Figuur 14  Krabbenscheer 

 

4.1.2 Effect op het watersysteem volgens literatuur en experts 
 
Onderstaand zijn een aantal maatregelen uitgelicht die deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water getroffen 

hebben of willen treffen, om hiervan de effecten op het watersysteem in kaart te brengen. Een gemiddelde 

melkveehouder in Nederland heeft een stikstofuitstoot van 175 kg/ha. Voor fosfaat is de gemiddelde uitstoot 

12 kg/ha. Deze gemiddelden worden gehanteerd voor de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water. (Krol & 

Rijn, 2012) 

Op basis van een rapport van de Alterra Wageningen University and Research is de effectiviteit van 30 DAW 

maatregelen voor het verlagen van de vrachten fosfaat en stikstof en de kansrijkheid inzichtelijk gemaakt door 

middel van een Quickscan. Hiervoor zijn enquêtes gehouden onder 12 respondenten, waarvan 3 

beleidsmedewerkers, 2 adviseurs en 7 onderzoekers. Dit onderzoek is uitgevoerd door Deltares en de Alterra 

Wageningen Universiteit, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. (Noij, Rozemeijer, Linderhof, 

& van Boekel, augustus 2016) 

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de schattingen van de experts ver uiteen liepen en dat het aantal 

respondenten erg klein was. Desalniettemin hebben de experts inhoudelijke kennis over de maatregelen en 

wordt dit meegenomen als expert judgement. (Ruiter, 2017) 

Er wordt in dit hoofdstuk geëxtrapoleerd op basis van aanwezige gegevens en aannames bij het doorrekenen 

van potentiële vrachten. Dit is gedaan om een gevoel te krijgen bij de grootte van deze vrachten en de rol van 

de landbouw in de uitstoot van stikstof en fosfor inzichtelijk te maken. Dit kan niet aangenomen worden als 

benadering van de werkelijkheid, omdat er gebruik gemaakt is van indicatieve vrachtcijfers uit de Quickscan 

van Alterra (welke hierboven is vermeld) en aannames.  

 

Herinrichting erf 

Een van de maatregelen die is getroffen is de herinrichting van het erf. Uit de Quickscan van Alterra WUR blijkt 

dat de effectiviteit voor de stikstofreductie van een dergelijke maatregel een 6,2 krijg van de experts. Voor de 

Figuur 15 Gele plomp Figuur 16 Waterpest 
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fosforreductie is dit een 6,4. De kansrijkheid krijgt gemiddeld een 6,2. Uit het rapport blijkt dat de mediaan 

voor de vrachtreductie van stikstof gemiddeld 0 – 45 kg (22,5) N / ha per jaar bedraagt. Voor fosfor is dit 

gemiddeld 0 – 15 kg (7,5) P / ha per jaar.  (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016)  

Een verhard erf heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.500 m2 (0,15 ha) (Broos Water, 2009). De reductie die 

gerealiseerd kan worden per agrariër bedraagt voor stikstof gemiddeld 22,5 kg/ha per jaar. Per agrariër kan er 

dus 3,38 kilogram stikstof per jaar gereduceerd worden. Voor fosfor geldt een reductie van gemiddeld 7,5 

kg/ha per jaar. Elke agrariër kan hierbij 1,13 kg/jaar aan fosfor uit- en afspoeling verminderen. (Noij, 

Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 

Aangezien een gemiddelde melkveehouder in Nederland een stikstofuitstoot heeft van 175 kg/ha kan er door 

deze maatregel 1,93% van deze uitstoot gereduceerd worden. Voor fosfor is de gemiddelde uitstoot 12 kg/ha. 

Herinrichting van het erf kan 9,4% van deze uitstoot reduceren. (Krol & Rijn, 2012) 

 

Helofytenfilter 

Uit de interviews is gebleken dat een aantal agrariërs open staat voor de aanleg van een helofytenfilter. De 

meesten van hen hebben ook een onderbouwde locatiekeuze in gedachten voor het filter. Uit de locatiekeuzes 

blijkt dat dit voornamelijk rond het erf is. Dit is deels gebaseerd op bestaande kennis over erfafspoeling en 

gedeeltelijk op basis van de watermonsters die afgenomen zijn onder de deelnemers van de Verdiepingsgroep 

Water. Over het algemeen bleken de monsters rondom het erf de slechtste waterkwaliteit te hebben. Voor 

sloten die goed doorspoelden bleek soms de waterkwaliteit rondom het erf niet veel te verschillen met een 

monster welke achterin de polder genomen was. 

De agrariërs lieten tijdens de interviews blijken dat een helofytenfilter een goed in te passen maatregel is, maar 

de daadwerkelijke aanleg was veelal nog niet gerealiseerd vanwege financiële overwegingen. Het waterschap 

erkent een helofytenfilter (nog) niet als effectieve maatregel, omdat er eigenlijk geen vies water door het filter 

mag stromen. Er is geen garantie dat dit voldoende gezuiverd is nadat dit water het filter is gepasseerd. 

Daarnaast is de werking van een dergelijk filter bijvoorbeeld minder bij hevige neerslag. (Leeuwen, 2017)  

Uit een rapport van STOWA (Broos, 2011) blijkt inderdaad dat een helofytenfilter niet voldoende stabiel, 

robuust en betrouwbaar is om een acceptabele lozing op het oppervlaktewater te realiseren. In dit rapport is 

gebruik gemaakt van de expert judgement van een panel, bestaand uit 60 veehouders. Uit de eerste 

onderzoeken werd wel direct duidelijk dat rietplanten een efficiënte zuivering van het water kunnen realiseren, 

zowel op het gebied van fosfaat als stikstof. Rondom de rietwortels bevindt zich namelijk een zuurstofarme 

bodem, waar bacteriën ontstaan die geen zuurstof nodig hebben. Het riet is hierdoor in staat om nutriënten uit 

het afvalwater te verwijderen. Het fosfaat wordt hierbij vastgelegd in het systeem. Het is echter niet bekend 

hoe lang het fosfaat vastgelegd kan worden in de bodem, op den duur zal deze verzadigd zijn. Een voordeel is 

dat de fosfaatrijke grond goed gebruikt kan worden als meststof.  

Uit deze onderzoeken is echter ook gebleken dat percolaat, perssappen en wisselende omstandigheden op het 

erf een te grote nadelige invloed hebben op de zuiverende werking van een helofytenfilter. Hieruit blijkt tevens 

dat de aanleg van een helofytenfilter ook door dit panel als te duur wordt ervaren.  

 

De Quickscan van Alterra WUR heeft door middel van expert judgement de werking van een helofytenfilter 

beoordeeld. Op basis hiervan scoort het filter een 5,6 op het onderdeel ‘effectiviteit stikstof’. Voor de 

effectiviteit van fosfor is de score 4,8. De kansrijkheid van het filter is volgens de experts een 4,3 waard.  

De aanleg van een helofytenfilter valt onder het onderdeel ‘infiltreren/bezinken oppervlakkige afspoeling’. Op 

basis hiervan is in tabel 3 weergegeven wat de procentuele afname van het aandeel fosfaat en stikstof is 

richting het oppervlaktewater en de procentuele toename aan het grondwater. Ook de procentuele toename 

aan de retentie in de ondergrond is weergegeven.  Er vind geen verandering plaats in het aandeel 

bodemoverschot als gevolg van deze maatregel. De totale afname van de vracht richting het oppervlaktewater 

t.o.v. de referentie bedraagt 0 – 19 (8) kg/ha voor stikstof en 0,2 – 0,9 (5,5) kg/ha voor fosfaat.  (Noij, 

Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 
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Per melkveehouderij kan er een reductie gerealiseerd worden van 1,2 kilogram stikstof en 0,83 kilogram 

fosfaat, gebaseerd op een gemiddeld verhard erf van 0,15 hectare (Broos Water, 2009).  

Een gemiddelde Nederlandse melkveehouder heeft een stikstofuitstoot van 175 kg/ha, waarop deze maatregel 

dus een reductie kan realiseren van 0,69%. Voor fosfor is de gemiddelde uitstoot 12 kg/ha, waardoor de aanleg 

van een helofytenfilter een reductie van de totale uitstoot van 6,92% kan realiseren. (Krol & Rijn, 2012) 

Component Afname aandeel 

oppervlaktewater 

Toename aandeel 

grondwater 

Toename retentie 

ondergrond 

Stikstof 0 – 13 % 0 – 5 % 0 – 4 % 

Fosfaat 3 – 15 % 0 – 5 % 0 – 4 % 

Tabel 3 Veranderingen in het aandeel stikstof en fosfaat op basis van een workshop (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, 

augustus 2016) 

 

Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 

Alle deelnemende agrariërs aan de Verdiepingsgroep Water bemesten een halve meter tot twee meter uit de 

slootkant. De DAW maatregel ‘aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken’ vraagt echter een 

onbemeste grasbufferstrook in de orde van grootte van 5% of 5 meter (in dit onderzoek wordt 5% gehanteerd). 

Deze onbemeste zone mag niet gecompenseerd worden met een grotere mestgift op het overige deel van het 

perceel. (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016)  

Door deze werkwijze te hanteren kan er een bijdrage geleverd worden aan o.a. de KRW-doelen, waardoor het 

gezien wordt als agrarisch waterbeheer. Dit is een kosteneffectieve werkwijze om afspoeling van fosfaat 

richting het oppervlaktewater te voorkomen. Er is door deze maatregel wel een afname van het aantal 

vierkante meters waar mest op uitgereden kan worden. Wat het effect hiervan is wordt in dit onderzoek niet 

meegenomen, maar deze oppervlakte telt in dat geval dus niet mee binnen het mestbeleid. Er staat meer 

informatie over het mestbeleid op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

De experts beoordelen deze maatregel met een 6,1 voor de effectiviteit van de reductie van stikstof in de 

Quickscan van de WUR Alterra. De effectiviteit voor de reductie van fosfaat scoort een 6,3. De kansrijkheid 

wordt geschat op 4,8. (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 

In onderstaande tabellen zijn de cijfermatige gegevens vermeld over de verandering van het bodemoverschot 

en het aandeel richting het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof als gevolg van het toepassen van droge, 

onbemeste grasbufferstroken en de toename van het aandeel nutriënten (fosfaat en stikstof) aan grondwater 

en retentie in de ondergrond. (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 

Component Verandering 

bodemoverschot 

(kg/ha) 

Verandering aandeel 

oppervlaktewater (%) 

Totale afname vracht 

naar oppervlaktewater 

t.o.v. referentie (kg/ha) 

Stikstof 0,5 – 7,5 0 – 8,5 0,1 – 13 

Fosfaat 0,1 – 4,5 0,5 – 10 0 – 0,7 

Tabel 4 Het totaal effect van afname aan stikstof en fosfaat richting het oppervlaktewater op basis van veranderingen in het 

bodemoverschot en verandering in het aandeel naar het oppervlaktewater (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 
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Uit de interviews is gebleken dat de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water gemiddeld 52,9 hectare 

grasland hebben. De aanleg en het beheer van droge, onbemeste grasbufferstroken zal effect hebben op 

ongeveer 5% van dit aantal hectares (zoals vermeld in de Quickscan van Alterra WUR). Een percentage van 5% 

komt neer op ongeveer 2,65 hectare grasland per melkveebedrijf welke onbemest is. Voor stikstof is de totale 

afname van de vracht richting het oppervlaktewater 0,1 – 13 (6,55) kg/ha. Dit resulteert in een reductie van 

17,35 kilogram per melkveehouder. Voor fosfaat is de totale afname van de vracht richting het 

oppervlaktewater 0 – 0,7 (0,35) kg/ha  wat neerkomt op 0,93 kilogram per agrariër. (Noij, Rozemeijer, 

Linderhof, & van Boekel, augustus 2016).  

De gemiddelde stikstofuitstoot per agrariër is 175 kg/ha, waardoor er door de droge onbemeste 

grasbufferstrook een reductie van 9,9% behaald kan worden. Voor fosfor geldt een gemiddelde uitstoot van 12 

kg/ha, wat neerkomt op een reductie van 7,75%. (Krol & Rijn, 2012) 

 

 

Hergebruik stikstof en fosfor uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren) 

Onder de deelnemers binnen de Verdiepingsgroep Water wordt veel gebaggerd, door een aantal ook naar 

aanleiding van de deelname aan de verdiepingsgroep. Het betreft in dit geval baggeren met de baggerspuit.  

Door te baggeren wordt er stikstof en fosfor uit slootbagger hergebruikt, wat gecombineerd wordt met minder 

gebruik van mest.  

Uit de Quickscan van Alterra WUR blijkt dat kwaliteitsbaggeren een 5,2 scoort op het onderdeel ‘effectiviteit 

stikstof’ en een 4,7 op ‘effectiviteit fosfor’. Qua kansrijkheid beoordelen de experts het kwaliteitsbaggeren met 

een 6,2. Er zijn van deze maatregel geen cijfermatige gegevens bekend op basis van de Quickscan om de 

reductie te bepalen.  

 

Infiltratie van slootwater via onderwaterdrainage in poldergebieden 

Een aantal agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water heeft onderwaterdrainage aan laten leggen of wil dit in de 

toekomst doen. Bij Martin van den Hoeven is er nu na drie jaar merkbaar dat het land wat droger is. Deze 

maatregel is gericht op een verbetering van de bodemkwaliteit. Het resultaat hiervan kan een verhoging van de 

gewasopname zijn, waarbij er dus een verlaging van het overschot aan nutriënten optreedt. Door een betere 

bodemstructuur kan de oppervlakkige afstroming en ondiepe uit- en afspoeling ook verminderd worden. (Noij, 

Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 

Het toepassen van onderwaterdrainage scoort een 5,5 wat betreft de effectiviteit voor de stikstofafname in de 

Quickscan van Alterra WUR. Op het onderdeel ‘effectiviteit fosfor’ wordt de maatregel beoordeeld met een 

4,7. De kansrijkheid scoort een 6,4. Er zijn geen cijfermatige gegevens bekend van deze maatregel om de 

reductie te bepalen op basis van de Quickscan.  

 

Voor meer informatie, zie ook het rapport ‘Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden’ 

van Alterra WUR. In dat rapport wordt een modelstudie naar de effectiviteit van onderwaterdrains op de 

nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweidegebieden in West-Nederland beschreven.  

Component Toename aandeel grondwater Toename retentie ondergrond 

Stikstof 0 – 4 % 0 – 3 % 

Fosfaat 0 – 3 % 0 – 3 % 

Tabel 5 Veranderingen in het aandeel stikstof en fosfaat op basis van een workshop (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, 

augustus 2016) 
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DAW maatregel Totaal score op basis van de Quickscan  

Herinrichting erf  18,7 

Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 17,2 

Infiltratie van slootwater via onderwaterdrainage in 

poldergebieden 

16,6 

Hergebruik stokstof en fosfor uit slootbagger 

(kwaliteitsbaggeren) 

16,1 

Aanleg helofytenfilter 15,7 

Tabel 6 Overzichtstabel met de totale scores (effectiviteit fosfor en stikstof en kansrijkheid) van de maatregelen die deelnemende 

agrariërs getroffen hebben of willen treffen. 

 

Op basis van bovenstaande tabel worden de eerste twee DAW maatregelen verder doorgerekend bij de 

opschaling naar de niveaus 2,3 en 4. Enerzijds omdat deze als best beoordeelde maatregelen uit de Quickscan 

komen, anderzijds omdat dit de meest toegepaste maatregelen zijn onder de deelnemers van de 

Verdiepingsgroep Water (op de inzet van de KringloopWijzer na, maar dat kan niet berekend worden). Zeven 

van de acht agrariërs treffen erfafspoelingsmaatregelen en alle agrariërs bemesten uit de kant (zie onderstaand 

figuur voor de verdeling). Daarnaast geeft het een realistischer beeld om twee maatregelen door te rekenen, 

aangezien een agrariër niet snel meer dan twee maatregelen zal treffen. Momenteel is dit ook lastig vanwege 

het uitblijven van subsidies voor bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een helofytenfilter.  

 

Figuur 17 Totale verdeling van getroffen / te treffen DAW maatregelen onder de deelnemers van de Verdiepingsgroep Water 

8

7

8

5

1

3

1
2

3

Aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water

Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling

Gebruik KringloopWijzer in de melkveehouderij

Hergebruik fosfor en stikstof (kwaliteitsbaggeren)

Nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel

Infiltratie via onderwaterdrainage

Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel

Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever

Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang



‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’ 

 

 

   Afstudeerscriptie Bachelor Watermanagement Bonnie Vis    28 

4.2 Niveau 2: Belasting door landbouw binnen Gouwe Wiericke 
 

De belasting door de landbouw vanuit Gouwe Wiericke heeft directe gevolgen voor de waterkwaliteit op de 

boerensloten, welke in verbinding staan met het KRW lichaam de Wierickes. De Wierickes worden gevoed door 

de Enkele Wiericke (inlaat Hekendorp) en de Dubbele Wiericke (door de inlaat en lek- en schudverliezen bij de 

Goejanverwellesluis) (zie figuur 18). Bij droogte wordt er ook water doorgevoerd vanuit de GHIJ 

(Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) richting de Wierickes (en richting Lange Linschoten). Voor dit KRW lichaam 

geldt dat er veel belasting is uit andere bronnen, waardoor maatregelen ter reductie van die bronnen 

noodzakelijk zijn. Alleen het verbeteren van de effluentkwaliteit is hierbij niet voldoende, er zal o.a. gewerkt 

moeten worden aan het omlaag brengen van de belasting vanuit de landbouw. (Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden, 2014) 

Figuur 18 Locaties van de zuiveringen binnen HDSR. Elke kleur staat voor een ander waterlichaam. (Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden, 2014) 

 

4.2.1 Waterkwaliteit Wierickes 

De norm voor de waterkwaliteit in de Wierickes bedraagt 2,8 mg/l voor stikstof en 0,15 mg/l voor fosfaat 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014). Onderstaand wordt voor de Enkele- en de Dubbele 

Wiericke beschreven wat de gehalten fosfaat en stikstof zijn in deze wateren.  

Enkele Wiericke 

Bij de Enkele Wiericke wordt er alleen bij het inlaatpunt gemonitord op de kwaliteit van het water, wat inhoudt 

dat het water van de Enkele Wiericke zelf niet gemonitord wordt. De waterkwaliteit komt overeen met dat van 

de GHIJ. De berekeningsresultaten wijzen echter uit dat de Enkele Wiericke zowel voor de totale 

stikstofuitstoot als voor de totale fosforuitstoot niet aan de KRW norm voldoet. In verband met de iets te hoge 

berekening van de stikstofuitstoot is het mogelijk dat de Enkele Wiericke in praktijk wel voldoet aan de 

stikstofnorm. Uit modelberekeningen blijkt dat het effluent geen invloed heeft op deze kwaliteit van het water. 

In 2012 had de Enkele Wiericke een stikstof gehalte van 2,99 mg/l in de zomer, waarbij er geen invloed is 
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vanuit het effluent. Voor het fosfaat gehalte geldt een gehalte van 0,58 mg/l, met wederom 0% invloed vanuit 

het effluent. (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 

Dubbele Wiericke 

In de Dubbele Wiericke wordt de waterkwaliteit gemonitord in het noordelijke deel. De verblijftijd van de 

Dubbele Wiericke varieert van 7-20 dagen in de winter tot rond de 15 dagen in de zomer. De gemeten 

stikstofwaarden volgen hier de berekeningsresultaten redelijk gelijk. De berekende waarden liggen over het 

algemeen iets hoger. Voor de fosforwaarden ligt dit anders, er is een grotere afwijking. De spreiding van de 

waarnemingen is echter ook groter. De berekende waarden volgen de trend van de gemeten waarden, maar 

deze liggen iets hoger. Zie bijlage 5 voor de uitkomsten van de meetresultaten voor de Dubbele Wiericke. In 

deze bijlage zijn ook kaarten toegevoegd waarin zichtbaar is dat de waterkwaliteit niet voldoet aan de KRW 

norm, dat de water- en oevervegetatie ontoereikend is en de kwaliteit van de vissen matig.  

De Dubbele Wiericke voldoet voor de totale stikstofuitstoot aan de KRW norm, maar voor de totale fosfor 

uitstoot niet. Het effluent heeft een zeer geringe invloed op de waterkwaliteit van de Dubbele Wiericke. Uit 

berekeningen blijkt dat voor de stikstof de inlaat en de fractie bodem (vanuit de landbouw) bepalend zijn voor 

de kwaliteit van het water. In de zomer komt namelijk een groot deel vanuit de inlaat en de bodem vanuit het 

Westeinde richting de Dubbele Wiericke. Voor het fosfaat geldt dit ook voor het inlaatwater, maar echter 

minder voor de bodem. (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 

Het stikstof gehalte van de Dubbele Wiericke bedroeg in 2012 3,07 mg/l, met 1% invloed vanuit het effluent. 

Voor het fosfaat is dit 0,35 mg/l, met een totale invloed vanuit het effluent van 3%. (Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden, 2014) 

4.2.2 KRW-normen halen 

 
De KRW-normen in de Wierickes zijn gebaat bij het verbeteren van de concentratie effluent wanneer er in de 

zomer meer dan 10% bijdrage van het effluent aan de waterkwaliteit plaatsvindt (een lozing). In dit geval zou 

de zuivering van de RWZI moeten verbeteren om het doel te bereiken. (Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden, 2014) De verbetering van het rendement van de zuivering van de RZWI’s echter niet voldoende om 

de KRW-norm te behalen voor de Wierickes. De reden hiervan is dat de vracht met nutriënten die het effluent 

meeneemt een te klein deel is van het totale nutriëntenoverschot in het water. Het is daarom noodzakelijk om 

ook maatregelen te treffen op overige bronnen zoals het inlaatwater en de fractie bodem (vanuit de 

landbouw). Het doorspoelen van het gebied met schoner water zou een oplossing kunnen zijn, maar DAW 

maatregelen zijn ook goed inpasbaar. (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 

Figuur 20 laat zien waar de bedrijven van de agrariërs liggen ten opzichte van de waterlichamen in het gebied. 

Zoals eerder vermeld stroomt het water het gebied binnen bij de Wierickes via de inlaat Hekendorp en door de 

inlaat en schut- en lekverliezen van de Goejanverwellesluis en vervolgt zijn weg richting de Oude Rijn. De 

agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water hebben vanwege hun bedrijfslocaties invloed op de omliggende 

waterlichamen en zo ook op het KRW lichaam de Wierickes. Dit is de reden dat DAW maatregelen goed 

inpasbaar zijn in dit gebied. Op die manier kunnen de noodzakelijke maatregelen in de landbouw getroffen 

worden, om een betere waterkwaliteit te realiseren en een bijdrage aan de KRW doelen te leveren. 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) Op figuur 19 is ook inzichtelijk gemaakt welke factoren, 

naast de landbouw, een rol spelen bij de toestroom van nutriënten richting het oppervlaktewater. Er komen 

bijvoorbeeld nutriënten uit natuurgebieden door uit- en afspoeling vanuit de bodem en door bladval e.d. Bij 

veengronden komen nutriënten vrij door oxidatie. Vervolgens worden de RWZI’s in het gebied benoemd als 

externe factor en het inlaatpunt Hekendorp, welke water van slechte kwaliteit in zou kunnen laten. De 

waterkwaliteit van het GHIJ is hierbij bepalend voor het water dat de Enkele Wiericke instroomt. 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 
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Figuur 19 Overzichtskaart van de bedrijfslocaties van de agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water ten opzichte van de waterlichamen en 

de belangrijkste externe factoren die een rol spelen bij de nutriëntenaanvoer richting het oppervlaktewater. De onderlaag is afkomstig 

van WebGIS Publisher van het HDSR, de locaties van de natuurgebieden komen uit de SmartCity kaart van de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk.  

 

4.2.3  Aandeel landbouw 

Ondanks het feit dat het lastig is inzichtelijk te maken wat het aandeel van de landbouw is op de 

waterkwaliteit, heeft het HDSR enkele metingen verricht over deze belasting vanuit de landbouw voor het 

linkerdeel van het casusgebied Gouwe Wiericke (het beheersgebied van HDSR). De resultaten van deze 

metingen geven een indicatie van de verdeling van de grootste bronnen van fosfor richting het water. In 

onderstaande diagrammen valt onder de term ‘bodem’ alle belasting vanuit de landbodem als gevolg van de 

af- en uitspoeling van stedelijk en landelijk gebied, de bemesting en de mineralisatie van de veenbodem. Bij 

deze berekening dient rekening gehouden te worden met het feit dat deze voor de gehele polder geldt. 

Daarnaast wordt een deel van het inlaatwater ingelaten ter doorspoeling van de polder. Deze stroomt dus 

eigenlijk vanaf het inlaatpunt direct door naar het gemaal. (Lenting, 2017) 

Niels Lenting (HDSR) geeft daarnaast aan dat het verschilt wat voor fosfor belasting een polder aan kan. In dit 

geval zijn de Meijepolder en de Noordzijderpolder het meest gevoelig voor de fosfor belasting. Dit resulteert in 

een vergrote kans op kroosvorming. Onderstaand zijn de cirkeldiagrammen weergegeven met de fosfor 

belasting (P-belasting) van vier polders uit Gouwe Wiericke. (Lenting, 2017) 
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Bovenstaande diagrammen geven alleen de fosfor belasting weer. Voor de belasting uit de landbouw wordt 

gekeken naar de onderdelen ‘bodem’ en ‘erfafspoeling’. De erfafspoeling is volledig afkomstig uit de landbouw 

(100%), bij de bodem wordt een belasting vanuit de landbouw van 90% aangehouden. De reden hiervoor is dat 

ongeveer 90% van het landbouwareaal binnen Gouwe Wiericke in bezit is van melkveehouders (Lenting, 2017). 

Dit geldt voor het beheersgebied van HDSR, maar omdat de meeste deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water 

hierbinnen vallen, wordt dit percentage gehanteerd voor alle deelnemers. Ook wordt dit percentage 

aangehouden voor zowel fosfor als stikstof. In de middelste twee kolommen van tabel 7 is deze belasting 

vanuit de landbouw binnen Gouwe Wiericke weergegeven (gebaseerd op de cirkeldiagrammen). In de laatste 

twee kolommen van tabel 7 staat vermeld wat volgens de landelijk normen de vermindering moet zijn voor de 

stikstof en fosfor. De landelijke percentages zijn een vermindering voor fosfor van 12 – 38% en voor stikstof 12 

– 17%. Dit is gemiddeld genomen 25% afname voor fosfor en 14,5% afname voor stikstof. Dit gemiddelde 

percentage is toegepast in de laatste twee kolommen. (van Boekel, et al., 2016) 

 
  

Figuur 20 Westeinde van Waarder Figuur 21 Lange Weide 

Figuur 23 Meijepolder Figuur 22 Noordzijderpolder 
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Polder Totale N-
belasting 

Totale P-
belasting 

N-belasting door 
landbouw (gebaseerd op 
bovenstaande 
cirkeldiagrammen) 

P-belasting door 
landbouw (gebaseerd op 
bovenstaande 
cirkeldiagrammen) 

  mg N/m2/d mg P/m2/d mg N/m2/d mg P/m2/d 

Westeinde van 
Waarder 

120 5,0 6,17 0,26 

Lange Weide 140 13,3 5,52 0,67 

Noordzijder 
polder 

200 14,6 30,36 2,22 

Meijepolder 110 9,8 85,05 7,58 

Tabel 7 Belasting door landbouw in vier polders van Gouwe Wiericke en de benodigde vermindering van deze belasting per polder. N is 

stikstof, P is fosfor. (Lenting, 2017) 

 

Gebaseerd op de gemiddelde gegevens uit tabel 7 blijkt dat het aandeel van de landbouw op de stikstof 

belasting binnen Gouwe Wiericke 22,3% bedraagt. Voor de fosfor belasting is dit 25,1%. Een belangrijke 

kanttekening hierbij is dat deze getallen gebaseerd zijn op slechts vier polders in Gouwe Wiericke.  

Uit de tabel 8 blijkt dat de melkveehouders uit de Verdiepingsgroep Water hier qua hectaren een aandeel van 

3,13% in hebben in vergelijking tot de hele regio Gouwe Wiericke (Agenda Landbouw, 2016).  

 Aantal melkveehouders Grasland (in ha) 

Gouwe Wiericke 306 (in 2014) 13.595 ha (in 2014) 

Deelnemers Verdiepingsgroep 

Water 

8 423,5 ha 

Percentage 2,6 % 3,13 % 

Tabel 8 Verhouding aantal melkveehouders en aantal hectaren tussen de deelnemers van de Verdiepingsgroep Water en de 

melkveehouders in heel Gouwe Wiericke (Agenda Landbouw, 2016). 

4.2.4 Bijdrage van DAW maatregelen 

Onderstaand worden de effecten van de DAW maatregelen erfafspoeling en de aanleg en het beheer van droge 

onbemeste grasbufferstroken inzichtelijk gemaakt op het regioniveau van Gouwe Wiericke. Deze invloed wordt 

vergeleken met de totale fosfor- en stikstofuitstoot zoals weergegeven in tabel 7.  

1) Erfafspoelingsmaatregelen 

Zoals eerder vermeld (niveau 1) is kan er door het treffen van erfafspoelingsmaatregelen een stikstofreductie 

van 3,38 kg/jaar gerealiseerd worden. In Gouwe Wiericke zijn 306 melkveehouders (zoals weergegeven in tabel 

8), wat neerkomt op een totale stikstofreductie van 1.034,3 kilogram per jaar. 

Voor fosfor geldt dat er een reductie gerealiseerd kan worden van 1,13 kg/jaar per agrariër per jaar. In Gouwe 

Wiericke kan een totale fosforreductie gerealiseerd worden van 345,78 kilogram per jaar.   

2) Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 

Uit de eerdere berekening op het eerste niveau blijkt dat er een reductie van stikstof per melkveehouder 

gerealiseerd kan worden van 17,35 kilogram per jaar wanneer deze maatregel uitgevoerd wordt. Voor fosfor is 

dit een afname van de vracht richting het oppervlaktewater van 0,93 kilogram per agrariër. Hierbij is uitgegaan 
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van 5% onbemeste grasbufferstroken per hectare (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016).   

In heel Gouwe Wiericke zijn 306 melkveehouders (gebaseerd op tabel 8), waardoor er een reductie van 5.309,1 

kilogram per jaar aan stikstof gerealiseerd kan worden en 119,34 kilogram fosfaatreductie per jaar.  

 

4.2.5 Bijdrage aan de totale regionale opgave 

Indien beide maatregelen uitgevoerd worden, kan er een stikstofreductie gerealiseerd worden van 1.034,28 

kilogram plus 5.309,1 kilogram per jaar, wat neer komt op 6.343,4 kilogram stikstof per jaar. 

Voor fosfor is dat 345,78 kilogram plus 119,34 kilogram, wat een totale reductie is van 465,12 kilogram per 

jaar. 

In tabel 7 is de totale stikstof- en fosfor uitstoot door de landbouw weergegeven. Op jaarbasis is deze uitstoot 

116 kilogram stikstofuitstoot per hectare en voor fosfor 9,8 kilogram uitstoot per hectare. Gouwe Wiericke 

heeft een oppervlakte van 13.595 hectare, wat resulteert in een totale stikstof uitstoot van 1.577.020 kilogram 

en een fosfor uitstoot van 133.231 kilogram.  

Het uitvoeren van de maatregelen van erfafspoeling én de aanleg en het beheer van droge grasbufferstroken 

vermindert de stikstofuitstoot met 0,4%. Voor fosfor wordt er een vermindering gerealiseerd van 0,35%. 

(Lenting, 2017) 

 

4.2.6 Effect op de KRW lichamen de Wierickes 

De norm voor de waterkwaliteit in de Wierickes bedraagt 2,8 mg/l voor stikstof en 0,15 mg/l voor fosfaat 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014). Op basis van dit type onderzoek kan echter niet 

aangegeven worden wat het effect is van DAW maatregelen op deze waterlichamen. Er wordt namelijk puur 

bekeken wat de reductie is naar aanleiding van een DAW maatregel in vrachten. Er zijn te weinig gegevens 

beschikbaar om dit door te rekenen naar concentraties.  

 

4.3 Niveau 3: Belasting door landbouw per waterschap 
 

Gouwe Wiericke valt onder het beheersgebied van de twee waterschappen Rijnland en HDSR. Vanuit de KRW 

wordt gestreefd naar een goede ecologische toestand van de daarvoor aangewezen waterlichamen binnen 

Europa. Beide waterschappen hebben een opgave om te voldoen aan de normen voor de stikstof- en 

fosforconcentraties voor deze waterlichamen, blijkt uit een rapportage van Alterra (van Boekel, et al., 2016).  

4.3.1 Belasting vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland 

Rijnland heeft gemiddeld gezien geen opgave voor stikstof (de waarde is 0) om te voldoen aan de ‘goede 

ecologische toestand’ volgens de KRW. Dit is echter een onderschatting voor het gebied, omdat de opgave voor 

Rijnland afgeleid is van de in oppervlak dominantste waterlichamen. De reden hiervoor is dat de 

watersystemen binnen het beheersgebied sterk met elkaar verbonden zijn, waardoor het lastig is om de 

afwateringsgebieden individueel van elkaar te onderscheiden. Deze uitkomst wordt in dit onderzoek wel 

gehanteerd, omdat er geen andere gegevens beschikbaar zijn.  

Voor fosfaat zijn wel gegevens beschikbaar. De opgave bedraagt gemiddeld 171.500 kg/jaar. Deze opgave is 20 

– 35% (27,5%) van de totale belasting vanuit de landbouw uit het beheersgebied van Rijnland. De totale 

belasting bedraagt op basis hiervan dus gemiddeld 623.636 kg/jaar. (van Boekel, et al., 2016) 

Ook op waterschapsniveau worden de twee maatregelen (erfafspoelingsmaatregelen en de aanleg en beheer 

van droge onbemeste grasbufferstroken) aangehouden waarvan het effect op de waterkwaliteit inzichtelijk 

gemaakt kan worden. 
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1) Erfafspoelingsmaatregelen 

Aangezien Rijnland (nagenoeg) geen stikstofopgave heeft, wordt er alleen naar de reductie van fosfor gekeken. 

De vrachtreductie als resultaat van het treffen van erfafspoelingsmaatregelen bedraagt gemiddeld 0 – 15 (7,5) 

kilogram fosfor per hectare per jaar (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016).  

Gemiddeld is de oppervlakte van een verhard boerenerf 1.500 m2 (0,15 hectare) groot (Broos Water, 2009). Er 

zijn ongeveer 872 melkveehouderijen in het beheersgebied van Rijnland, wat resulteert in 130,8 hectare 

verhard boerenerf (Unie van Waterschappen, 2012). Door het uitvoeren van erfafspoelingsmaatregelen kan er 

een fosforreductie van 981 kg/jaar behaald worden, indien alle agrariërs uit het beheersgebied van Rijnland 

erfafspoelingsmaatregelen treffen.  

 

2) Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 

Aangezien Rijnland (nagenoeg) geen stikstofopgave heeft, wordt er alleen naar de reductie van fosfor gekeken. 

Uit eerdere berekeningen in dit rapport blijkt dat er een afname van de vracht fosfor richting het 

oppervlaktewater van 0,93 kg/ha per jaar gerealiseerd kan worden. De totale graslandoppervlakte binnen het 

beheersgebied van Rijnland is 48.185 hectare groot (Slot & Rooden, mei 2014). Er wordt opnieuw uitgegaan 

van 5% onbemeste grasbufferstroken per hectare, gebaseerd op de Quickscan van Alterra WUR. In het geval 

van het beheersgebied van Rijnland is dit 2.409,3 hectare grasland. Dit aantal hectaren vermenigvuldigd met de 

te behalen fosforreductie van 0,93 kg/ha komt uit op een totale te behalen reductie van 2.240,60 kilogram 

fosfor per jaar.  

 

4.3.2. Bijdrage aan de totale opgave voor het Hoogheemraadschap van Rijnland  

De totale benodigde stikstofreductie bedraagt nagenoeg 0 voor Rijnland, dus hier wordt niet verder op 

ingegaan. Voor fosfor kan er door het uitvoeren van erfafspoelingsmaatregelen een fosforreductie gerealiseerd 

worden van 981 kilogram per jaar. In het geval van de aanleg en het beheer van droge onbemeste 

bufferstroken is dit 2.240,60 kilogram fosfaat per jaar, wat gezamenlijk neerkomt op 3.222 kg/jaar. De totale 

belasting vanuit het beheersgebied bedraagt 623.636 kg/jaar. Door het uitvoeren van zowel 

erfafspoelingsmaatregelen als de droge onbemeste bufferstroken door alle agrariërs binnen het beheersgebied 

wordt er 0,51% bijgedragen aan de reductie van de totale belasting. (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, 

augustus 2016) 

De opgave voor Rijnland bedraagt gemiddeld 171.500 kg/jaar. Door het uitvoeren van beide maatregelen door 

alle agrariërs in het beheersgebied wordt hier een reductie van 1,9% gerealiseerd van de totale opgave. (Noij, 

Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016) 

 

4.3.2. Belasting vanuit het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
 

De totale belasting vanuit het HDSR bedraagt 950.000 kg/jaar voor stikstof en 142.222 kg/jaar voor fosfor , 

gebaseerd op de opgave die dit waterschap heeft. De opgaven die HDSR heeft om aan de door de KRW 

gestelde normen voor stikstof- en fosforconcentraties van hun waterlichamen te voldoen bedragen 3700 – 

5800 kg/jaar voor de uit- en afspoeling van stikstof en 6200 - 45.000 kg/jaar voor fosfor. Deze stikstofopgave is 

gemiddeld 0,5% van de totale belasting en voor fosfor is deze opgave ongeveer 18% van de totale belasting uit 

het beheersgebied. (van Boekel, et al., 2016) 

 

1) Erfafspoelingsmaatregelen 

De gemiddelde vrachtreductie als gevolg van het treffen van erfafspoelingsmaatregelen bedraagt 0 – 45 (22,5) 

kg N / ha en 0 – 15 (7,5) P / ha per jaar (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). De 

gemiddelde oppervlakte van een verhard boerenerf is 1.500 m2 (0,15 hectare) (Broos Water, 2009). Uit 
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bovenstaand tekstblok blijkt dat er ongeveer 1600 veehouderijbedrijven zijn in het beheersgebied van HDSR 

(Lenting, 2017). Dit resulteert in een totaal verhard gebied van agrarische erven van 240 hectare. De te behalen 

vrachtreductie voor stikstof is daardoor 5.400 kg/jaar. De fosfaatreductie kan bedraagt 1.800 kg/jaar naar 

aanleiding van het treffen van erfafspoelingsmaatregelen. 

 

2) Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 

Door de aanleg en het beheer van droge onbemeste grasbufferstroken kan er per melkveehouder een 

stikstofreductie van 17,35 kg/ha/jaar gerealiseerd worden (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 

2016). Uit de Quickscan van Alterra blijkt dat dit voor fosfor een hoeveelheid is van 0,93 kilogram reductie per 

hectare per agrariër.  

Het beheersgebied van HDSR heeft een totale graslandoppervlakte van 40.332 hectare. Er wordt uitgegaan van 

5% onbemeste grasbufferstroken per hectare (langs de slootkanten) , wat neerkomt op 2.017 hectare agrarisch 

grasland (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). Wanneer dit wordt vermenigvuldigd met 

de te behalen reducties voor fosfor en stikstof, zoals vermeld in de Quickscan, kan er een stikstofreductie 

gerealiseerd worden van 34.995 kg/jaar en een fosforreductie van 1.876 kg/jaar. 

 

4.3.3 Bijdrage aan de totale opgave voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Voor stikstof is een reductie van 40.395 kg/jaar (5.400 kg plus 34.995 kg) te behalen naar aanleiding van het 

treffen van erfafspoelingsmaatregelen door alle melkveehouders binnen het beheersgebied. Dit is een reductie 

van 4,25% van de totale belasting door het beheersgebied van HDSR (950.000 kg/jaar). De opgave voor stikstof 

is 3700 – 5800 (gemiddeld 4750 kg) kg/jaar, dus deze kan volledig behaald worden indien beide maatregelen 

door alle agrariërs uitgevoerd worden. (van Boekel, et al., 2016) 

Voor fosfor kan er door het treffen van beide maatregelen een reductie van 3.817 kg/jaar (1.800 kg plus 2.017 

kg) behaald worden. Dit is een reductie van 2,68% van de totale belasting vanuit de landbouw uit het 

beheersgebied van HDSR (142.222 kg/jaar). Wat betreft de opgave voor de fosforreductie van HDSR dient er 

gemiddeld 25.600 kg/jaar (6.200 – 45.000 kg) gereduceerd te worden (van Boekel, et al., 2016). Indien alle 

melkveehouders zowel erfafspoelingsmaatregelen treffen als de bemestingsvrije zones aanleggen en beheren, 

draagt dit voor 14,9% bij aan de reductie van de totale opgave voor HDSR. 

 

4.4 Niveau 4: Landelijke belasting door de landbouw 
 

De landelijke belasting uit landbouwgronden richting de regionale oppervlaktewateren bedroeg in Nederland 

3,65 miljoen kilogram fosfor en 44,9 miljoen kilogram stikstof per jaar (in de periode 2010-2013). Van de totale 

stikstofaanvoer naar de regionale wateren heeft de uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden een bijdrage 

van 54%. Voor de fosforaanvoer is dit een percentage van 56%. Het overige deel komt uit bronnen zoals 

RWZI’s, natuurgronden, bronnen uit het buitenland etc. (van Boekel, et al., 2016) 

Zowel voor stikstof als voor fosfor geldt dat het grootste deel van de uit- en afspoeling uit landbouwgronden 

afkomstig is uit de bemesting. Voor stikstof is dit 69%, waarvan 5% toegeschreven wordt aan de nalevering 

vanuit het verleden. Voor fosfor is het bemestingspercentage 49%. (van Boekel, et al., 2016) 

In onderstaande cirkeldiagrammen is de verdeling weergegeven van de stikstofbelasting en fosforbelasting. 

Hieruit blijkt op welke manier de bemesting bijdraagt aan de totale belasting aan de regionale wateren. (van 

Boekel, et al., 2016) 
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Tabel 9 Verdeling van de bronnen van N- en P-belasting op landelijk niveau (van Boekel, et al., 2016) 

De totale benodigde reductie van nutriënten richting het oppervlaktewater om aan een goede ecologische 

toestand te voldoen volgens de KRW bedraagt 24,1 miljoen kg/jaar (29%) voor stikstof. Voor fosfaat is dit een 

opgave van 2,3 miljoen kg/jaar (36%) om te voldoen aan de doelen voor fosfor- en stikstofconcentraties in de 

regionale oppervlaktewateren. (van Boekel, et al., 2016) 

De totale belasting vanuit de landbouw bedraagt gemiddeld 44,5 miljoen kilogram voor stikstof (gebaseerd op 

de benodigde reductie van 5,3 – 7,6 miljoen kilogram per jaar, wat een percentage is van de totale belasting 

van 12 – 17%). Voor fosfor is de totale belasting uit de landbouw gemiddeld 3,64 miljoen kilogram (gebaseerd 

op een benodigde reductie van 0,44 – 1,38 miljoen kg/jaar (12 – 38%)). (van Boekel, et al., 2016) 

 

4.4.1 Het effect van DAW maatregelen op landelijk niveau 

1) Erfafspoelingsmaatregelen 

De vrachtreductie bedraagt gemiddeld 0 – 45 (22,5) kg N / ha en 0 – 15 (7,5) kg P / ha per jaar, na 

implementatie van erfafspoelingsmaatregelen (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). In 

Nederland zijn volgens het CBS per het tweede kwartaal van 2017 in totaal 18.455 melkveebedrijven (CBS, 

2017). Een gemiddeld verhard erf heeft een oppervlakte van 1.500 m2 (0,15 hectare) (Broos Water, 2009). De 

totale oppervlakte verhard erf van alle melkveehouderijen in Nederland bedraagt dus 2.768,3 hectare. 

Wanneer alle melkveehouderijen in Nederland erfafspoelingsmaatregelen zouden treffen, komt dit neer op 

een reductie van stikstof van 62.286 kg/jaar. Voor fosfaat is dit 20.762 kilogram reductie per jaar.  

 

2) Aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken 

De bemesting blijkt de grootste bron te zijn voor de stikstof uitstoot met 37% (zoals zichtbaar is in de 

cirkeldiagram). Voor fosfaat is de bemesting de op één na grootste bron, namelijk 18%. De aanleg en beheer 

van droge bufferstroken is een DAW maatregel die hierbij ingezet zou kunnen worden. In onderstaande tabel is 

weergegeven wat dergelijke maatregel voor landelijke reductie bewerkstelligt. De landelijke afname van de 
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vracht stikstof en fosfor per jaar ligt iets lager dan de afname die tot nu toe in dit rapport aangehouden is, 

namelijk 17,35 kg/ha voor stikstof en 0,93 kg/ha voor fosfor (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, 

augustus 2016). Onderstaande gegevens zijn echter uit hetzelfde rapport (de Quickscan van Alterra), dus deze 

worden gehanteerd om de landelijke reductie te bepalen.  

Landelijke afname vracht stikstof 

per jaar 

Landelijke afname vracht fosfaat 

per jaar 

0,1 – 13 (6,6) kg/ha/jaar 0,05 – 0,7 (0,38) kg/ha/jaar 

Tabel 10 Landelijke afname vracht stikstof en fosfaat n.a.v. de aanleg en beheer van droge bufferstroken (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & 

van Boekel, augustus 2016) 

Het totale aantal hectares die de melkveehouderijsector in bezit heeft binnen Nederland bedroeg in 2016 

97.514.955 hectare (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017). Deze DAW maatregel focust alleen op de 

stroken langs de sloten en deze oppervlakte bedraagt 5% van het totale aantal hectaren (Noij, Rozemeijer, 

Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). Op landelijk niveau komt dit neer op ongeveer 5.875.748 hectare. 

De landelijke afname voor de vracht stikstof bedraagt op basis hiervan (zie tabel 10 voor de gebruikte 

gemiddelde getallen voor de afname) ongeveer 38.779.937 kilogram per jaar na de aanleg en beheer van droge 

onbemeste grasbufferstroken op al het agrarische grondgebied. Voor fosfaat is dit ongeveer 2.232.785 

kilogram fosfaatreductie per jaar.  

4.4.2 Bijdrage aan de totale landelijke opgave 

Wanneer alle melkveehouders binnen Nederland zowel erfafspoelingsmaatregelen treffen als droge 

onbemeste grasbufferstroken aanleggen en beheren, komt dit neer op een totale reductie van de 

stikstofuitstoot van 38.842.222 kilogram per jaar (62.286 kilogram per jaar plus 38.779.937 kilogram per jaar). 

De landelijke belasting vanuit de landbouw is 44,5 miljoen kilogram stikstof per jaar. Hiervan zou dus 87,3% 

gereduceerd kunnen worden wanneer alle agrariërs in Nederland beide maatregelen zouden treffen. De 

landelijke opgave voor de stikstofreductie (welke 5,3 – 7,6 miljoen kilo per jaar bedraagt) zou zelfs ruimschoots 

behaald kunnen worden door het treffen van de maatregelen (van Boekel, et al., 2016). Dit betekent niet dat 

de KRW doelen behaald kunnen worden. Dat kan namelijk op basis van deze indicatieve cijfermatige gegevens 

niet geconcludeerd worden.  

Voor fosfor kan er een totale reductie behaald worden van 2.253.546 kilogram (20.762 kilogram per jaar plus 

2.232.785 kilogram per jaar), indien beide maatregelen door alle melkveehouders in Nederland getroffen 

worden. De landelijke belasting vanuit de landbouw bedraagt 3,64 miljoen kilogram stikstof. Door het treffen 

van de maatregelen kan 61,9% van de belasting gereduceerd worden. De landelijke opgave voor fosfor is 0,44 – 

1,38 miljoen kilo per jaar, dus de opgave voor het landelijke niveau zal volledig behaald worden (van Boekel, et 

al., 2016). Ook hierbij geldt dat het behalen van de opgave niet betekent dat de KRW doelen behaald worden, 

omdat de cijfermatige gegevens indicatief zijn. Er zijn aannames gemaakt en er is geëxtrapoleerd, waardoor de 

uitkomsten niet gezien kunnen worden als benadering van de werkelijkheid.  

 

4.5 Overzicht effecten DAW maatregelen op vier schaalniveaus 
 
In hoofdstuk vier zijn op vier schaalniveaus (individuele agrariër, regio Gouwe Wiericke, waterschappen 

Rijnland en HDSR en op landelijk niveau) de effecten van de DAW maatregelen ‘herinrichting erf’ en ‘aanleg en 

beheer van droge onbemeste grasbufferstroken’ inzichtelijk gemaakt. Zoals aangegeven zijn dit indicatieve 

cijfers met een grote onzekerheidsmarge. Het doel is om een inzicht en gevoel te krijgen bij het effect van de 

maatregelen en de rol van de landbouw in de totale uitstroom van fosfor en stikstof richting het 

oppervlaktewater.  



‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’ 

 

 

   Afstudeerscriptie Bachelor Watermanagement Bonnie Vis    38 

Schaalniveau Stikstof reductie Fosfor reductie 

Individuele agrariër 20,73 kg/jaar (3,38 + 17,35)   2,06 kg/jaar (1,13 + 0,93) 

Gouwe Wiericke 6.343,38 kg/jaar 165,12 kg/jaar 

Rijnland n.v.t. 3.222 kg/jaar 

HDSR 40.395 kg/jaar 3.817 kg/jaar 

Landelijk 38.842.222 kg/jaar 2.253.546 kg/jaar 

 
Tabel 11 Samenvattende tabel met de stikstof- en fosforreductie op verschillende schaalniveaus (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van 
Boekel, augustus 2016) 

 

Bij bovenstaande tabel is er vanuit gegaan dat alle agrariërs binnen de regio / het beheersgebied / op landelijk 

gebied zowel de maatregel erfafspoeling als de maatregel ‘aanleg en beheer van droge onbemeste 

grasbufferstroken’ getroffen hebben. In de tabel hieronder is er een overzicht gemaakt hoe de situatie er uit 

zou zien als niet alle agrariërs de maatregelen uit zouden voeren, maar een gedeelte. De tabel start bij 100%, 

maar laat ook zien wat het effect is van de reductie van stikstof en fosfor als 60% of 20% van de agrariërs de 

maatregelen treft. Dit is opnieuw een extrapolatie waarbij aannames zijn gedaan; externe factoren en 

processen zijn achterwegen gelaten. 

 
% deelnemers  

Stikstof reductie Fosfor reductie 

100% 60% 20% 100% 60% 20% 

Individuele agrariër 20,73 
kg/jaar 

12,44 
kg/jaar 

4,15 
kg/jaar 

2,06 
kg/jaar 

1,24 
kg/jaar 

0,41 
kg/jaar 

Gouwe Wiericke 6.343,38 
kg/jaar 

3.806,03 
kg/jaar 

1.268,68 
kg/jaar 

165,12 
kg/jaar 

99,07 
kg/jaar 

33,02 
kg/jaar 

Rijnland - - - 3.222 
kg/jaar 

1.933,2 
kg/jaar 

644,4 
kg/jaar 

HDSR 40.395 
kg/jaar 

24.237 
kg/jaar 

8.079 
kg/jaar 

3.817 
kg/jaar 

2.290,2 
kg/jaar 

763,4 
kg/jaar 

Landelijk 38.842.222 
kg/jaar 

23.305.333 
kg/jaar 

7.768.444 
kg/jaar 

2.253.546 
kg/jaar 

1.352.128 
kg/jaar 

450.709 
kg/jaar 

 
Tabel 12 Indicatie van de effecten voor de stikstof- en fosforreductie voor een verschillend percentage deelnemers 
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5. Het effect van deelname aan het DAW project op deelnemers en 

op hun omgeving 

 

In dit hoofdstuk wordt het effect van deelname van de 8 van de 10 agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water 

inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt het effect van het DAW project op de omgeving van de agrariërs 

(overige melkveehouders, erfbetreders) in kaart gebracht. Op deze manier kan er een beeld gevormd worden 

van het algehele effect van een DAW project op de deelnemers en hun omgeving. 

 

5.1 Het effect van deelname aan een DAW project voor deelnemers aan de 

Verdiepingsgroep Water 

De deelnemende agrariërs aan de Verdiepingsgroep Water merken dat zij door de deelname veelal een andere 

werkwijze aangenomen hebben. Een aantal agrariërs had voor de deelname al veel bedrijfsmaatregelen 

getroffen gericht op de waterkwaliteit. Bij hen komt naar voren dat deelname aan het project vooral zorgt voor 

meer bewustwording. De deelnemers die nog niet erg bekend waren met maatregelen rondom waterkwaliteit 

beseffen enerzijds dat zij vaak deels onbewust al maatregelen troffen die goed zijn voor de kwaliteit van het 

water. Anderzijds merken zij dat er veel mogelijkheden zijn die zowel gunstig zijn voor henzelf als voor de 

waterkwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van de baggerspuit, waardoor er kunstmest bespaard kan 

worden. Dit is het geval bij de familie Dijkshoorn (een van de deelnemers van de Verdiepingsgroep Water). Zij 

geven aan dat ze bij een tweede of latere snede gras een gift van 100 kilogram KAS (kunstmest) per hectare toe 

zouden moeten dienen. Hiermee besparen zij ongeveer 20 euro per 100 kilogram (per hectare) (Dijkshoorn, 

2017). Hiertegenover staan de kosten voor het baggerspuiten. Deze bedragen ongeveer 60 euro per hectare, 

waarbij er ongeveer 2 hectaren per uur bespoten worden (Dijkshoorn, 2017). 

 

5.2 Het effect van het DAW project op de omgeving van de deelnemers aan de 

Verdiepingsgroep Water 

Het is van belang om inzichtelijk te maken in hoeverre het gedachtegoed van het DAW project verspreid wordt 

vanuit de deelnemers van de Verdiepingsgroep Water. De deelnemers hebben onderling inhoudelijk contact 

over waterkwaliteitsmaatregelen, maar in deze paragraaf wordt inzichtelijk hoeveel effect dit heeft op hun 

omgeving. Deze mogelijke ‘olievlekwerking’ is zeer belangrijk, omdat op basis hiervan bekeken kan worden hoe 

waardevol een DAW project is voor het bereiken van de omgeving door te werken met dergelijke 

studiegroepen. Omdat dit het eerste DAW project is dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt, kan bepaald worden 

of er vaker op deze manier gewerkt kan worden bij andere DAW projecten.  
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Figuur 24 Weergave van het effect van de deelnemende agrariër op zijn omgeving (omgeving zijn de buren en de loonwerker). 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de verspreiding van de deelname van de agrariërs aan de Verdiepingsgroep 

Water niet veel erfbetreders bereikt. Voorbeelden van erfbetreders van een agrariër zijn naast de buren en de 

loonwerker ook personen als de veearts, de melkrijder etc. Uit de interviews is echter gebleken dat alleen de 

buren (melkveehouders) en loonwerker iets meekrijgen van de deelname aan de studiegroep. Van de 

melkveehouders in de buurt wist slechts een enkeling dat de deelnemende agrariër zich inzette voor dergelijke 

initiatieven, vandaar de kleine pijl. Zij gaven aan dat veel agrariërs in de omgeving een individuele werkwijze 

hebben, waardoor de olievlekwerking niet zozeer op gaat voor hen. Deze individuele werkwijze kan bijna 

gezien worden als een ‘cultuur’ onder agrariërs: wat zich op het erf afspeelt, blijft vaak ook op het erf. Het 

delen van informatie lijkt hierdoor veelal lastig, waardoor de olievlekwerking vaak niet opgaat buiten de 

studiegroep. Deelname aan een studiegroep zien de agrariërs namelijk wel als ‘veilige’ omgeving, waar de soms 

privacygevoelige bedrijfsinformatie binnen de groep blijft en daardoor volop gedeeld wordt. Dit komt onder 

andere naar voren als belangrijke motivatie voor deelname aan dergelijke studiegroepen, zie hiervoor 

hoofdstuk 6. De buren geven echter wel aan dat ze vinden dat veel agrariërs al bewust bezig zijn met de 

waterkwaliteit, als onderdeel van hun vak en de polder waarin zij wonen en werken. In bijlage 6 zijn naast de 

uitwerking van de interviews met de agrariërs en Niels Lenting (HDSR) ook de enquête uitkomsten bijgevoegd.  

De loonwerker wordt daarentegen wel meer betrokken bij de werkwijze van de deelnemende agrariër. De 

agrariërs geven aan dat zij de loonwerker instructies geven en veelal ook uitleggen dat het bewust omgaan met 

de waterkwaliteit hierbij voor hen van belang is. Loonwerker Karsbergen die in de omgeving van Gouwe 

Wiericke veel werkzaamheden verricht, geeft aan dat de laatste 10 – 15 jaar in het algemeen meer bewustheid 

is gekomen voor de waterkwaliteit. Dit wijdt hij naast de bewustwording onder andere ook aan de strengere 

handhaving van het waterschap. Karsbergen geeft aan dat zij agrariërs motiveren om baggerwerkzaamheden 

uit te laten voeren met de baggerspuit die zij in hun bezit hebben. Op die manier zorgt de loonwerker ervoor 

dat de bewustwording rondom waterkwaliteit en het treffen van maatregelen alsnog bij de melkveehouders in 

de buurt terecht komt (zie de linker pijl bovenstaande figuur). De loonwerker zorgt dus voor een 

olievlekwerking van het gedachtegoed richting melkveehouders in de omgeving.  

 

Deelnemende 
agrariër

Buren 
(melkvee
houders)

Loonwerker
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5.3 Motivatie vanuit de organisatie van de Verdiepingsgroep Water 

De begeleiders van de Verdiepingsgroep Water zijn ook van belang voor het effect op de deelnemers en hun 

omgeving. De manier waarop zij proberen om agrariërs te motiveren voor dergelijke maatregelen worden in 

deze paragraaf nader toegelicht.  

 

Barend Meerkerk, een van de coördinatoren van de Verdiepingsgroep Water, geeft aan dat de verspreiding van 

het gedachtegoed over waterkwaliteit momenteel plaatsvindt via de nieuwsbrieven en de website. Daarnaast 

heeft Barend een rapportage opgesteld (Rapportage Nutriëntenproject Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke), 

waarin toegelicht wordt wat het doel is van het project, wat de resultaten zijn en een blik op de toekomst. Bij 

deze blik op de toekomst is ook een onderdeel ‘Kansen en maatregelen’, waarin de vraag neergelegd wordt 

hoe de agrariër het best betrokken kan worden bij de evaluatie van zijn acties. Dit heeft dus betrekking op de 

deelnemende agrariërs zelf, niet zozeer op de olievlekwerking.   

De opdrachtgever voor het project ‘Bewust Boeren in Gouwe Wiericke’ is het Collectief voor Agrarisch Natuur 

en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke. Mieke Vergeer is werkzaam voor dit collectief, en tevens 

deelneemster aan de Verdiepingsgroep Water. Zij vertelt het volgende over het effect op de deelnemers en 

hun omgeving: 

“Een omslag in denken is gaande, waarbij je altijd enthousiastelingen zal hebben en minder enthousiasten. Tot 

nu toe heeft het project zich vooral gefocust op een bewustere theoretische bedrijfsvoering, vooral a.d.h.v. 

analyses vanuit de Kringloopwijzer.  Ik bespeur nu ook vanuit andere organisaties meer aandacht voor 

waterkwaliteit, biodiversiteit, energie, landschappen etc. Dat is een goede zaak. In hoeverre dit toe is te 

schrijven aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is moeilijk in te schatten.” 

Mieke geeft aan dat ze merkt dat het theoretische deel over de waterkwaliteit soms lastig is voor de agrariërs 

om te begrijpen, wat het ook lastiger maakt zich daarin te verdiepen. In het project zal er echter ook aandacht 

gegeven worden aan de praktische kant, wat de agrariërs meer aanspreekt. Zij sluit af met onderstaand citaat: 

 

“Niet overal is de waterkwaliteit op orde. De missie is nog niet volbracht.“ 

 

 

5.4 Uitdaging waterschap  

De deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water zijn koplopers binnen de agrarische sector. De grootste 

uitdaging voor het waterschap is om meer agrariërs mee te krijgen. Het water wordt momenteel nog vaak als 

bijzaak gezien. Vooral waterkwaliteit zien ze als bijzaak, waterkwantiteit zien ze wel als hoofdzaak. (Lenting, 

2017) Het is belangrijk dat het waterschap de agrariërs goede handvatten biedt. Zo blijkt uit de interviews dat 

er bijvoorbeeld meerdere agrariërs zijn die een helofytenfilter zouden willen introduceren op hun bedrijf. Het 

waterschap erkend het helofytenfilter momenteel echter niet als DAW maatregel, waardoor het minder 

aantrekkelijk is (en in sommige gevallen financieel niet haalbaar) om een dergelijk filter aan te leggen. De 

uitdaging voor het waterschap is dus om het treffen van maatregelen te stimuleren en zo meer agrariërs te 

overtuigen van het treffen van bedrijfsmaatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Belangrijk 

hierbij is dat zij niet te dwingend overkomen richting de agrariërs en als gelijken met elkaar samenwerken.  
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6. De motivatie van agrariërs voor het treffen van DAW 

maatregelen 

 

Elke agrariër kan zijn of haar eigen redenen hebben om bedrijfsmaatregelen te treffen gericht op het 

verbeteren van de waterkwaliteit. De interviews met de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water wijzen uit 

wat deze beweegredenen zijn. Door dit in kaart te brengen kan hier rekening mee gehouden worden bij 

toekomstige DAW projecten. Het project waar de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water onderdeel van 

uitmaken is het eerste DAW project, waardoor dergelijke resultaten goed van pas komen in de toekomst. 

6.1 Beweegredenen uitgelicht 

Uit de interviews met de deelnemende agrariërs aan de Verdiepingsgroep Water is gebleken dat er veel 

verschillende manieren van motivatie zijn voor een melkveehouder om zich bezig te houden met de 

waterkwaliteit. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de interviews genoteerd.  

 Motivatie Aantal keer 
genoemd 

Interview 
nummer 

1 Uitkomsten delen met deelnemers van de Verdiepingsgroep Water in goed 
vertrouwen en zo van elkaar leren (sociaal aspect, kennisdeling) 

8 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Het voelt goed om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn 
(arbeidsplezier) 

6 1,2,3,4,5,8 

3 Door het toepassen van maatregelen kunnen er betere resultaten behaald 
worden in de Kringloopwijzer 

5 1,4,5,6,7 

4 Bijdragen aan een goede drinkwaterkwaliteit voor het vee  4 
 

2,5,6,7 

5 Toewerken naar een mix van een financieel aantrekkelijke bedrijfsvoering 
in combinatie met positieve effecten voor de waterkwaliteit (verdienmodel) 

4 3,4,7,8 

6 Een toekomstbestendiger bedrijf inrichten voor de volgende generatie(s) 3 1,2,3 

7 Rekening houden met mogelijke verplichting van bepaalde maatregelen in 
de toekomst 

2 1,5 
 

8 Goede wil tonen 1 6 

9 Het gevoel van rentmeesterschap 1 2 

10 De agrarische sector in een beter daglicht plaatsen 1 8 

Tabel 13 Overzicht van beweegredenen voor agrariërs van de Verdiepingsgroep Water (8 deelnemers) voor het treffen van / 

kennisdeling over bedrijfsmaatregelen gericht op waterkwaliteit. In de laatste kolom wordt verwezen naar het nummer van het 

desbetreffende interview in bijlage 6. 

 

Belangrijk hierbij is dat er geen lijstje gegeven is met redenen van motivatie, maar dat als open vraag aan de 

agrariërs gesteld is wat hen motiveert. Het is dus mogelijk dat er agrariërs zijn die om meerdere redenen 

gemotiveerd zijn dan dat uit de tabel naar voren komt, bijvoorbeeld omdat dit niet in hen opkwam op het 

moment dat de vraag gesteld werd. Een voorbeeld hiervan is motivatie nummer 10, het in een beter daglicht 

plaatsen van de agrarische sector. Veel agrariërs noemden dit niet als een van hun bewegingsredenen, maar 

gaven wel aan dat dit een belangrijke reden kan zijn voor andere agrariërs om hen te overtuigen 

waterkwaliteitsmaatregelen te treffen.  

 

Er zijn uiteindelijk 10 verschillende beweegredenen genoemd waardoor de agrariërs gemotiveerd zijn om te 

werken aan de waterkwaliteit. Onderstaand worden de 5 redenen opgesomd welke door minimaal de helft van 

de agrariërs opgenoemd zijn, beginnend bij de motivatiereden die het meest is genoemd. 
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1. Kennisdeling 

De gehele Verdiepingsgroep Water geeft aan dat kennisdeling een belangrijke motiverende factor is om bezig 

te zijn met waterkwaliteitsmaatregelen. Het is interessant om kennis op te doen over bedrijfsmaatregelen 

gericht op waterkwaliteit en te kijken hoe dit in te passen is op het bedrijf.  

Binnen de groep is vertrouwen tussen de agrariërs en het waterschap cruciaal: dit maakt dat het motiverend 

werkt om cijfers en manieren van werken op tafel te leggen en te werken aan de waterkwaliteit. 

2. Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering 

Uit de tabel blijkt dat 6 van de 8 agrariërs het belangrijk vindt om op een maatschappelijk verantwoorde 

manier te werken. Rekening houden met de kwaliteit van het water is hier een onderdeel van.  

3. Betere resultaten Kringloopwijzer 

Het merendeel van de agrariërs (5 van de 8) vindt het belangrijk dat rekening houden met de waterkwaliteit 

soms ook een positieve uitwerking heeft op uitkomsten van de Kringloopwijzer. Zo is een betere benutting van 

nutriënten enerzijds gunstig voor de waterkwaliteit vanwege een verminderde afspoeling, anderzijds is het 

gunstig voor de bodem (en dus voor het resultaat uit de Kringloopwijzer). 

4. Drinkwaterkwaliteit van het vee 

De helft van de ondervraagden geeft aan waarde te hechten aan de drinkwaterkwaliteit voor de koeien. In 

Nederland gelden drinkwaternormen voor vee, welke in bijlage 7 zijn opgenomen (KEWI Services, 2017). Het 

testen van het effect van een slechte waterkwaliteit voor een koe wordt in Nederland veelal niet gemeten. Dr. 

Guillaume Counotte (toxicoloog bij de Gezondheidsdienst voor Dieren) geeft aan dat er in het buitenland wel 

metingen verricht zijn die het effect van een slechte waterkwaliteit op koeien in beeld hebben gebracht 

(Counotte, 2017). Dit is in onderstaand tekstblok uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit onder 

bepaalde omstandigheden een negatief effect heeft op de melkproductie.  

 

Effect waterkwaliteit op de melkproductie 

 

In 2013 is een publicatie verschenen van de Penn State University in Pennsylvania over het effect van een 

slechtere waterkwaliteit op koeien (Mulhollem, 2013). In het najaar van 2012 zijn gratis water testen 

aangeboden aan melkveehouders. Van de 240 melkveehouderijen stuurden 174 bedrijven (uit 41 staten) hun 

watermonsters op naar het laboratorium van de Agricultural Analytical Services (een deelname van 72%). De 

monsters zijn geanalyseerd op 13 gemeenschappelijke parameters voor de waterkwaliteit die deel uitmaken 

van de basisbehoeften van het vee water-testpakket.  

98% van het water kwam uit particuliere waterputten op de melkveebedrijven, wat inhoudt dat er geen 

bronnen van buitenaf bij konden komen. Uiteindelijk hadden 45 watervoorzieningen (26%) een 

waterkwaliteitsprobleem. De gemiddelde melkproductie van deze 45 bedrijven was 25,4 liter per koe per dag, 

tegen 28,12 liter per koe per dag op de overige 129 bedrijven met een goede waterkwaliteit.  

Bryan Swistock (auteur van de publicatie) merkte op dat geen enkel bedrijf met een hoge melkproductie 

(boven de 34 liter per koe per dag) last had van waterkwaliteitsproblemen. Daarentegen had 32% van de 

bedrijven met een lage melkproductie (onder de 22,7 liter per koe per dag) wel minstens één potentieel 

waterkwaliteitsprobleem. 

 

(Mulhollem, 2013) 
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Tegenwoordig is het water in Nederland echter veelal gezond genoeg voor de koeien, aldus Niels Lenting 

(HDSR). Tien jaar geleden was dit soms niet het geval, doordat er toen nog veel risicovolle overstorten waren. 

Deze zijn inmiddels aangepakt, waardoor het risico op ziekte als gevolg van overstorten nu minimaal is.  

Een kanttekening hierbij is het gevaar voor het vee van blauwalg en botulisme (Ruiter, 2017). Er kunnen giftige 

drijflagen ontstaan als gevolg van o.a. afspoeling van perssappen, welke ziekte tot gevolg kunnen hebben 

wanneer het vee dit water drinkt (Broos Water BV, 2017). Koeien zouden bijvoorbeeld door hun poten kunnen 

zakken als gevolg van het drinken van dit water (Ruiter, 2017).  

 

5. Zowel een financieel aantrekkelijke als waterkwaliteit bewuste bedrijfsvoering 

De helft van de deelnemers geeft aan dat subsidies of andere manieren van tegemoetkomingen een stimulans 

zijn om te werken aan de waterkwaliteit. Zo wordt de baggerspuit bijvoorbeeld in sommige gevallen 

gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijker is om deze werkwijze op te volgen.  

 

 

Figuur 25 Illustratie wanneer triggers wel werken en wanneer niet. 

Bovenstaand figuur geeft weer wanneer bepaalde triggers wel werken en wanneer niet. Als de motivatie van 

agrariërs erg hoog zou zijn om maatregelen te treffen, wordt dit zelfs onder lastige omstandigheden toch 

getracht te doen. Momenteel zijn er echter bepaalde omstandigheden, zoals de financiële tegemoetkoming die 

vaak mist, waardoor de motivatie wat lager ligt en triggers (zoals tevens het realiseren van een goede 

waterkwaliteit van het vee) minder goed werken. Het is dus van belang om de beweegredenen van de 

ondervraagde agrariërs in te zetten, om zo meerdere agrariërs te enthousiasmeren om te werken aan de 

waterkwaliteit (of de bewustwording hiervan).  

6.2 Manieren van motivatie uitgelicht 

Uit de interviews zijn verschillende ideeën naar voren gekomen waardoor agrariërs gemotiveerd zouden 

kunnen worden om waterkwaliteitsmaatregelen te treffen. In tabel 14 is dit weergegeven. 
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 Manier van motivatie / beweegredenen Aantal keer 
genoemd 

Interview 
nummer 

1 Een nieuwsbrief rondsturen (nieuwsbrieven van de Agrarische Natuur 
Vereniging, PPP-Agro Advies) 

5 2,3,5,6,8 

2 Het werkt motiverend als agrariërs het idee hebben dat de consumenten 
waarderen dat de agrariër bezig is met waterkwaliteit, consumenten 
moeten dus geïnformeerd worden over de werkzaamheden.  

3 2,5,7 

3 Een motivatiefilmpje tonen 2 2,3 

4 Informatie op veelgebruikte sites onder agrariërs (LTO, PPP-Agro Advies) 2 2,8 

5 Informatie kort en duidelijk overbrengen (met welk middel dan ook) 2 2,7 

6 Een stuk over waterkwaliteit plaatsen in de Nieuwe Oogst 2 6,8 

7 Uitleg geven over waterkwaliteit tijdens een vergadering van de Agrarische 
Natuur Vereniging 

1 1 

8 Agrariërs die er mee bezig zijn moeten het overbrengen op agrariërs die er 
nog niet mee bezig zijn 

1 3 

9 Uitleg geven over waterkwaliteit tijdens lezingen van het Veenweiden 
Innovatie Centrum (VIC) 

1 3 

10 Het werkt motiverend als agrariërs het idee hebben dat waterschappen er 
positief tegenover staan (bijv. d.m.v. stimulans door subsidie)  

1 4 

11 Een stuk over waterkwaliteit plaatsen in kranten van de mengvoerindustrie 
(bijv. De Samenwerking).  

1 7 

12 Werken met herhaling: bijvoorbeeld verschillende onderwerpen over 
waterkwaliteit na elkaar plaatsen  

1 7 

Tabel 14 Manieren van motivatie / beweegredenen van agrariërs. Het nummer van het interview is terug te vinden in bijlage 6. 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn er onder de deelnemende agrariërs veel ideeën om anderen te 

stimuleren zich ook bezig te houden met de waterkwaliteit. Het rondsturen van een nieuwsbrief blijkt het 

meest voorkomende idee. Vijf van de acht deelnemers geeft aan dat dit een goede manier van motiveren is. 

Voorbeelden van organisaties waarbinnen de nieuwsbrief verspreid zou kunnen worden zijn de Agrarische 

Natuur Vereniging en PPP-Agro Advies. Deze voorbeelden werden voornamelijk gegeven omdat zij daar op dit 

moment al nieuwsbrieven van ontvangen. De agrariërs gaven aan dat zij deze nieuwsbrieven zelf vaak lezen en 

dat dit zou kunnen helpen om meer agrariërs te motiveren. In bijlage 8 is een nieuwsbrief opgenomen die 

vanuit LTO Noord verstuurd zou kunnen worden met resultaten uit dit onderzoek. 

Drie van de acht agrariërs geeft het volgende aan: ‘Het werkt motiverend als agrariërs het idee hebben dat de 

consumenten waarderen dat de agrariër bezig is met waterkwaliteit. Consumenten moeten dus geïnformeerd 

worden over de werkzaamheden.’ , aldus Adriaan Zwanenburg. Hij is een van de deelnemers aan de 

Verdiepingsgroep Water en hij merkt dat er vanuit de samenleving veel commentaar is op de werkwijze van 

agrariërs, onder andere op het gebied van de waterkwaliteit. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat het idee 

eerst meer leeft onder de agrariërs, waarna de burgers benaderd kunnen worden. Ook Dirk Verlaan is een 

deelnemer aan het project en volgens hem is de communicatie richting de consument het grootste probleem 

waardoor er op dit moment niet goed ingezien wordt wat een agrariër zoal doet aan 

waterkwaliteitsmaatregelen. Tot slot zijn er nog een aantal manieren benoemd in tabel 14 van motivatie waar 

twee agrariërs of zelfs een enkeling de voorkeur voor heeft. 
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Motivatie door organisatie Verdiepingsgroep Water 

De eerder benoemde Rapportage Nutriëntenproject Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke (opgesteld door 

Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies), geeft ook aandacht aan het onderdeel motivatie van de agrariërs. 

Onder het kopje ‘Hoe verder?’ is vermeld dat het doel is om een kansenplan op te stelen. Hierin dient 

beschreven te worden hoe agrariërs gemotiveerd kunnen worden om acties ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Hoe kunnen laagdrempelige maatregelen gestimuleerd worden? En hoe worden ingrijpende maatregelen 

beloond? De vraag rijst hoe dergelijke zaken aantrekkelijk gevisualiseerd kunnen worden voor de agrariër (en 

burger). 

 

Motivatie door waterschap  

Het waterschap stimuleert dat agrariërs in de juiste periode, de juiste hoeveelheid en het juiste type mest 

uitrijden. Voor de agrariër levert dit een toename van de opbrengst op, omdat het gras er beter van groeit 

(omdat er meer nutriënten opgenomen worden). Voor het waterschap resulteert dit in minder afspoeling van 

de mest en dus een betere waterkwaliteit. Daarnaast is het gunstig voor het sluiten van de kringloop. 

De minimale temperatuur voor het uitrijden van mest is 8 graden, omdat het gras onder de 8 graden nog niet 

groeit, waardoor het dan ook geen mest op kan nemen. 

Voorbeeld projecten 

Een andere manier waarop het waterschap agrariërs motiveert is door middel van projecten. Het project 

‘Proefpolder Kringloop Landbouw’ is hier een voorbeeld van (KnowH2O, 2017). Hierbij wordt er binnen een 

veenpolder onderzocht welke maatregelen die theoretisch effectief zijn ook in de praktijk tot goede resultaten 

leiden. De effecten worden onderzocht op perceel niveau, bedrijfsniveau en op polderniveau. Bijna alle 

agrariërs uit de polder doen mee en het is een samenwerking met wetenschappelijke partijen (waaronder 

Alterra en het Louis Bolk Instituut), PPP-Agro Advies en waterschappen.  

Ook het project ‘Polderkennis op Peil’ is een project waarbij het waterschap betrokken is (Carolien Kooiman, 

2017). Opgaven voor bodem- en waterkwaliteit en wateroverlast komen in dit project aan bod. De situatie 

wordt in samenwerking met meer dan 50% van de agrariërs in een gebied in kaart gebracht en hierbij komen 

zowel de waterproblemen van de agrariër als die van het waterschap aan bod. Het doel is om wederzijds begrip 

en bewustwording te creëren en als waterschap zijnde niet te dwingend over te komen richting de agrariërs.  

Het bereiken van dit begrip (en bewustwording) gebeurt dus via projecten, nieuwsbrieven van bijvoorbeeld het 

waterschap en soms gedeeltelijk door subsidies. Het is wisselend wanneer een agrariër subsidie krijgt voor het 

uitvoeren van een maatregel. Het hangt vaak af van het soort maatregel en het gebied waarin het bedrijf zich 

bevindt. De maatregelen moeten sowieso bovenwettelijk zijn. Daarnaast kan een maatregel 100% 

gesubsidieerd worden, 40% of helemaal niet. Dit hangt er onder andere van af of een maatregel productief is, 

ofwel: een toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf. Indien een maatregel productief is wordt er vaak een 

subsidie gegeven van 40%, bij niet-productieve maatregelen kan het volledig gesubsidieerd worden. Veelal 

wordt dit echter niet gedaan, omdat de overheid vindt dat de agrariër zelf ook verantwoordelijkheid heeft.  
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7. Succesfactoren van DAW projecten 

 

Uit bovenstaande hoofdstukken blijkt wat de effecten zijn van DAW projecten. Deze effecten zijn zowel op 

kwalitatief als op kwantitatief niveau in kaart gebracht. In dit hoofdstuk worden de succesfactoren van DAW 

projecten vermeld, welke meegenomen kunnen worden bij toekomstige DAW projecten. Het is zeer relevant 

om dit inzichtelijk te maken, aangezien dit project het eerste project is dat daadwerkelijk van start is gegaan.  

7.1 Succesfactoren van maatregelen door de Verdiepingsgroep Water 

In dit onderzoek is er in hoofdstuk 3 ingegaan op de maatregelen die de deelnemers uit de Verdiepingsgroep 

Water getroffen hebben of nog willen treffen. De getroffen maatregelen naar aanleiding van deelname aan het 

DAW project en de maatregelen die de deelnemers naar aanleiding van het project willen treffen, kunnen als 

belangrijke succesfactor gezien worden. Uit dit onderzoek zijn een aantal van deze maatregelen naar voren 

gekomen, die in onderstaande tabel zijn weergegeven.  

Getroffen DAW maatregelen naar aanleiding van 
deelname aan het DAW project  

In de toekomst uit te voeren DAW maatregelen 
naar aanleiding van deelname aan het DAW project 

1. Gebruik van de Kringloopwijzer in de 
melkveehouderij 

1. Aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers 
en/of waterbergingsoever 

2. Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger 
(kwaliteitsbaggeren) 

2. Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid 
watergang 

3. Herinrichting erf en aanleg opvangvoorzieningen 
van tegengaan erfafspoeling 

 

Tabel 15 Weergave van de getroffen / te treffen DAW maatregelen naar aanleiding van deelname aan het DAW project 'Bewust Boeren 
Gouwe Wiericke' 

In totaal zijn er dus drie maatregelen die door één of meerdere agrariërs getroffen zijn naar aanleiding van 

deelname aan het DAW project. Op langere termijn zijn er twee maatregelen waarvan één of meerdere 

agrariërs aangeven deze uit te willen voeren. De reden dat dit nog niet uitgevoerd is, heeft bij beiden een 

financiële reden. Er zijn namelijk momenteel (nog) geen subsidies voor dergelijke maatregelen, waardoor de 

kosten voor eigen rekening zijn.   

In hoofdstuk 4 zijn twee maatregelen nader toegelicht op vier schaalniveaus om het effect op het 

watersysteem inzichtelijk te maken. Deze maatregelen zijn de erfafspoelingsmaatregelen (herinrichting van het 

erf) en de aanleg en het beheer van droge onbemeste grasbufferstroken. De Quickscan van Alterra WUR toont 

aan dat het beheer van droge onbemeste grasbufferstroken een net iets hogere reductie van fosfor en stikstof 

realiseert dan erfafspoelingsmaatregelen. Uit deze Quickscan blijkt echter ook dat de herinrichting van het erf, 

ofwel erfafspoelingsmaatregelen, het hoogst gewaardeerd wordt door het panel van deskundigen. Op basis 

van dit onderzoek kan dus geen uitspraak gedaan worden over de meest kansrijke maatregel, dit is vaak ook 

afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie. Beide maatregelen zijn wel aantoonbaar effectief voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit. 
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7.2 Succesfactoren proces  

 

Naast het feit dat het als succes gezien kan worden dat er naar aanleiding van dit DAW project daadwerkelijk 

maatregelen getroffen zijn (en op de planning staan voor in de toekomst), is het proces ook erg belangrijk. 

Onderstaand worden deze factoren toegelicht. 

Samenwerking tussen partijen 

Een onderdeel dat direct naar voren komt als belangrijke succesfactor in het proces is de samenwerking tussen 

het waterschap en de agrariërs. Dit is vanuit beide partijen naar voren gekomen. De samenwerking wordt als 

prettig ervaren, er kan kennis gedeeld worden en deze kennis blijft ook binnen de studiegroep. Op die manier 

kan alles gedeeld worden, ook de minder positieve onderdelen van de bedrijfsvoering in relatie tot de 

waterkwaliteit.  

Inzicht in beweegredenen agrariërs 

Een ander belangrijk succes van dit eerste DAW project is dat er inzicht verkregen is in de achterliggende 

beweegredenen van agrariërs om waterkwaliteitsmaatregelen te treffen. Een van deze redenen is de zojuist 

genoemde kennisdeling. Van belang hierbij is dus het vertrouwen binnen de groep, om zo van elkaar te leren. 

Daarnaast heeft het ook een sociaal effect voor de agrariërs, die normaal vooral individualistisch werken.  

Veel agrariërs treffen de maatregelen omdat zij op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig willen zijn 

met hun bedrijfsvoering. Indien hier een financiële vergoeding tegenover staat, maakt dit het nog 

aantrekkelijker. Daarnaast vinden velen het belangrijk om een goede drinkwaterkwaliteit voor het vee te 

realiseren en betere resultaten te behalen in de KringloopWijzer. 

 

Verspreiding van het gedachtegoed 

Een belangrijke succesfactor welke naar voren is gekomen uit het DAW project ‘Bewust Boeren Gouwe 

Wiericke’ is de verspreiding van het gedachtegoed over waterkwaliteitsmaatregelen via de loonwerker. Er is 

hierbij gefocust op de loonwerker welke door de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water genoemd werd. 

Deze gaf aan de agrariërs actief te benaderen om bijvoorbeeld de baggerspuit in te zetten. Hij legt de agrariërs 

hierbij ook uit wat de werking van de baggerspuit is en waarom dit ten gunste komt van de waterkwaliteit. 

Deze loonwerker merkt dat de kennis over de waterkwaliteit de afgelopen jaren steeds meer toeneemt, 

waardoor hij het idee heeft dat het onder de agrariërs ook meer leeft om deze waterkwaliteit te verbeteren. In 

de aanbevelingen van dit rapport is wel opgenomen om nader onderzoek te doen naar de verspreiding via 

loonwerkers in andere gebieden, omdat er nu alleen gekeken is naar de loonwerker die genoemd werd door de 

deelnemers. 
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8. Conclusies, discussie en aanbevelingen 

 

8.1 Conclusies 
 

In dit rapport ‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’, is er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van 

het DAW project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’. De hoofdvraag en bijbehorende deelvragen zijn 

onderstaand opgesomd. De resultaten en conclusies hierover zullen per deelvraag behandeld worden. 

‘Welke effecten heeft de deelname aan een DAW project op agrariërs zelf, hun omgeving en het watersysteem 

en wat motiveert agrariërs om deel te nemen aan dergelijke projecten? 

- Welke DAW maatregelen hebben deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water getroffen in Gouwe 

Wiericke? 

- Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op het watersysteem? 

- Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op de deelnemers aan de Verdiepingsgroep  

Water en hun omgeving (agrarische buren en erfbetreders)? 

- Op welke manier kunnen overige agrarische ondernemers het best gemotiveerd worden om DAW 

maatregelen uit te voeren? 

- Wat is de meest kansrijke aanpak qua maatregel(en) en motivatie? 

Welke DAW maatregelen hebben deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water getroffen in Gouwe Wiericke? 

De agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water vormen een ‘koplopersgroep’ waar men zodoende veel van kan 

leren. Voorafgaand aan het project troffen een aantal agrariërs (soms zonder dat zij dit beseften) al 

maatregelen, bijvoorbeeld een aantal meter uit de kant bemesten (onbemeste bufferstroken). Echter zijn er 

naar aanleiding van het project ook maatregelen getroffen en/of wenselijk om te treffen in de toekomst. De 

maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van deelname aan het project zijn: 

 

- Het gebruik van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij 

- Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteit baggeren) 

- Herinrichting erf en aanleg opvangvoorzieningen van tegengaan erfafspoeling  

De maatregelen waarvan de deelnemers aangeven deze in de toekomst uit de willen voeren zijn de volgende: 

- Aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever 

- Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang 

Deze maatregelen zijn vaak nog niet uitgevoerd vanwege financiële redenen. Er is (nog) geen subsidie voor de 

maatregelen, waardoor de agrariërs het momenteel een te grote investering vinden.  

 

Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op het watersysteem? 

Uit het onderzoek is gebleken dat het KRW lichaam de Wierickes niet voldoet aan de door Europa gestelde 

normen voor de waterkwaliteit. Door alleen het verbeteren van het zuiveringsrendement van de RWZI’s zal de 

norm niet behaald worden. Een reductie in de belasting van onder andere de landbouw is daarom noodzakelijk. 

Uit dit onderzoek blijkt dat DAW maatregelen een goede oplossing kunnen zijn voor het bijdragen aan 

waterkwaliteitsdoelstellingen. Dit is inzichtelijk gemaakt door het kwantitatieve effect van DAW maatregelen 

op het watersysteem in kaart te brengen. Er zijn uiteindelijk twee DAW maatregelen doorgerekend, te weten 

erfafspoelingsmaatregelen en de aanleg en het beheer van droge onbemeste grasbufferstroken. Deze 

maatregelen werden het meest getroffen door de agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water (op het gebruik van 

de KringloopWijzer na), kwamen als meest effectief naar voren uit de Quickscan van Alterra WUR én er waren 

kwantitatieve gegevens aanwezig om indicatieve berekeningen mee te maken. Deze twee maatregelen zijn 

doorgerekend op vier schaalniveaus en de reductie per schaalniveau is in tabel 16 weergegeven. 
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Schaalniveau Stikstof reductie Fosfor reductie 

Individuele agrariër 20,73 kg/jaar (3,38 + 17,35)   2,06 kg/jaar (1,13 + 0,93) 

Gouwe Wiericke 6.343,38 kg/jaar 165,12 kg/jaar 

Rijnland - 3.222 kg/jaar 

HDSR 40.395 kg/jaar 3.817 kg/jaar 

Landelijk 38.842.222 kg/jaar 2.253.546 kg/jaar 

Tabel 16 Maximaal haalbare reducties voor stikstof en fosfor op vier schaalniveaus door het uitvoeren van de DAW 
maatregelen 'erfafspoelingsmaatregelen' en 'aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken' 

Uit tabel 17 blijkt dat de fosfor en stikstof agrarische opgave op landelijk niveau volledig gereduceerd kan 

worden mits alle agrariërs in Nederland zowel erfafspoelingsmaatregelen treffen als droge onbemeste 

grasbufferstroken aanleggen en beheren. Binnen HDSR kan de stikstof opgave ook gereduceerd worden in deze 

situatie. Op de andere schaalniveaus kan een gedeelte van de opgave gerealiseerd worden door het uitvoeren 

van de twee DAW maatregelen. Naar aanleiding van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat agrariërs 

invloed kunnen uitoefenen op de waterkwaliteit en daarmee hun bijdrage kunnen leveren aan de KRW 

doelstellingen. Of de KRW doelstellingen behaald kunnen worden door het treffen van DAW maatregelen is op 

basis van dit onderzoek niet te zeggen vanwege een gebrek aan gegevens, extrapolatie en aannames. Het geeft 

echter wel een indicatie van het effect van maatregelen op de waterkwaliteit.  

Schaalniveau % reductie t.o.v. totale belasting % reductie t.o.v. opgave 

Stikstof Fosfor Stikstof Fosfor 

Individuele agrariër 1,93% 9,4% - - 

Gouwe Wiericke 0,4% 0,35% - - 

Rijnland - 0,51% - 1,9% 

HDSR 4,25% 2.68% 100% 14,9% 

Landelijk 87,3% 61,9% 100% 100% 

Tabel 17 De haalbare reductie van fosfor en stikstof als percentage van de totale belasting en opgave 

Uit de watermonsters die genomen zijn tijdens de bijeenkomsten van de Verdiepingsgroep Water blijkt dat de 

voor de agrariër ‘vieze’ sloot niet altijd viezer was dan de ‘schone’ sloot. Soms was het zelfs andersom. Dit is 

erg afhankelijk van de kwaliteit van het inlaatwater en de mate van doorstroming van de sloten rondom het 

erf. Wel blijkt uit tabel 2 in het rapport dat de meetpunten van waterkwaliteit in de hoofdwateren gemiddeld 

van betere kwaliteit zijn dan de metingen in de boerensloten van de deelnemers. Hieruit kan dus 

geconcludeerd worden dat de agrariërs wellicht een negatieve invloed hebben op het nutriëntengehalte in het 

water. Hierbij is de bodemsoort echter ook van belang: zo bindt een kleibodem bijvoorbeeld meer fosfor en is 

er bij een veenbodem juist weer veel kwel. Ook overige externe factoren zoals bagger, mest etc. zijn van 

invloed op de waterkwaliteit.  

De deelnemers hebben zelf geen verschil gezien in het doorzicht van het water na het treffen van DAW 

maatregelen, maar er is wel verschil in vegetatie geconstateerd. De drie soorten vegetatie die genoemd 

werden zijn gele plomp, krabbescheer en waterpest. Deze planten kunnen het water schoonhouden en zorgen 

voor zuurstof in het slootwater. Daarnaast vormen ze een onderdeel van de slootecologie, en dus van de 

waterkwaliteit. Dergelijke slootvegetatie komt dus voor in schone sloten, waardoor geconcludeerd kan worden 

dat de waterkwaliteit is verbetert door de aanwezigheid van deze planten.   

 

Wat is het effect van de uitvoering van DAW maatregelen op de deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water 

en hun omgeving (agrarische buren en erfbetreders)? 

Effect op de deelnemers  

De meeste agrariërs hebben een andere werkwijze aangenomen naar aanleiding van deelname aan het DAW 

project. Dit uit zich in het feit dat de bewustwording van het belang van een goede waterkwaliteit is 
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toegenomen. Een ander belangrijk aspect wat van grote invloed is op de agrariërs is de prettige samenwerking 

met de waterschappen Rijnland en HDSR. Normaliter wordt het waterschap gezien als handhavende partij, 

maar bij dit project was dat heel anders ingestoken. Hierdoor stonden de agrariërs op gelijk niveau en konden 

alle zaken met elkaar besproken worden zonder hierop afgerekend te worden. Er is meerdere malen uit de 

interviews naar voren gekomen het nuttig was om de kennis van beide partijen met elkaar uit te kunnen 

wisselen. Het is dus handig om deze samenwerking te bevorderen bij volgende DAW projecten om optimaal 

resultaat te behalen uit de DAW projecten.   

Effect op de omgeving 

Uit het onderzoek is gebleken dat de loonwerker zorgt voor de verspreiding van het gedachtegoed van DAW (in 

dit geval voornamelijk de maatregel ‘kwaliteitsbaggeren’), en dat deze verspreiding niet zozeer verloopt tussen 

agrariërs onderling. De momenten waarop deze kennis en werkwijzen wel gedeeld worden zijn tijdens 

bijeenkomsten/vergaderingen. De ‘olievlekwerking’ vanuit de deelnemende agrariërs richting de omgeving is 

dus nihil, voornamelijk richting de loonwerker. Voor toekomstige DAW projecten is het belangrijk om meer 

aandacht de besteden aan het bevorderen van de olievlekwerking, om ervoor te zorgen dat het gedachtegoed 

over DAW zoveel mogelijk verspreid wordt onder agrariërs.  

Op welke manier kunnen overige agrarische ondernemers het best gemotiveerd worden om DAW 

maatregelen uit te voeren? 

De manier waarop agrariërs gemotiveerd worden is met name van belang voor volgende DAW projecten. 

Vanwege het feit dat het project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ het eerste DAW project is wat van start 

gegaan is, kan het als voorbeeldproject dienen voor toekomstige DAW projecten. 

Motivatie volgens de deelnemers  

Tijdens dit project zijn de agrariërs benaderd door een aantal deelnemers uit de studiegroep. Indien dergelijke 

projecten groter uitgerold worden, zal de manier waarop dit gebeurd anders aangepakt worden vanwege het 

grotere aantal deelnemers. Hierbij is het belangrijk dat de agrariërs die interesse hebben in een dergelijke vorm 

van bedrijfsvoeren, aangetrokken worden tot de projecten. Uit de interviews is gebleken dat het rondsturen 

van een nieuwsbrief voor de meeste agrariërs goed werkt. De informatie staat vaak beknopt beschreven, 

waardoor de nieuwsbrief ook daadwerkelijk gelezen wordt. Het is voor volgende DAW projecten dus belangrijk 

om potentiële deelnemers aan te spreken via dit medium. In bijlage 8 is een voorbeeld van een nieuwsbrief 

opgenomen. Deze is opgesteld aan de hand van conclusies die getrokken zijn uit het onderzoek.  

 

Veel agrariërs treffen waterkwaliteitsmaatregelen uit idealistische overwegingen en de wil om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. De agrariërs geven aan dat het belangrijk is dat de consumenten waardering 

hebben voor het werk dat zij verrichten ten behoeve van de waterkwaliteit. Het kost vaak extra moeite, tijd en 

vaak ook geld om dergelijke maatregelen uit te voeren, waardoor waardering vanuit de consument erg positief 

zou werken. Andere veelgenoemde beweegredenen door de deelnemende agrariërs zijn het bevorderen van 

de kwaliteit van het drinkwater voor het vee, betere resultaten behalen in de Kringloopwijzer en een 

waterkwaliteit bewuste bedrijfsvoering combineren met een financiële vergoeding die daar tegenover staat. 

Het is voor komende DAW projecten belangrijk om dergelijke beweegredenen inzichtelijk te maken voor 

potentiële toekomstige deelnemers, zodat zij zich aangetrokken voelen deel te nemen aan de projecten. 

Motivatie vanuit de organisatie van de Verdiepingsgroep Water 

Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies, een van de coördinatoren van de Verdiepingsgroep Water, heeft een 

rapportage opgesteld na de eerste fase van het project. Hierin heeft hij onder andere een kopje ‘motivatie’ 

opgenomen. Hierin staat dat hij laagdrempeligheid wil stimuleren en ingrijpende maatregelen wil belonen. Dit 

wil hij realiseren door een kansenplan op te stellen, welke verder uitgewerkt is in de rapportage (Meerkerk, 

2017). Door de ervaringen van dit DAW project te rapporteren kan er bij volgende projecten beter ingespeeld 

worden op het motiveren van agrariërs. 

Mieke Vergeer is een van de deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water en tegelijkertijd gebiedscoördinator 

van het Collectief voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke. Zij geeft aan dat er altijd 

mensen zullen zijn die enthousiast zijn en minder enthousiasten. Zij merkt wel dat het waterkwaliteitsaspect 

tegenwoordig ook bij andere organisaties meer gaat leven, maar dat de missie zeker nog niet volbracht is. Het 
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is dus van belang om in te blijven zetten op het motiveren van agrariërs, indien mogelijk in samenwerking met 

andere organisaties die bezig zijn met het bevorderen van de waterkwaliteit.  

Motivatie vanuit het waterschap  

Het waterschap heeft een rol gespeeld bij de begeleiding van de Verdiepingsgroep Water, maar heeft 

daarbuiten als organisatie ook de taak om de waterkwaliteit te verbeteren. Zij proberen dit onder andere door 

agrariërs te stimuleren bedrijfsmaatregelen te treffen welke gericht zijn op een verbeterde waterkwaliteit. Ze 

beseffen zich dat het belangrijk is om hierbij niet te dwingend over te komen. Daarnaast zijn zij verschillende 

projecten gestart waarin samengewerkt wordt met agrariërs. Zoals al eerder vermeld is de samenwerking goed 

bevallen bij zowel de agrariërs als het waterschap, dus het is van belang om dit door te trekken naar 

toekomstige DAW projecten om zo goed mogelijke resultaten te behalen uit de projecten.   

Wat is de meest kansrijke aanpak qua maatregel(en) en motivatie? 

Kansrijke maatregel(en) 

De maatregelen ‘herinrichting van het erf’ en ‘de aanleg en het beheer van droge onbemeste 

grasbufferstroken’ zijn doorgerekend voor verschillende schaalniveaus. Hieruit blijkt dat de herinrichting van 

het erf door de experts het hoogst gewaardeerd wordt, namelijk met 18,7 punten. De maatregel voor het 

aanleggen en beheren van droge onbemeste grasbufferstroken scoort 17,2 punten. Wat betreft de effectiviteit 

voor het reduceren van de stikstof- en fosfor uitstoot scoort de maatregel voor onbemeste grasbufferstroken 

weer hoger. Er is dus niet een duidelijke meest kansrijke maatregel, maar beide maatregelen zijn wel effectief 

voor het reduceren van nutriënten richting het oppervlaktewater. Het hangt van de bedrijfssituatie af welke 

maatregel het best ingepast kan worden in de bedrijfsvoering: het is maatwerk. 

Kansrijke aanpak qua motivatie  

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de beweegredenen van agrariërs zijn, zodat er effectiever 

ingespeeld kan worden op deze beweegredenen en agrariërs beter overtuigd kunnen worden van het treffen 

van maatregelen. De belangrijkste beweegreden voor velen is dat zij DAW maatregelen treffen in 

groepsverband en op die manier hun kennis vertrouwelijk kunnen delen met onder andere partijen als het 

waterschap en PPP-Agro Advies. Veel agrariërs treffen de maatregelen omdat zij op een maatschappelijk 

verantwoorde manier bezig willen zijn met hun bedrijfsvoering. Indien hier een financiële vergoeding 

tegenover staat, maakt dit het nog aantrekkelijker. Daarnaast vinden velen het belangrijk om een goede 

drinkwaterkwaliteit voor het vee te realiseren en betere resultaten te behalen in de KringloopWijzer.  

 

8.2 Discussie  
 
Aannamen 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat agrariërs invloed kunnen uitoefenen op de 

waterkwaliteit en daarmee hun bijdrage kunnen leveren aan de KRW doelstellingen. Of deze KRW doelen 

daadwerkelijk behaald worden kan niet gesteld worden op basis van dit onderzoek. Veel kwantitatieve 

gegevens zijn namelijk indicatief en voornamelijk gebaseerd op een Quickscan van Alterra WUR, aangezien er 

geen gebied specifieke gegevens aanwezig waren (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). 

Ook is er bij de reductieberekeningen van uitgegaan dat álle agrariërs op een bepaald schaalniveau zowel 

erfafspoelingsmaatregelen treffen als droge onbemeste grasbufferstroken aanleggen en beheren. In 

werkelijkheid zal dit niet gebeuren. Tabel 12 geeft een overzicht van welke reductie behaald kan worden 

wanneer een kleiner percentage (60% of 20%) van de agrariërs de maatregelen uitvoert. Dit geeft een 

realistischer beeld van wat haalbaar is.  

De benodigde gegevens voor het bepalen van de te behalen reductie op het tweede niveau (voor Gouwe 

Wiericke) zijn gebaseerd op slechts vier polders uit Gouwe Wiericke, terwijl dit maar een klein deel van de regio 

is. HDSR had echter geen gegevens over de gehele regio. Vanuit HDSR zijn daarnaast gegevens verstrekt over 

de verdeling van de fosfor uitstoot binnen het beheersgebied. Deze getallen zijn gebruikt voor de gehele regio 
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Gouwe Wiericke, aangezien alle deelnemers, op één na, hun bedrijf in het beheersgebied van HDSR hebben. Bij 

deze gegevens is aangenomen dat de erfafspoeling voor 100% afkomstig is van agrariërs en af- en uitspoeling 

vanuit de bodem voor 90%. De laatste 90% is gebaseerd op een inschatting van Niels Lenting (medewerker 

HDSR). Deze aannames zijn ook gehanteerd voor de stikstofuitstoot, omdat hier geen verdere gegevens voor 

waren.  

Voor het beheersgebied van Rijnland is geen stikstofopgave geconstateerd, gebaseerd op getallen uit het 

rapport ‘Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren’ van de WUR. Dit zorgt er echter 

voor dat de totale belasting vanuit het beheersgebied van Rijnland niet berekend kan worden. Voor HSDR is dit 

namelijk wel berekend op basis van het percentage reductie van de totale belasting. Dit is de reden dat de 

stikstofreductie voor Rijnland als gevolg van het treffen van DAW maatregelen niet meegenomen is in dit 

onderzoek.  

Daarnaast is dit onderzoek puur gericht op het veenweidegebied. Dit is echter een groot onderdeel van de 

Nederlandse bodem. De oppervlakte van het veenweidegebied bedraagt namelijk ongeveer 100.000 hectare 

(Vogelzang & Bavel, 2005). Daarnaast zijn er veel overige externe factoren die een rol spelen, waardoor de 

resultaten niet aangenomen kunnen worden als waarheden. Vooral in het veenweidegebied komen er veel 

nutriënten uit de bodem, maar ook het weer, de kwaliteit van het inlaatwater, nutriënten in de bodem uit het 

verleden, etc. zijn van invloed op de waterkwaliteit. Het is momenteel nog niet mogelijk om de specifieke 

effecten van DAW maatregelen inzichtelijk te maken. Zie onderstaande paragraaf 8.3 voor aanbevelingen 

hiervoor. 

Tot slot zijn er aannames gedaan voor de gemiddelde oppervlakte van een verhard erf (0,15 hectare) en voor 

het percentage onbemeste grasbufferstroken, namelijk 5%. De gemiddelde oppervlakte van een boerenerf is 

gebaseerd op een onderzoek van Broos Water. De aanname van 5% onbemeste grasbufferstroken is afkomstig 

uit het rapport van de Quickscan van Alterra WUR, waar ofwel 5% of 5 meter uit de kant bemesten werd 

gehanteerd.  

 

Uitvoer van het onderzoek 

Er is voor Gouwe Wiericke geen watergebiedsplan aanwezig, alleen een conceptversie die nog niet beschikbaar 

is. De reden hiervan is dat er verschillende initiatieven in het gebied lopen, welke zeer gevoelig liggen en waar 

nog geen duidelijkheid over gegeven kan worden, aldus Niels Lenting van HDSR. Door het missen van dergelijke 

informatie is het onderzoek dus uitgevoerd met de informatie die wel beschikbaar was. Rapporten van Alterra 

WUR hebben echter voor veel onderdelen goede indicaties kunnen geven, maar indien er in de toekomst een 

watergebiedsplan voor Gouwe Wiericke ter beschikking komt, kan het onderzoek nog beter uitgevoerd 

worden. De effecten van DAW maatregelen en de bijdrage aan de KRW doelstellingen kunnen dan beter in 

beeld gebracht worden met gebied specifieke informatie.   

 

 

Resultaten en conclusies 

Het is belangrijk om te realiseren dat de deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water in een koplopersgroep 

zitten. Het zijn agrariërs die ervaring hebben met waterkwaliteitsmaatregelen en die zich hier voor in willen 

zetten. Dit rapport kan daarom een positiever beeld schetsen van het aantal getroffen maatregelen of de 

maatregelen die deze agrariërs nog willen treffen in vergelijking tot andere agrariërs. Dit geldt ook voor de 

loonwerker uit het gebied. Er is maar één loonwerker gevraagd over de omgang met waterkwaliteit, omdat 

deze loonwerker genoemd werd door de deelnemende agrariërs.  

In dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat de samenwerking met het waterschap als zeer goed is 

ervaren. Deze uitspraak is echter gebaseerd op de samenwerking binnen de Verdiepingsgroep Water. Uit de 

interviews met agrariërs en de medewerker van HDSR is gebleken dat beide partijen zich opengesteld hebben 

voor de mening van de ander en dat er op een positieve manier inhoudelijke discussies gevoerd zijn over 

waterkwaliteit-gerelateerde onderwerpen. Het heeft bij dit project dus zeer goed uitgepakt dat beide partijen 

zich opengesteld hebben, maar er kan niet vanuit gegaan worden dat dit bij alle projecten op een dergelijke 

manier verloopt.  
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Reflectie 

 

Reflectie op de gehanteerde onderzoeksmethode 

Er had meer informatie uit de deelnemende agrariërs uit de Verdiepingsgroep Water verkregen kunnen 

worden, wanneer deze op een later moment geïnterviewd zouden zijn. Nu zijn de deelnemers vrij vroeg in het 

onderzoeksproces bevraagd, waardoor er achteraf onderwerpen naar voren kwamen die niet of minimaal met 

hen besproken waren. Zo zijn de indicatieve effecten van DAW maatregelen op het watersysteem bijvoorbeeld 

pas later in het onderzoek uitgewerkt, waardoor de kijk van de deelnemende agrariërs hierop niet 

meegenomen is. Dit had een waardevolle toevoeging kunnen zijn, omdat zij hierdoor bijvoorbeeld aan hadden 

kunnen geven of dergelijke cijfermatige gegevens extra motiverend werken voor een agrariër om DAW 

maatregelen te treffen. Het was ook niet mogelijk om de agrariërs achteraf nog enkele vraagstukken voor te 

leggen, omdat de periode waarin dit onderzoek uitgevoerd is een zeer drukke tijd is vanwege werkzaamheden 

op het land. Ik ben van mening dat de onderzoeksresultaten hierdoor niet minder betrouwbaar zijn, maar het 

had wel een goede aanvulling geweest. Daarnaast is de koplopersgroep een erg kleine groep, waardoor zij niet 

de gehele Nederlandse groep agrariërs representeren. Het feit dat ze een koplopersgroep zijn resulteert in een 

vergrote kans dat de resultaten die zij bereikt hebben op het gebied van DAW positiever zijn dan bij een 

willekeurige groep van 8 agrariërs in Nederland, zoals al eerder vermeld in de discussie. Het is echter wel 

positief dat maar liefst 8 agrariërs van de totaal 10 deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water bereid waren 

om zich te laten interviewen. Het was hierbij wel van belang dat de agrariërs gebeld dienden te worden om een 

afspraak te maken, omdat de mail vaak niet bekeken wordt. Door de interviews kon er een goed beeld 

geschetst worden van wat er binnen deze groep agrariërs (koplopers) speelt rondom het 

waterkwaliteitsaspect. Interviewen was daarnaast een goede methode van dataverzameling in de context van 

dit onderzoek. Er waren vooraf vragen opgesteld, maar de agrariërs kregen ook de ruimte om extra input te 

geven. Dit heeft geleid tot volledige, bruikbare interviewresultaten.  

Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen, onder andere bij de loonwerker in het gebied welke door de 

deelnemende agrariërs benoemd werd. De input vanuit deze loonwerker is zeer waardevol gebleken, onder 

andere vanwege het feit dat hij een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het gedachtegoed rondom 

DAW. Het is op basis van deze enquête echter niet te stellen dat dit voor alle loonwerkers geldt.  

 

Reflectie op het literatuuronderzoek 

Op het gebied van beschikbare literatuur voor het onderzoek miste het watergebiedsplan van Gouwe Wiericke. 

Dit heeft met name de meetresultaten beïnvloed, omdat er verschillende aannames gedaan zijn voor het 

gebied, zoals in bovenstaande discussiepunten leesbaar is. Dit heeft zowel de bruikbaarheid als de 

betrouwbaarheid van het onderzoek negatief beïnvloed. Desalniettemin is duidelijk vermeld bij welke getallen 

er aannames gedaan zijn en de uiteindelijke resultaten zorgen er wel voor dat gebleken is dat DAW 

maatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen voor de KRW. Daarnaast kan men 

door de indicatieve resultaten een beeld kan vormen bij de effectiviteit van de doorgerekende maatregelen. 

Buiten het watergebiedsplan van Gouwe Wiericke en enkele specifieke kwantitatieve gegevens om was alle 

literatuur voorhanden. Er zijn veel wetenschappelijke bronnen gebruikt, waaronder veel rapporten van Alterra 

WUR. Deze maken het rapport betrouwbaar. Uiteindelijk is er een groot aantal bronnen geraadpleegd, dus er is 

voldoende literatuuronderzoek gedaan om het rapport op te kunnen stellen.  

 

Reflectie op de onderzoeksuitkomsten 

Dit onderzoek is van waarde voor LTO Noord, maar ook voor de gehele LTO. DAW projecten worden steeds 

meer uitgerold, waardoor het belangrijk is om inzicht te hebben in de effecten van een dergelijk project op de 

agrariërs zelf, op hun omgeving en op het watersysteem. Daarnaast maakt dit rapport inzichtelijk wat agrariërs 

motiveert om deel te nemen aan dergelijke projecten, wat van pas komt bij toekomstige DAW projecten. Er zijn 

verschillende resultaten naar voren gekomen die verrassend waren. Zo is de rol van de loonwerker bij het 

verspreiden van het gedachtegoed over DAW behoorlijk groot. Een andere positieve uitkomst is dat de 

samenwerking tussen de agrariërs en het waterschap tijdens het project zeer goed is verlopen. Beide 
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onderdelen zijn voor LTO van belang om mee te nemen. Ook is het leuk om te zien dat er naar aanleiding van 

het project maatregelen getroffen zijn en in de toekomst getroffen zullen gaan worden. Tot slot is een 

belangrijke conclusie dat DAW maatregelen daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de KRW doelstellingen, 

gebaseerd op indicatieve cijfermatige berekeningen en visuele veranderingen in de sloten qua vegetatie naar 

aanleiding van het treffen van DAW maatregelen    

Er zijn op basis van de onderzoeksuitkomsten veel relevante aanbevelingen gedaan (zie paragraaf 8.3), 

waardoor dit rapport een start kan zijn voor vervolgonderzoeken. 

 

 

8.3 Aanbevelingen 
 
Dit rapport kan gezien worden als beginonderzoek in de context van effecten van DAW projecten. Er is op basis 

van zowel kwalitatieve- als kwantitatieve informatie een beeld geschetst van het effect van DAW maatregelen 

en projecten. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van effecten van DAW projecten kan er 

voortgeborduurd worden op dit onderzoek. Een voorbeeld van een organisatie die bezig is met 

vervolgonderzoek is de WUR. Zij zijn bezig om een tool te ontwikkelen (Hydrometra) waarmee de gebieds- én 

bedrijfsspecifieke effecten van DAW maatregelen inzichtelijk gemaakt kunnen worden (Noij, Rozemeijer, 

Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). Indien deze cijfers bekend zijn, kunnen deze ingezet worden om 

samen met de resultaten uit dit rapport te komen tot een vollediger beeld van de effecten van DAW 

maatregelen.  

 

Een volgend onderzoek kan nog meer aandacht besteden aan het inlaatwater. Uit dit onderzoek is namelijk 

gebleken waar er water ingelaten wordt en van welke kwaliteit dit water is. Er is echter niet inzichtelijk 

gemaakt hoeveel water er ingelaten wordt. De reden hiervoor is dat er met de gegevens die voorhanden waren 

alleen vrachten berekend zijn. Het was niet mogelijk om daadwerkelijk concentraties door te kunnen rekenen. 

Door hier inzicht in te verkrijgen kan in kaart gebracht worden welk aandeel de agrariërs daadwerkelijk hebben 

op de waterkwaliteit, en welk deel beïnvloed wordt door het inlaatwater. 

 

In dit rapport zijn twee maatregelen doorgerekend op verschillende schaalniveaus, namelijk ‘herinrichting van 

het erf' en ‘aanleg en beheer van droge onbemeste grasbufferstroken’. Laatstgenoemde heeft echter ook 

effecten op het mestbeleid. Er wordt ongeveer 5% van het perceel niet bemest, waardoor een agrariër minder 

mest uit kan rijden op het land (Noij, Rozemeijer, Linderhof, & van Boekel, augustus 2016). Dit kan negatieve 

gevolgen hebben voor het mestbeleid, indien een agrariër zijn mest door deze maatregel niet kwijt kan op het 

land en/of verminderde opbrengsten heeft door gebrek aan voeding voor het gewas. In dit onderzoek zijn de 

gevolgen hiervan niet meegenomen, maar het is een waardevolle toevoeging om dit wel mee te nemen bij een 

vervolgonderzoek. Op die manier kan voor een agrariër inzichtelijk gemaakt worden of het financieel haalbaar 

is om toch een bemestingsvrije bufferstrook aan te kunnen houden, ondanks de verminderde hoeveelheid 

mest die uitgereden kan worden over het land. Dit zal per agrariër verschillen.  

 

Dit onderzoek bevat gegevens over fosfor- en stikstofreductie, maar legt geen link tussen deze reductie en een 

mogelijke combinatie met regelingen zoals de fosfaatregeling en de stoppersregeling. Beide regelingen zijn 

gericht op fosfaatreductie, maar mogelijk zou het uitvoeren van DAW maatregelen hier ook een rol in kunnen 

spelen. Dit is echter niet meegenomen binnen dit onderzoek, omdat het buiten de scope valt. Voor nader 

onderzoek zou dit mogelijk een interessant vervolg kunnen zijn op dit rapport.  

 

Voor een vervolgonderzoek zou het daarnaast waardevol zijn om het waterschap nog meer te betrekken bij het 

proces. Zo is het waterschap onder andere verantwoordelijk voor de doorspoeling binnen een polder, wat een 

belangrijk aspect is bij het onderdeel ‘waterkwaliteit’. Zij hebben belang bij de DAW maatregelen, doordat een 

aantal van deze maatregelen de doorspoeling kunnen bevorderen. Het is daarom belangrijk dat het waterschap 
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zich bewust is van deze taak en indien mogelijk samenwerkingen aangaat met de agrariërs om de 

waterkwaliteit te bevorderen. Bij het project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ heeft het waterschap een rol 

gespeeld in het proces, maar het is van belang om de samenwerking tussen agrariërs en het waterschap nog 

meer te bevorderen. Het positieve resultaat van de samenwerking binnen dit project kan dienen als 

aanknopingspunt voor het waterschap om de samenwerking voort te zetten en zo betere resultaten te 

behalen. Een aanbeveling hierbij is dat de samenwerkende medewerker vanuit het waterschap wel open moet 

staan voor ideeën van de agrariër en zich niet als handhavende partij op moet stellen. Indien nodig kan er een 

onafhankelijke gebiedscoördinator ingezet worden die de gelijkwaardigheid tussen beide partijen in stand kan 

houden.  

Uit de interviews met de koplopers uit de Verdiepingsgroep Water is gebleken dat zij de samenwerking met het 

waterschap als zeer prettig hebben ervaren. Zij wonen de bijeenkomsten ook bij voor sociaal contact, omdat 

het runnen van een melkveebedrijf veelal individualistisch kan zijn. Zeker in de winter zijn er veel agrariërs die 

weinig contact hebben met buren of overige mensen die langskomen. Studiegroepen die in de winter 

plaatsvinden zijn daarnaast enerzijds gemakkelijker in te plannen omdat de werkdruk van de agrariërs in de 

winter lager is. Het is dus aan te bevelen om rekening te houden met de werkdruk bij het inplannen van de 

bijeenkomsten.  

 

Een ander onderdeel dat buiten de scope van dit onderzoek valt, maar wat wel van invloed kan zijn op de 

uitvoering van het project, is het effect van externe ontwikkelingen op het verloop van het project. Uit dit 

onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het watergebiedsplan van Gouwe Wiericke momenteel nog in de 

conceptfase zit, omdat het plan erg gevoelig ligt. Hieruit blijkt dat er dus activiteiten binnen de regio zijn die 

met elkaar botsen. Neventrajecten of ontwikkelingen, zoals de opstelling van het watergebiedsplan, kunnen 

dus een negatieve invloed hebben op de verloop van het project wanneer partijen hierdoor tegenover elkaar 

komen te staan. De zojuist genoemde aanstelling van een onafhankelijke gebiedscoördinator zou in dit geval 

ook ingezet kunnen worden om te zorgen dat de partijen het DAW project los zien van de neventrajecten en de 

risico’s op conflicten te vermijden.  

 

Tot slot is het belangrijk om nader onderzoek te doen naar de rol van de loonwerker binnen de verspreiding 

van het gedachtegoed van DAW maatregelen. Uit de interviews blijkt dat de loonwerker de grootste partij is in 

het creëren van de olievlekwerking. Dit is echter gebaseerd op de loonwerker die door de deelnemers uit de 

Verdiepingsgroep Water genoemd is. Deze loonwerker gaf inderdaad aan dat hij zich inzet voor het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen, voornamelijk door de inzet van de baggerspuit. Het is voor vervolg onderzoek 

echter belangrijk om op grotere schaal te inventariseren wat de rol van de loonwerker is bij het verspreiden 

van informatie over waterkwaliteitsmaatregelen.  

 

Wat moet LTO nu doen om DAW projecten succesvol te maken? 

Uit bovenstaande aanbevelingen is het voor LTO waardevol om zich te richten op de partijen die betrokken 

worden bij DAW projecten. Allereerst is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het een succesfactor is voor 

de uitvoering van DAW projecten wanneer het waterschap betrokken wordt bij de uitvoering. Het delen van 

kennis tussen de agrariërs en het waterschap is een kansrijke methode om optimale resultaten te behalen uit 

een project. Daarnaast kan de LTO ook een rol spelen in het bevorderen van studiegroep bijeenkomsten in de 

winter. Op die manier kunnen zij de belangen van hun leden optimaal behartigen. 

Het is voor LTO ook van groot belang om in te zetten op de belangrijke rol die de loonwerker speelt in de 

verspreiding van het gedachtegoed van het DAW. De loonwerker zorgt voor de olievlekwerking van het DAW 

vanuit de deelnemende agrariërs, zoals is gebleken uit dit onderzoek. LTO kan dit als kans benutten door 

enerzijds in nauwer contact met loonwerkers in te zetten op het verspreiden van het gedachtegoed van DAW 

en anderzijds te werken aan de verspreiding van het belang van waterkwaliteitsmaatregelen vanuit de 

deelnemende agrariërs richting hun omgeving. Beide partijen kunnen benaderd worden door middel van 

nieuwsbrieven met informatie over DAW, met als doel de verspreiding van deze informatie. Daarnaast is het 

van belang om voor zowel de deelnemende agrariërs als de loonwerker inzichtelijk te maken wat het belang is 
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van het verspreiden van het gedachtegoed. Het is belangrijk dat men beseft dat de effectiviteit van 

maatregelen groter wordt als er meer deelnemende agrariërs zijn in de omgeving. Dit laatste kan onder andere 

bereikt worden door met cijfermatige gegevens de effectiviteit van DAW maatregelen aan te tonen. Dit is 

echter afhankelijk van verschillende lopende projecten wanneer deze informatie aanwezig is, maar er kan op 

basis van dit rapport wel een indicatie gegeven worden.  
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Bijlage 1: Overzicht maatregelen DAW 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de DAW maatregelen welke getroffen kunnen worden en de gevolgen en mate van toepasbaarheid daarvan. 

(Agrarisch waterbeheer, 2017) 
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Bijlage 2: Opgaven voor stikstof en fosfor reductie per waterschap 

 

 

 

Tabel met de opgave voor stikstofreductie per waterschap (van Boekel, et al., 2016) 
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Tabel met de opgave voor fosforreductie per waterschap (van Boekel, et al., 2016) 
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Bijlage 3: Functionele eisen ontwerp 

 

Naast het afstudeerrapport wordt er ook een extra ontwerp ter motivatie van overige agrariërs gemaakt. Dit 

kan in de vorm van een flyer, nieuwsbrief, workshop, promotiefilmpje etc. zijn. Uit de interviews is gebleken 

dat een nieuwsbrief de voorkeur heeft. In deze bijlage worden de (globale)  functionele eisen aan het ontwerp 

beschreven, welke vooraf opgesteld waren in het Plan van Aanpak.  

 

1. Het ontwerp moet als hoofddoel hebben om geïnteresseerden te motiveren deel te nemen aan DAW 

projecten. 

2. Het ontwerp moet aansprekend zijn voor geïnteresseerden (bijvoorbeeld door het beschrijven of 

uitbeelden van een maatregel). 

3. De vormgeving van het ontwerp moet voortkomen uit de gesprekken met agrariërs, hun buren en 

erfbetreders. Op basis van hun beweegredenen en mening over de manier waarop zij graag 

gemotiveerd zijn/hadden willen worden/willen worden.  

4. Het ontwerp moet binnen een week gerealiseerd kunnen worden. In week 13 is een week tijd 

ingeruimd om het ontwerp te realiseren.  

5. Het ontwerp kan zowel op papier zijn, als beeldmateriaal of in de vorm van een workshop. 

6. Indien het ontwerp op papier of als beeldmateriaal gerealiseerd wordt, zal deze ingeleverd worden. 

Indien het motiveren plaats zal vinden door middel van een workshop o.i.d. zal het gespreksverslag en 

de resultaten hieruit gerapporteerd worden en op die manier ingeleverd worden. 

7. Het inhoud van het ontwerp moet door de student zelf opgesteld kunnen worden. Mogelijk 

(bijvoorbeeld in het geval van een promotiefilm) met behulp van de redactie van ‘Nieuwe Oogst’ om 

te ondersteunen bij het technische aspect, maar de inhoud wordt verzorgd door de student
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Bijlage 4: Weergave van de verhouding tussen neerslag en het fosfor- en stikstofverloop 

 

Figuur met een weergave van het verloop van de neerslag en stikstof in 2016 in oppervlaktewateren in Gouwe Wiericke (Lenting, 2017) 
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Figuur met een weergave van het verloop van de neerslag en stikstof in 2016 in oppervlaktewateren in Gouwe Wiericke (Lenting, 2017) 



‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’ 

 

 
   Afstudeerscriptie Bachelor Watermanagement Bonnie Vis    ix 

Bijlage 5: Meetresultaten fosfor- en stikstofgehalten in het KRW lichaam de Dubbele Wiericke 

 

 

Figuur ter illustratie van de aanwezige concentratie stikstof in de Dubbele Wiericke (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 
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Figuur ter illustratie van de aanwezige concentratie fosfor in de Dubbele Wiericke (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 2014) 
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Figuur ter illustratie van de waterkwaliteit (fosfor en stikstof) van de waterlichamen binnen het beheersgebied van HDSR, met de Wierickes omcirkeld (Lenting, 2017) 
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Figuur ter illustratie van de kwaliteit van water- en oeverplanten in het beheersgebied van HDSR, met de het waterlichaam de Wierickes omcirkeld (Lenting, 2017) 
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Figuur ter illustratie van de kwaliteit vis in 2015 in het beheersgebied van het HDSR met omcirkeld de waterlichamen de Wierickes (Lenting, 2017) 
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Bijlage 6: Interviews 
 

- Agrarische deelnemers uit de Verdiepingsgroep Water 

- Niels Lenting van HDSR 

- Enquête onder buren en erfbetreders van deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water  



‘Samen werken aan een betere waterkwaliteit’ 

 

 

   Afstudeerscriptie Bachelor Watermanagement Bonnie Vis    xv 

Marja en Hans Dijkshoorn 

Weijpoort 38, 2415BW Nieuwerbrug  

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Ze hebben 130 koeien en 95 hectare land. Een van de kinderen van Hans en Marja kinderen zal het 

bedrijf later waarschijnlijk over gaan nemen. De oudste is nu 10 jaar oud.  

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Ze wilden bij de aanleg van een nieuwe sleufsilo graag rekening houden met het afstromen van 

perssappen. Ze hebben toen geïnformeerd en kwamen via Anton de Wit (ook deelnemer aan de 

Verdiepingsgroep Water) terecht bij de groep om zo kennis te kunnen delen. 

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Zij hebben voor de deelname aan de Verdiepingsgroep Water niet bewust stilgestaan bij de 

waterkwaliteit. De sloten spoelen goed door, dus zij hielden zich daar niet specifiek mee bezig. 

Zaken die ze al wel deden maar waar ze nu meer bij stilstaan dat dat ten gunste komt van de 

waterkwaliteit: 

1) Balen kuil voor het jongvee staan binnen, zodat er geen kans is op het natregenen/wegwaaien van 

het gras (wat ook leidt tot afstroom van perssappen). 

2) Bij het uitrijden van de mest op het land wordt er 1 meter  - 1,5 meter uit de kant bemest en 

getracht wordt om met regen niet te bemesten.  

3) Bij het kunstmest strooien wordt een kantenstrooier ingezet, waardoor er weinig tot geen 

kunstmest in het water terecht komt. 

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Tijdens een van de bijeenkomsten werd er gekeken naar de plantensoorten in de slootkant en blijkt 

dat bepaalde planten juist opkomen bij een goede waterkwaliteit. Zo stond er veel krabbenscheer in 

de slootkant, waarvan ze dachten dat dat eigenlijk slootvuil was. Ook waren bepaalde oliën die op het 

water drijven in sommige gevallen goed, waarvan ze dachten dat het niet goed zou zijn. 

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

1) Hans en Marja zijn het nut van de baggerspuit meer in gaan zien naar aanleiding van deelname aan 

de studiegroep. Zij richten zich hierbij zowel op het land- als het waterleven. Zij hebben wel veel 

zandsloten, die het ongeschikter maken om deze bagger over het land te spuiten (de bagger bevat 

teveel zand). Ze zijn wel van mening dat het effect op veenland groter is. Ze hebben zelf een aantal 

percelen op veenland en de loonwerker spuit daar vaker bagger op in plaats van kunstmest. Deze 

bagger is van betere kwaliteit voor het land. 

2) Voor de sleufsilo’s hebben zij een goot gemaakt om het water met perssappen op te vangen. Dit 

stroomt momenteel nog de sloot in, maar ze hebben al wel een locatie op het erf in gedachten om 

een put te maken voor de perssappen. Bij het uitrijden van de mest over het land willen ze dit water 

dan meenemen. De reden dat ze dit water niet op de mestput aansluiten is omdat deze hier te weinig 

capaciteit voor heeft. Het nadeel van de silo voorziening (het gootje) is dat het redelijk gevoelig is voor 

verstopping, het kuilgras blijft er snel in hangen. Zij hebben echter voor een open gootje gekozen, 
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waardoor dit gras weer makkelijk te verwijderen is. 

     
 

3) Er is gevlinderd beton gestort op het erf voor de kuilplaten, aangezien er vaak kuilgras gemorst 

wordt bij het kuil snijden. Dit komt dan op het erf terecht en door het gevlinderde beton (zeer glad) 

kan dit makkelijk terug geschoven worden met de shovel.   

 

 
Je ziet hierbij dat er links meer voerresten liggen dan rechts. Rechts is gevlinderd beton.  

 

 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen 

aan je bedrijfsvoering?  

Het kwartjesmoment kwam toen de nieuwe sleufsilo’s aangelegd werden en ze begonnen met het 

nadenken over waterkwaliteit. Het voelt goed om wat te doen aan de waterkwaliteit en mogelijk 

worden bepaalde zaken in de toekomst wel verplicht op het gebied van de waterkwaliteit. Daarnaast 

speelt het mee dat het fijn is om het bedrijf toekomstbestendiger in te richten voor de volgende 

generatie. 

 

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Nu de sloot dieper is, is deze schoner en het gras is groener. 
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8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Door met de baggerspuit te werken hoeft er geen kunstmest gestrooid te worden. Bij de tweede of 

latere snede gras zou de kunstmest gift anders 100 kilogram kas zijn per hectare. Kas kost ongeveer 20 

euro per 100 kilogram. Daartegenover staan wel de kosten voor het baggerspuiten, welke ongeveer 60 

euro per hectare bedragen. Er wordt ongeveer 2 hectare per uur bespoten.  

Dit is ook gunstig voor de Kringloopwijzer.  

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Ze hebben geen erfscan laten doen. De KRW zelftest hebben ze mondeling gedaan tijdens een 

bijeenkomst van de Verdiepingsgroep Water, maar daar hebben ze geen directe uitslag van. De 

monsters die ze hebben genomen van de schone/vieze sloot zijn opgenomen in de grafiek (hier staan 

de gegevens van fosfaat- en stikstofgehaltes van alle deelnemers in) 

 

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je 

buren (of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Nee, ze hebben niet het idee dat door hen een olievlekwerking ontstaat, maar studiegroepen in het 

algemeen zorgen wel voor het verspreiden van gedachtegoed. Daarnaast denken zij dat het van 

belang is dat het rustiger wordt rondom de fosfaatrechten etc. voordat agrariërs na gaan denken over 

waterkwaliteitsmaatregelen. Ook zou het meehelpen als de melkprijs hoger zou worden, wat 

resulteert in meer bewegingsruimte om dergelijk maatregelen te kunnen treffen.  

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Met erfbetreders hebben zij het niet over waterkwaliteitsmaatregelen. De loonwerker geven zij 

opdracht op een bepaalde manier te werken, maar ze onderbouwen dit verder niet. Met buren 

hebben ze het er niet specifiek over, ze hebben het weleens over de werking van de baggerspuit 

gehad.  

 

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit?  

Hans gaf aan dat de natuurvereniging af en toe vergaderingen houdt en dat ze hier een keer uitgelegd 

hebben wat er goed is aan het gebruik van de baggerspuit en dat er subsidie voor gegeven wordt. Dit 

is een goede manier om agrariërs bewuster te maken van waterkwaliteitsmaatregelen.  
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Gert de Koning  

Korte Waarder 35, 2415AT Nieuwerbrug  

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Gert heeft 67 koeien, 29,5 hectare cultuurland en 9,5 hectare van Staatsbosbeheer. Uit dit laatste land 

komt veel hooi (vanwege de uitgestelde maaidatum).  

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Gert heeft al vaker deelgenomen aan studiegroepen en is voor deze studiegroep benaderd om deel te 

nemen.  

 

3. Heb je voor de deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Ja, Gert heeft altijd al een precieze en innovatie werkwijze, o.a. op het gebied van de waterkwaliteit. 

Onderstaande punten voerde hij al uit voor zijn deelname: 

1) Het erf schoonhouden door te zorgen dat er geen voerresten blijven liggen. 

2) Inkuilen van de graskuil aan de hand van de lasagne-methode. Hierbij wordt er in laagjes gekuild, 

een 1e snede, 2e snede, hooi en vervolgens perspulp. Hierdoor wordt persuitspoeling voorkomen. Ook 

snijmais en borstel komen bovenop om zo de perssappen in het gewas te houden. 

3) Hij moest voldoen aan de norm van HDSR om 60 centimeter beneden winterpeil te zijn met de 

sloot: hier werd ook op geschouwd. Hij brengt daarom de sloten op diepte, wat gunstig is voor de 

temperatuur en voor de waterkwaliteit. 

4) Hij had in het land een dichte dam, waar hij een duiker ingelegd heeft met een diameter van 1 

meter. De redenen hiervoor waren enerzijds voor de doorstroming en anderzijds voor het waterleven: 

zo geeft hij dieren de kans te vluchten en zich te verplaatsen. Al zijn sloten staan nu in open 

verbinding. 

5) De aanleg van 500 meter natuurvriendelijke oever 

6) Het gebruik van de baggerspuit. Op percelen voor het spoor (dichtbij zijn boerderij) gebruikt hij 

deze niet, omdat dit voor overlast kan zorgen voor de buren.  

7) De aanleg van een kikkerpoel (deze is nu weer dicht, moest 6 jaar in stand gehouden worden. Hij 

had zelf echter het idee dat de locatie niet logisch was, omdat het een vrij hoog stuk was. Hij heeft 

hier ook nooit kikkers of andere dieren in gezien).  

8) Sinds drie jaar doet hij mee met het botanische weiderand beheer, wat ook bijdraagt aan een goede 

waterkwaliteit. Zo wordt het slootvuil uit de sloot(kant) gehaald en minimaal twee meter uit de kant 

op het perceel geworpen. Dit wordt uitgevoerd met behulp  van de Hemos (4 rotoren die het slootvuil 

afvegen, met veel water op het land). Hij zit hiervoor ook bij een studiegroep die het subsidieert (dit is 

voor hem echter een bijzaak, maar zorgt er wel voor dat hij nagenoeg quitte speelt). Het nadeel is dat 

er ook stenen en hout op het land komen.  

Bijkomend voordeel zijn sterkere slootkanten en minder afbrokkeling. Hierdoor kan het vee gewoon 

uit de (schone) sloot drinken.  

9) De erfinrichting is aangepast, zodat er een sloot is waar alles op afstroomt. Het vieze water stroomt 

af richting een van de percelen die hij ingericht heeft als ‘waterberging’. De kuilplaten heeft hij op 

afschot gemaakt naar het land. Zo kan hij deze erfafspoeling zelf consumeren. Hij heeft ook een geul 

gemaakt die afstroomt naar die waterbergende percelen.  

10) 2 meter uit de kant bemesten 

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 
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Legenda 

       Mogelijke locatie  

       helofytenfilter 

       Gootjes vanaf de kuil- 

       platen voor opvang  

       perssappen 

       Stromingsrichtingen 

       afspoeling vanaf het 

       erf 

        Perceel dat dient als  

        berging voor  

        water dat afspoelt  

        vanaf het erf 

Er is veel kennis gedeeld. Hij wil mogelijk in de toekomst nog een helofytenfilter maken in de sloot waar 

zijn erf voor een deel op afspoelt (HWA).  

 

  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Gert heeft geen specifieke zaken meer veranderd, maar leert wel van de kennisdeling. Aangezien hij 

zelf al veel toegepast heeft is het voor hem niet altijd aan de orde om nog zaken te aan te passen. 

 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen 

aan je bedrijfsvoering?  

Gert heeft niet echt een kwartjesmoment, maar hecht er erg veel waarde aan om maatschappelijk 

verantwoord bezig te zijn. Hij ziet het ook als een soort rentmeesterschap: hij heeft alles tijdelijk in 

leen. Ook is hij voor het nageslacht bezig, wat motiverend werkt.  

 

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Voor Gert is een groot voordeel dat hij stromende sloten heeft rondom zijn erf, waardoor het goed 

door blijft spoelen. Hij merkt wel dat de maatregelen gemakkelijker uit te voeren zijn op kleigrond 

(wat hij veel heeft) aangezien een veenbodem van zichzelf al veel nutriënten bevat. Hij geeft aan dat 

er veel waterpest en gele plomp zit in zijn sloten. 

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Gert had al veel maatregelen getroffen voordat hij meedeed aan de Verdiepingsgroep, maar hij vond 

het wel leuk om te zien dat de monsters van schoon/vies water goed waren. 
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9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Gert heeft geen uitslag van de KRW zelftest (wel gedaan binnen de studiegroep). Een erfscan heeft hij 

nooit laten doen. Wat betreft de monsters heeft hij wel uitslag. Dit staat in de grafiek (voor alle 

deelnemers). Zijn monsters zijn genomen bij het punt waar het erf afspoelt en achterin de polder, 

beiden waren netjes. Hij gaf wel aan dat de monsters erg afhankelijk zijn van externe factoren (het 

weer). 

 

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je 

buren (of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Dit idee heeft hij niet zozeer, want hij merkt dat het onderwerp waterkwaliteit niet zo erg leeft onder 

de boeren. Hij geeft mensen wel als tip mee om de sloot waar je erf op afspoelt stromend te 

houden/maken. Mogelijk kan hier ook een helofytenfilter toegepast worden. 

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Hij heeft niet heel veel overleg, wel met studiegroep genoten. Hij heeft een deelnemer van de  

studiegroep geadviseerd het slootvuil op het perceel te laten werpen met de Hemos. Met de 

loonwerker overlegt hij wel dat hij het vuil niet dicht bij de slootkant wil hebben (wanneer er met de 

Hemos gewerkt wordt) en dat de loonwerker zo min mogelijk de kant af moet snijden. 

Met de buren (geen melkveehouders) overlegt hij wel veel over zijn bedrijfsvoering als hij maatregelen 

treft die van invloed zijn op hen. Dit vind hij maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit?  

Hij denkt dat het lastig is om de oudere agrariërs te motiveren, de jongeren (die innovatief bezig willen 

zijn) kunnen mogelijk wel bereikt worden. Hij geeft aan dat het een onderwerp is dat financieel niks in 

de la brengt. Een filmpje, nieuwsbrief of stukje op de site lijken hem goede mogelijkheden. Hij geeft 

aan dat het idee dan kort en duidelijk overgebracht moet worden. Mogelijk zo dat agrariërs ervan 

overtuigd worden dat consumenten het waarderen als ze met waterkwaliteit bezig zijn. Zo kunnen er 

hopelijk meer boeren gestimuleerd worden om er energie in te stoppen.  
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Anton de Wit  

Oud Reeuwijkseweg 11, 2811 KB Reeuwijk  

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Er worden 90 koeien gemolken en het bedrijf telt 75 hectare. Het is een redelijk extensief bedrijf. 

Anton heeft vier dochters, waarvan het nog niet zeker is of er één bij zit die de boerderij over wil 

nemen. Hij wil wel dat het bedrijf voortgezet wordt, dus mochten zijn dochters dit niet willen doen, 

probeert hij iemand anders te zoeken. 

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Anton is zelf een van de initiatiefnemers van deze studiegroep. Hij heeft de overige agrariërs 

voornamelijk benaderd op basis van hun instelling, het is belangrijk dat zij er open voor staan. De 

groep komt ongeveer 4 tot 5 keer per jaar samen.  

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

1) Anton is zelf al langer bezig met voornamelijk nutriëntenbeheer. Zo strooit hij geen kunstmest om 

het bodemleven goed te benutten. In plaats daarvan voert hij alleen zijn eigen mest aan op het land 

en hij voert een deel mest aan. 

2) Belangrijk onderdeel is dat hij mee doet met een initiatief van het Louis Bolk Instituut. Er zijn 

verschillende proeven gedaan op zijn land met ongeveer 13 soorten kalk. Tijdens dit onderzoek werd 

er gericht op het streven naar een goede verhouding tussen calcium en magnesium. Dit kan van 

invloed zijn op het drogestof percentage in het gewas. Anton had tijdens deze proeven een hoge 

score, waarschijnlijk omdat de proeven uitgevoerd werden op stukken land zonder toevoeging van 

kunstmest, maar dit gebruikt Anton sowieso al niet dus zijn land zou hieraan gewend kunnen zijn. 

Deze bodemmaatregel is ook van belang voor de waterkwaliteit, aangezien een juiste samenhang 

ervoor zorgt dat de bodem minder gevoelig is voor uitstroming en er blijft een hogere benutting van 

water over voor de plant.  

3) Erfafspoelingsmaatregelen treft Anton wel, maar niet zeer grondig. Hij laat wel gootjes plaatsen 

voor de kuilplaten. De reden hiervan is dat deze opnieuw onderheid worden, dus dan kan hij de 

gootjes meteen meenemen. Hij had deze maatregel niet getroffen als hij de platen niet hoefde te 

laten onderheien.  

4) Het gebruik van de ecoreiniger (soort baggerspuit) 

5) Twee meter uit de kant bemesten 

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Anton heeft naar aanleiding van de studiegroep niet per se specifiek nieuwe dingen geleerd, maar hij 

vind het leuk om kennis te delen met elkaar en te horen hoe het bij anderen op het bedrijf gaat. 

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Nee, niet naar aanleiding van de studiegroep. 

 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen 

aan je bedrijfsvoering?  

Het voelt goed om bezig te zijn met mogelijkheden op het bedrijf die zowel financieel gunstig zijn als 

goed voor het land. Het is ook een drijfveer om een toekomstbestendig(er) bedrijf te realiseren voor 

een volgende generatie. 
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7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Anton merkt niet één op één verschil van zijn maatregelen op het water. 

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Door met de ecoreiniger te werken kan er bespaard worden op kunstmest. Dit is ook gunstig voor de 

Kringloopwijzer. Hij haalt ook een hoge opbrengst drogestof uit zijn gewas zonder dat hij kunstmest 

gebruikt.  

Hij vindt echter dat de Kringloopwijzer voor hem dit jaar geen objectief beeld geeft, omdat hij een 

baggerdepot op zijn land heeft en omdat er een grote post ganzenschade bij zit. Het is lastig om de 

schade op waarde te schatten. Op dit moment zit de ganzenschade in de Kringloopwijzer met de 

waarde waarop deze door externen getaxeerd is.   

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Hij heeft geen erfscan laten doen. De KRW zelftest hebben ze mondeling gedaan tijdens een 

bijeenkomst van de Verdiepingsgroep Water, maar daar hebben ze geen directe uitslag van. De 

monsters die ze hebben genomen van de schone/vieze sloot zijn opgenomen in de grafiek (hier staan 

de gegevens van fosfaat- en stikstofgehaltes van alle deelnemers in) 

 

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je 

buren (of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Ja, Anton is actief bezig met het verspreiden van het gedachtegoed van waterkwaliteitsmaatregelen. 

Zo is hij gebiedscoördinator van Stichting Rijn- en Gouwe Wiericke. Hier worden onderwerpen 

behandeld zoals ecologisch slootschonen en groenblauwe diensten. Er wordt voorlichting gegeven, 

kennis gedeeld en gemonitord.  

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Met de loonwerker heeft hij het wel over de manier waarop hij wil dat de werkzaamheden worden 

uitgevoerd en de reden hiervan. Zo wil hij zo min mogelijk slootschonen, en als hij dat doet is dit met 

de ecoreiniger en vraagt hij de loonwerker alleen het gewas eraf te halen.  

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit? 

Anton merkt dat er tegenwoordig meer boeren open staan voor waterbewust boeren, maar het 

belangrijkste middel om het over te brengen is van boeren die er mee bezig zijn tot boeren voor wie 

het nog nieuw is. Daarnaast organiseert het VIC (veenweide innovatie centrum) avonden waar 

lezingen gehouden worden over dergelijke informatie. Momenteel is de kennis nog te weinig 

aanwezig. 

Hij geeft aan dat het belangrijk is dat boeren inzien dat het ook wat oplevert: financieel gezien, maar 

ook wat betreft het arbeidsplezier. Hij denkt dat instrumenten als een filmpje of nieuwsbrief goed zijn, 

maar dat kan voor iedereen anders zijn. De bedoeling is dat het meer gaat leven, men moet er vaker 

mee in contact komen.   
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xxiii  

Bartlo Hoogendijk  

Hoogeind 26, 3465HB Driebruggen  

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Bartlo heeft 85 stuks melkvee en 37 hectare grasland (inclusief water en gebouwen is dit 42 hectare). 

Daarnaast heeft hij nog 15 hectare van Staatsbosbeheer in gebruik. Wat betreft opvolging van het 

bedrijf is hij neutraal, hij heeft een zoontje van 9 jaar oud maar hij heeft nog geen idee of hij (of iemand 

anders) het bedrijf mogelijk over wil nemen.  

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Bartlo heeft in samenwerking met Anton de Wit en Martin v/d Hoeven de studiegroep opgezet, waarbij 

Anton het voortouw heeft genomen. Bartlo heeft verschillende mensen benaderd om deel te nemen.  

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Nee, toen was hij er helemaal niet bewust mee bezig. Hij stuurde er niet op. Hij deed toen al wel mee 

met slootkantenbeheer en weidevogelbeheer.  

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Tijdens de Verdiepingsgroep Water is het voor hem duidelijk geworden dat hij ‘onbewust’ eigenlijk al 

veel zaken op een bepaalde manier uitvoerde ten gunste van de waterkwaliteit. De kennisdeling werkt 

prettig. Hij lette er bijvoorbeeld altijd al op dat hij pas ging mesten als het droog weer is (ook ten gunste 

van hemzelf, aangezien de mest dan zo goed mogelijk benut wordt). Daarnaast was hij al actief in het 

slootkantenbeheer (in eerste instantie ter bevordering van de vegetatie) maar dit resulteert ook in 

positieve effecten voor de waterkwaliteit.  

Ook vond hij dat uit de metingen van de monsters van de schone en vieze sloot bleek dat de 

waterkwaliteit beter was dan verwacht.  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Naar aanleiding van de studiegroep houdt Bartlo zijn erf schoner. Daarnaast heeft hij kennis gemaakt 

met het idee van een helofytenfilter met riet/lisdodde. Hij wil deze graag plaatsen in een sloot waar het 

grootste deel van zijn erf (ook perssappen) op afwatert (er is een buis die hier momenteel nog niet op 

afwatert maar die kan hij omleggen). Hij wil deze dan afdammen en een constructie maken dat het 

schone water over de dam heen kan stromen. Op onderstaande figuur is weergegeven hoe de huidige 

situatie van de sloot eruit ziet en op welke locatie deze ligt op het terrein van Bartlo. 
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6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen aan 

je bedrijfsvoering?  

Hij heeft niet zozeer een ‘kwartjesmoment’ gehad, wel in die zin dat het bevestigd werd dat hij eigenlijk 

al veel maatregelen treft ter bevordering van de waterkwaliteit. De drive van Bartlo is enerzijds het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, anderzijds ziet hij het ook als een uitdaging om steeds 

betere resultaten te behalen met de Kringloopwijzer (o.a. in vergelijking tot de studiegenoten). 

Daarnaast hoopt hij dat er een verdienmodel tot stand komt, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

lisdodde.  

 

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Nee, hij merkt geen verschil. Al weet hij wel dat uit de slootkant bemesten etc. wel degelijk van invloed 

is op de waterkwaliteit.  

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Hij gaat eigenlijk op dezelfde manier door met de bedrijfsvoering, maar hij is zich er veel meer van 

bewust dat hij op een maatschappelijke manier onderneemt. Ook staat hij meer open voor nieuwe 

maatregelen, waaronder een helofytenfilter.  

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

De monsters van de schone en vieze sloot gaven een bevestigende uitslag: het ene monster van de vieze 

sloot was genomen rondom het huis (erafspoeling), het schonere monster vanuit de polder. Hij heeft 

geen erfscan laten maken of een KRW zelftest gedaan (individueel). Ze hebben de KRW zelftest wel 

binnen de groep besproken, hier kwamen geen vreemde uitslagen uit voor hem. 

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je buren 

(of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Dit idee heeft hij niet, omdat hij geen maatregelen neemt die zichtbaar anders zijn voor de buren of 

erfbetreders.  
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11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Bartlo heeft met zijn loonwerker wel overleg over de manier hoe hij wil dat de mest uitgereden wordt of 

hoe de sloot geschoond wordt. Hij geeft ook aan dat de loonwerker weet dat hij dit met de 

achterliggende gedachte doet om een goede waterkwaliteit te bevorderen. Bartlo is ook een van de 

enige melkveehouders die een lijst van de loonwerker krijgt met de hoeveelheid mest en water dat op 

het land gegaan is. Hij vindt het prettig om te weten welke hoeveelheid er op het land ligt om daar 

mogelijk in te sturen zo nodig. 

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit? 

Bartlo geeft aan dat hij het idee heeft dat het treffen van waterkwaliteitsmaatregelen momenteel erg 

blijft hangen onder een select groepje boeren. Naar zijn mening zou het andere boeren meer motiveren 

als de verbetering van de waterkwaliteit door boeren meer zou leven buiten de boerensector (te denken 

valt aan de waterschappen). Het zou motiverend werken als de waterschappen er positief tegenover 

staan en het stimuleren (bijvoorbeeld door een subsidie). 
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Adriaan Zwanenburg  

Westeinde 31 3466NK, Waarder 

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Adriaan melkt 70 koeien en heeft 38 hectare grasland. Daarnaast nog 7/8 hectare aan 

wateroppervlakte. Hij verwacht niet dat het bedrijf overgenomen zal worden, dit heeft meerdere 

redenen. Zo is het een oud bedrijf, met veel oude gebouwen. Het huis is zelfs een monumentaal pand, 

wat scheef staaf. Hij wilde een aantal jaar terug een nieuwe stal bouwen, maar dit kon niet doorgaan 

vanwege vergunningen. Een van zijn vier dochters zou de boerderij mogelijk wel over willen nemen, 

maar hij denkt zelf dat dit niet de beste locatie is voor haar als gevolg van de huidige staat.  

 

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Adriaan is benaderd door Anton de Wit na zijn ruzie met de gemeente over de sleufsilo (zie vraag 3). Hij 

vind het fijn dat er in goed vertrouwen kennis gedeeld kan worden met elkaar. Daarnaast heeft het ook 

een sociaal effect: je blijft in contact met de medemens. Ook is het voor hem een voorbereiding op 

mogelijke verplichting van bepaalde zaken, dan is hij er in elk geval van op de hoogte en heeft hij 

mogelijk zelfs al maatregelen getroffen. 

Adriaan geeft aan dat hij het lastig vindt dat er vanuit Brussel wet- en regelgeving opgelegd wordt (zoals 

o.a. de Nitraatrichtlijn) die voor iedereen gelden, terwijl het erg afhankelijk is van je locatie hoe je 

omgaat met bepaalde zaken. Zo is er in het veenweidegebied al fosfaatrijke grond als gevolg van 

oxidatie van de bodem. Het is een uitdaging om hier mee om te gaan en te kijken hoe hier op een 

innovatieve manier op ingespeeld kan worden. 

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Adriaan is zelf altijd al wel met de waterkwaliteit bezig geweest. Ongeveer 30-40 jaar terug werd er 

bijvoorbeeld nog bemest met de ketsplaat (waardoor er ook snel een deel van de mest in de sloot 

terecht kwam). Hij heeft zelf altijd al bewust uit de kant bemest en was er ook op tegen dat anderen 

hier soms wel erg makkelijk mee om gingen. Ook het schoonhouden van het erf heeft hij altijd 

bijgehouden.  

 

Daarnaast heeft hij 6-7 jaar terug nieuwe sleufsilo’s laten bouwen, en werd hij er tijdens het aanvragen 

van de vergunning op gewezen dat de gemeente het prefereerde als hij een dubbel rioleringssysteem 

aan zou leggen om de perssappen op te kunnen vangen. Hij heeft dit uiteindelijk ook gedaan n.a.v. 

meerdere redenen. Zo leek het hem zelf goed om de perssappen op te vangen, maar daarnaast werd 

hem gezegd dat het mogelijk in de toekomst verplicht zou worden. Hier wilde hij dus vast op inspelen. 

Tot slot wilde hij ook geen aversie opwekken bij de gemeente. Adriaan geeft echter aan dat het systeem 

niet goed werkt, aangezien hij steeds handmatig een klepje open moet zetten. Ook ziet hij dat er 

momenteel veel systemen op de markt zijn met goede opvangbakken die beter werken.  

Op de onderstaande afbeeldingen is te zien dat de put voor de perssappen helemaal dichtgeslibd is.  
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In het verleden heeft hij ook met de waterkwaliteit te maken gehad toen hij merkte dat er een RWZI 

lozingspunt kwam op de Wetering, het water wat hij altijd gebruikte als drinkwater voor zijn koeien. Hij 

merkte dat het doorzicht afnam en het water zelf zwart achting werd. Hij heeft echter nooit gemerkt dat 

zijn koeien hier ziek van werden of minder produceerde o.i.d., maar hij heeft wel het idee dat het goed 

is een betere waterkwaliteit te realiseren voor de koeien. 

 

Adriaan laat daarnaast de loonwerker 1,5 meter uit de kant bemesten, hij ziet naar aanleiding hiervan 

echter geen verschil in helderheid van het water. 

 

Voor het uitfrezen van de greppels wacht Adriaan tot de herfst. Het effect van het frezen is dat de 

bodem onbedekt is en het water gemakkelijk afspoelt. Dit resulteert in wat bruiner water, maar de 

gehaltes aan fosfaat vallen erg mee geeft hij aan.  

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Hij merkt dat hij steeds bewuster wordt van het gevolg van handelen op de waterkwaliteit. Ook vind hij 

de samenwerking met twee mannen van het waterschap goed verlopen. 

De watermonsters die tijdens de bijeenkomsten genomen zijn, wijzen uit dat er na het bemesten wel 

kleine pieken zichtbaar zijn wat betreft fosfaatgehaltes. Adriaan heeft hier echter ook uit gehaald dat 

een stijgende temperatuur (bijvoorbeeld in juli/augustus) ook pieken laat zien.  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Naar aanleiding van de studiegroep heeft Adriaan water bij zijn mest gedaan tijdens het bemesten. Dit is 

vooral goed voor de stikstof. Zijn land loopt bol, dus op die manier kan het goed afwateren. Het nadeel 

hierbij is wel dat er met regen snel te veel afstroomt. 

 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen aan 

je bedrijfsvoering?  

Adriaan merkt dat het in hem zit om innovatief/maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, wat zich 

onder andere uit in de deelname aan een studiegroep en veranderingen binnen de bedrijfsvoering. Hij 

heeft niet zozeer een ‘kwartjesmoment’ gehad wat betreft de maatregelen. Hij bemest nu wel met een 

gedeelte water in de tank, dus dat kan mogelijk gezien worden als ‘kwartjesmoment’. 

 

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 
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Hij ziet niet direct dat het water een beter doorzicht heeft gekregen naar aanleiding van het bemesten 

uit de kant of bemesten met water bij de tank.  

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

De kennisdeling binnen de groep is erg waardevol, zo kan de Kringloopwijzer beter ingezet worden om 

te sturen binnen het bedrijf. Uit de Kringloopwijzer heeft hij geconcludeerd dat zijn 

graslandmanagement goed op orde is, maar dat er nog stappen genomen kunnen worden in het koe 

management. Dit kan o.a. door minder eiwit te voeren, hier is hij wel extra alert op. Daarnaast is hij zich 

bewuster geworden van handelingen op het bedrijf.  

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Adriaan heeft deelgenomen aan het nemen van de monsters van een schone en vieze sloot, dit 

verschilde niet veel. De KRW zelftest is mondeling met de groep besproken en hij heeft geen erfscan 

laten doen.  

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je buren 

(of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Hij merkt wel dat het voor de loonwerker steeds gangbaarder wordt om rekening te houden met 

slootkantenbeheer e.d. Zijn loonwerker weet ook dat hij 1,5 meter uit de kant moet blijven en dat de 

achterliggende gedachte hiervan de waterkwaliteit is.  

 

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Zoals bij de vorige vraag uitgelegd is heeft Adriaan het er wel over met de loonwerker, maar niet met de 

melkrijder o.i.d. Ook met buren heeft hij het er niet specifiek over. Eigenlijk vooral met boeren binnen 

de studiegroep. Hij merkt wel dat het meer leeft binnen de agrarische sector om bewust bezig te zijn 

met het water, zo lang de inspanningen hiervoor maar niet te groot zijn.  

 

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit?  

Adriaan merkt dat er vanuit de samenleving veel commentaar is op de werkwijze van agrariërs, onder 

andere op het gebied van de waterkwaliteit. Mogelijk is het een idee om eerst agrariërs te benaderen 

door bijvoorbeeld een stuk te plaatsen in de nieuwsbrief van de Agrarische Natuurvereniging. Hierin zou 

informatie gegeven kunnen worden over de regels vanuit Brussel en de manier waarop je hier met een 

individuele bedrijfssituatie op in kan spelen.  

Indien het meer leeft onder de agrariërs, is het mogelijk een idee om burgers te benaderen. Dat is wel 

lastig, maar misschien zou dit kunnen door hen te laten zien wat het beleid momenteel is en wat de 

effecten hiervan zijn.  

 

Adriaan geeft aan dat veel agrariërs niet meedoen vanwege onderstaande redenen: 

1. Ze hebben er geen belang bij 

2. Ze vinden het niet nodig 

3. Ze vinden de handelingen te veeleisend 
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Sjaak de Roos 

Oosteinde 66 3466LB, Waarder 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Sjaak melkt 60 koeien en heeft in totaal 31,9 hectare land. Hij heeft momenteel niet het idee dat het 

bedrijf overgenomen zal worden.  

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Sjaak is benaderd door Bartlo Hoogendijk of hij deel wilde nemen aan de studiegroep. De reden dat hij 

toegezegd heeft is omdat hij op die manier zijn goede wil kan tonen.  

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Voor deelname aan de studiegroep was Sjaak zich ook al bewust van maatregelen ten gunste van de 

waterkwaliteit. Zo heeft hij een rooster (zoals onderstaande op de foto) op zijn erf, wat uitkomt in een 

zinkput voor het opvangen van de erfafspoeling. Daarnaast heeft hij een put om de perssappen van de 

kuil op te vangen. Hier haalt hij het drijvende vuil geregeld uit en het gezonken vuil schept hij uit de put.  

 

 
 

Daarnaast bemest Sjaak 2 meter uit de kant vanwege het slootkantenbeheer.  

 

Het vee drinkt uit drinkwaterbakken met water uit de sloot. Op die manier trappen ze de kanten minder 

kapot en hoopt hij salmonellaverspreiding tegen te gaan.  

Hij zorgt dat de greppels leeg zijn en bemest niet met regen. Daarnaast probeert hij de meeste mest 

voor de zomer op het land te hebben. 

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Sjaak merkte dat er best wat overeenkomsten zitten tussen de boeren in de groep en de kijk van de 

medewerkers van het waterschap (Niels Lenting en Marinus Bogaard) op water. Vaak worden deze 

partijen gezien als elkaars vijand, terwijl je door goede discussies met elkaar te voeren samen wijzer 

kunt worden.  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Door in gesprek te gaan met de medewerkers van de waterschappen Rijnland en HDSR is hij in gaan zien 

dat bagger spuiten een goede methode kan zijn om de vegetatie heel te houden. Hij spoot altijd al wel 

bagger, maar zijn methode is anders. Hij probeert nu na de eerste keer maaien al te baggeren, omdat er 

in het voorjaar hogere stikstof en fosfaatgehaltes in het water zitten t.o.v. de zomer. Dit hadden de 

werknemers van het waterschap aangetoond. 
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Naar aanleiding van de deelname aan de studiegroep is Sjaak zich onder andere bewuster geworden van 

het effect van onderwaterdrainage en doet hij nu mee met een project wat subsidie geeft op de aanleg 

van dergelijke drainage. Hij laat drie hectare draineren. Hij merkt dat de grond hierdoor wat droger is, 

maar hij merkt geen duidelijk verschil op het water. 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen aan 

je bedrijfsvoering?  

Hij heeft niet per se een kwartjesmoment gehad, maar wil zijn goede wil tonen door mee te doen. Hij 

vind het daarnaast interessant en het is leuk om discussies met elkaar te voeren en met de 

medewerkers van het waterschap. Het is leuk om te kijken wat het effect is van bepaalde maatregelen, 

bijvoorbeeld van water bij de mest tijdens het uitrijden. Hij probeert zo hoger te scoren in de Kringloop. 

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Naar aanleiding van de onderwaterdrainage/het baggerspuiten/het uit de kant 

bemesten/erfafspoelingsmaatregelen is er geen zichtbaar verschil in het water wat betreft doorzicht. Hij 

ziet wel dat er meer vegetatie is. Bijkomend voordeel is dat ze het gevoel hebben dat het beter is voor 

de koeien als de waterkwaliteit zo goed mogelijk is.  

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Hij staat open voor ideeën op het gebied van waterkwaliteit en blijft verder zijn maatregelen hanteren 

zoals hij deed (uit de kant bemesten, bagger spuiten, erfafspoeling opvangen etc.) 

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Sjaak heeft een monster genomen bij het erf (vieze sloot) en een monster uit de sloot verder in de 

polder. Beide uitkomsten waren bij hem wel goed. De KRW zelftest is mondeling gedaan tijdens een 

bijeenkomst van de studiegroep en hij heeft geen erfscan gedaan. 

 

10. Heb je het idee dat nu er door jouw deelname, er een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je 

buren (of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Sjaak geeft aan dat hij bijvoorbeeld op een verjaardag of een vergadering weleens uitspreekt op welke 

manier hij bezig is met bepaalde maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de werking van de baggerspuit.  

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Rond 27 augustus 2016 is er wel een stuk over de Verdiepingsgroep Water in de Nieuwe Oogst 

verschenen, wat mogelijk tot verspreiding van het gedachtegoed heeft geleid. Daarnaast heeft hij 

overleg met zijn loonwerker (Karsbergen) over hoe hij het werk verricht wil hebben en de reden 

daarvan.  

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit? 

Mogelijk helpt een stuk in de Nieuwe Oogst of in de nieuwsbrief van de natuurvereniging, maar dan 

bereik je alsnog niet iedereen. 
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Dirk Verlaan 

Westeinde 35, 3466NL, Waarder 

 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Dirk heeft 80 melkkoeien, jongvee opfok besteedt hij uit. Daarnaast heeft hij 30 hectare grasland. Hij 

heeft nog geen idee of zijn bedrijf opgevolgd zal worden, maar sluit dit niet uit. 

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Dirk is, net zoals de andere deelnemers van de studieclub, een weidende boer. Hij vind het belangrijk 

dat zijn dieren water drinken van goede kwaliteit. Hij is voor deelname aan deze studiegroep benaderd 

door Anton de Wit. 

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Voor deelname aan de studiegroep was Dirk totaal niet bezig met maatregelen rondom de 

waterkwaliteit. Hij maaide al wel 2 meter uit de kant vanwege het kantenbeheer. Ook ligt er een gootje 

voor de kuilplaten, maar verder doet hij niets tegen erfafspoeling.  

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Er wordt veel kennis gedeeld, wat handig is om mee te nemen in de eigen bedrijfsvoering. Hij merkt ook 

dat de vieze sloten vaak sloten zijn die niet goed doorstromen, dus dit is een punt van aandacht. Één van 

de deelnemers had berekend dat zijn erfafspoeling 9 kuilblokken per jaar was, hier stond Dirk van te 

kijken. Zeker omdat hij zelf niet per se het idee heeft dat het bezemschoon houden van het erf echt 

effect heeft op de waterkwaliteit.  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Hij heeft momenteel nog geen maatregelen getroffen, onder andere vanwege de goede uitslag van de 

watermonsters die genomen zijn tijdens de bijeenkomsten van de Verdiepingsgroep Water. Wel staan 

er een aantal punten op de agenda waar hij mee aan de slag wil: 

 

1) Het aanleggen van een ecologische oever om de kanten te verstevigen (tegen het afkalven van de 

kant). Hier kan o.a. wild in schuilen, bijvoorbeeld vissen.  

 

2) Onderwaterdrainage aanleggen. Hiervoor doet hij mee aan een project, waar o.a. ook Sjaak de Roos 

aan meedoet. 

 

3) De aanleg van een helofytenfilter. In de toekomst wil Dirk mogelijk een helofytenfilter aanleggen. 

Subsidie zou hierbij een motiverend effect hebben. Hij heeft een (stromende) sloot om zijn erf heen, 

waarbij het filter vanwege erfafspoeling het meeste effect zou hebben volgens Dirk. Hij wil dit dan op 

een punt van de sloot doen, waarna het de polder in kan stromen. Er zit al een afgedopte duiker in, wat 

het de ideale situatie maakt voor de aanleg van een filter.  

4) Naar aanleiding van de Kringloopwijzer heeft hij ook zaken veranderd, zoals het gras eerder maaien 

en meer eiwit voeren aan het vee. Hij probeert zijn eigen mest beter te benutten en minder af te 

hoeven voeren.  

 

5) Mogelijk wil Dirk lisdodde in de slootkanten plaatsen. Dit is goed voor de structuur en het 

afweersysteem van de koeien. Er is hem verteld dat hij dit ook kan oogsten, maar dat ziet hij niet zitten. 

Hij zou het wel kunnen klepelen en mee inkuilen om vervolgens op die manier te ‘oogsten’.  
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6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen aan 

je bedrijfsvoering?  

Door de kennisdeling en cijfermatige informatie plus subsidiemogelijkheden spreekt het aan om 

haalbare maatregelen te treffen ten gunste van de waterkwaliteit. Hij heeft niet echt een 

‘kwartjesmoment’ gehad.  

7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Nee, hij merkt geen verschil. 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Naar aanleiding van het bespreken van de resultaten uit de Kringloopwijzer in de groep probeert hij te 

sturen op landwerk (jonger maaien) en koe management (minder eiwit voeren). Hij is zich bewuster van 

de werkzaamheden die hij verricht (ten gunste van de waterkwaliteit).  

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Hij heeft wel de monsters van de schone en vieze sloot genomen, welke bij hem een goed resultaat 

gaven. Zowel bij de schone als de vieze sloot. Het speelt volgens hem mee dat de sloot rondom zijn erf, 

waarvan je zou verwachten dat deze het meest vies zou zijn, goed stroomt, waardoor deze niet stilstaat 

en verslechterd in waterkwaliteit.  

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je buren 

(of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Hij heeft het er niet over met mensen buiten de studiegroep om, op de loonwerker na. Hij heeft echter 

niet het idee dat de loonwerker dit voort zegt, die doet puur wat hem gevraagd wordt. 

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Dirk heeft geen contact met zijn buren of andere agrariërs (buiten de studiegroep om) over zijn 

maatregelen. Wel instrueert hij zijn loonwerker met bijvoorbeeld het bemesten. Hij weet ook waarom 

Dirk dit doet.  

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit? 

De communicatie naar de consument toe is volgens Dirk het grootste probleem waardoor er op dit 

moment niet goed ingezien wordt wat een agrariër zoal doet aan waterkwaliteitsmaatregelen.  

Daarnaast is het een idee om aandacht te trekken binnen de mengvoerindustrie. Zij hebben goede 

kranten en veel publiek (bijvoorbeeld De Samenwerking). Hierin zouden eventueel resultaten benoemd 

kunnen worden. Het is belangrijk dat dit kort en bondig genoteerd wordt en mogelijk later nog een 

vervolg bericht in de krant plaatsen. Door herhaling zal er bijvoorbeeld door agrariërs onderling over 

gesproken worden. 
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Martin van den Hoeven  

Hoogeind 12A 3465HB, Driebruggen 

1. Algemene vragen: hoeveel koeien, hectare, algemeen over het bedrijf, opvolger? 

Er worden 110 koeien gemolken op het bedrijf en daarnaast hebben ze 60/70 stuks jongvee. Het 

bedrijf is in het bezit van 50 hectare land en daarnaast 15 hectare van Staatsbosbeheer. Hij heeft het 

bedrijf zelf net overgenomen, dus hij vindt het lastig in te schatten of het bedrijf na hem nog 

overgenomen zal worden. Hij heeft wel een zoontje.  

 

2. Wat is je reden van deelname aan de Verdiepingsgroep Water?  

Zijn vader zat bij het waterschap en die heeft ervoor gezorgd dat Martin uiteindelijk ook mee ging 

draaien met de studiegroep. Daarnaast helpt het mee dat boeren op deze manier in een beter daglicht 

worden gezet. Het is toch belangrijk dat de maatschappij inziet dat agrariërs zich inzetten voor 

dergelijke initiatieven.  

 

3. Heb je voor deelname aan de Verdiepingsgroep Water weleens gedacht aan het treffen van 

waterkwaliteitsmaatregelen op het bedrijf? 

Hij heeft voor de Verdiepingsgroep Water niet bewust maatregelen getroffen ten behoeven van de 

waterkwaliteit. Tijdens de deelname bleek echter dat hij bijvoorbeeld al uit de kant bemest en met het 

sleepslangen veel water toevoegt. Ook is hij voorstander van droog inkuilen: op die manier zijn er 

weinig tot geen perssappen.  

Drie jaar geleden heeft hij nu 6 hectare met onderwaterdrainage aan laten leggen. Sinds dit jaar merkt 

hij dat het land hier droger is.  

Martin maakt gebruik van de baggerspuit, mede omdat dit goedkoop is en het gras er goed van groeit. 

Hij is echter van mening dat de bagger afgekalfde grond van het land is en het land door de bagger 

niet opgehoogd wordt omdat het veen weer verbrand. Daarnaast denkt hij dat de nutriënten uit de 

bagger wel opgenomen worden, maar dat een deel van de stikstof de lucht in gaat. 

 

4. Wat heb je geleerd tijdens je deelname aan de Verdiepingsgroep Water? 

Hij merkt dat hij zelf nog moet werken aan de erfafspoeling. Hij heeft op dit moment geen 

maatregelen getroffen om erfafspoelingswater op te vangen. Dit is echter ook lastig vanwege het 

wegzakken van het erf.  

 

5. Heb je ook echt iets aan je bedrijfsvoering veranderd op het gebied van waterkwaliteit? 

Nee, er is nog niks veranderd n.a.v. deelname aan de Verdiepingsgroep Water. Hij is wel van plan om 

twee helofytenfilters rondom zijn erf aan te leggen om de ergste erfafspoeling aan te pakken. Een 

filter aan de voorkant van het erf en een achterop het erf. Daarnaast wil hij mogelijkheden bekijken 

om lisdodde te plaatsen in de slootkanten (aangezien hij 8-10 hectare water heeft) en een NVO aan te 

leggen.  

 

6. Wat was het ‘kwartjesmoment’ en wat zorgt ervoor dat je enthousiast wordt om wat te veranderen 

aan je bedrijfsvoering?  

Er is niet zozeer een kwartjesmoment geweest, maar het is leuk om bij te dragen aan de 

waterkwaliteit, zo lang dit financieel haalbaar is. Een subsidie op een maatregel werkt voor Martin erg 

motiverend, omdat het op die manier een ‘win-win’ situatie is: zowel voor het water als voor hem. Als 

het voor de waterkwaliteit op zich is, zou hij hier niet snel in investeren (tenzij hij financieel erg ruim 

zou zitten).  
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7. Merk je verschil na het treffen van deze maatregelen? (meer helder water, meer waterplanten, meer 

oeverbegroeiing, meer waterdieren?)  effect op water 

Op dit moment worden er niet zozeer maatregelen getroffen ten gunste van de waterkwaliteit, dus er 

is (nog) geen effect op het water. 

 

8. Wat heb je er uiteindelijk echt aan gehad?  effect op je bedrijf 

Er zijn momenteel allerlei zaken gaande rondom ecologisch waterbeheer etc. en doordat er binnen de 

groep over gesproken wordt sta je hier meer voor open. De kennisdeling binnen de groep heeft op die 

manier zijn uitwerking.  

 

9. Heb je de KRW zelftest/monster/erfscan gedaan? Wat was de uitslag daarvan? (vieze/schone sloot)  

Dit is niet gedaan. De uitslag van de monsters die tijdens de Verdiepingsgroep Water genomen zijn 

staan in de overzichtstabel van alle deelnemers. 

 

10. Heb je het idee dat er door jouw deelname een soort olievlek vorming ontstaat? (dus dat nu ook je 

buren (of elke andere boer)/erfbetreders er meer mee bezig zijn?) 

Er zijn een aantal agrariërs geweest die het wel interessant vonden om te kijken hoe de 

onderwaterdrainage functioneerde en verder heeft hij het niet specifiek over zijn maatregelen t.b.v. 

de waterkwaliteit. Ook stond er toen zijn vader nog boerde een stuk in de Nieuwe Oogst over hun 

onderwaterdrainage.  

 

11. Heb je het er met je erfbetreders/buren over je deelname en hoe reageren zij daar op? (erfbetreders: 

houden ze er rekening mee? Buren: ook enthousiast?) 

Hij heeft het er niet specifiek over met erfbetreders en zeker niet met buren. Er zijn namelijk maar vier 

melkveehouders op hun weg. In 30 jaar tijd zijn er tientallen gestopt en Martin gaat er vanuit dat 

Bartlo, nog een buurman en hijzelf de enigen zullen zijn die bedrijven hebben welke nog een generatie 

voort zouden kunnen bestaan. Hij heeft het wel eens over zijn werkwijze in andere studiegroepen en 

met één buurman heeft hij het gehad over lisdodde.  

 

12. Op welke manier kunnen overige agrarisch ondernemers ook overtuigd worden bewuster om te gaan 

met waterkwaliteit? 

Mogelijk zou het werken om via de LTO afdeling iets te publiceren om agrariërs te motiveren. 

Daarnaast zou PPP-Agro Advies een stuk in hun nieuwsbrief kunnen plaatsen. Martin krijgt 

bijvoorbeeld eens per maand een nieuwsbrief toegestuurd per mail. Deze plaatsen ze ook op hun 

website.  
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Interview Niels Lenting – Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden (HDSR) 

27 maart 2017 

KRW zelftest 

De agrariërs hebben de KRW zelftest uitgevoerd om hun bewustwording van de waterkwaliteit te bevorderen. 

Het invullen van de test kan ervoor zorgen dat men meer rekening houdt met het water en ook weet wat er 

allemaal in het water zit. Niels geeft aan dat hij bepaalde onderdelen van de test niet logisch vindt. Op de test 

kun je bijvoorbeeld punten aftrekken als je bepaalde beestjes vindt in het water, terwijl dat met toeval niet in 

je monster zou kunnen zitten.  

Water als drinkwater voor de koeien 

Tegenwoordig is het water gezond genoeg voor de koeien. Tien jaar geleden was dit soms niet het geval, 

doordat er toen nog veel risicovolle overstorten waren. Deze zijn inmiddels aangepakt, het risico op ziekte als 

gevolg van overstorten is daarom tegenwoordig minimaal. 

Koplopersgroep – uitdaging waterschap 

De deelnemers aan de Verdiepingsgroep Water zijn koplopers binnen de agrarische sector. De grootste 

uitdaging voor het waterschap is om meer agrariërs mee te krijgen. Het water wordt momenteel nog vaak als 

bijzaak gezien. Vooral waterkwaliteit zien ze als bijzaak, waterkwantiteit wordt wel als hoofdzaak gezien. 

Baggerspuit – bijdrage aan het sluiten van de kringloop 

De positieve punten van de baggerspuit zijn: de nutriënten worden benut en het is goed voor de 

waterkwaliteit. Dit is een maatregel waar meer agrariërs door gemotiveerd kunnen worden. Deze maatregel 

wordt gezien als ‘natuurlijke bemesting’, wat bijdraagt aan het sluiten van de kringloop. Op die manier wordt 

een deel van de verliezen namelijk teruggebracht.  

Stimuleren van optimale bemesting 

Het waterschap stimuleert dat boeren in de juiste periode, de juiste hoeveelheid en het juiste type mest 

uitrijden. Voor de boer levert dit een toename van de opbrengst op, plus het gras groeit er beter van (omdat er 

meer nutriënten opgenomen worden). Voor het waterschap resulteert dit in minder afspoeling van de mest en 

dus een betere waterkwaliteit. Daarnaast is het gunstig voor het sluiten van de kringloop. 

De minimale temperatuur voor het uitrijden van mest is 8 graden, omdat het gras onder de 8 graden nog niet 

groeit, waardoor het nog geen mest op kan nemen. 

Normen voor stikstof en fosfaat 

Stikstof: ongeveer 2,5.  

Fosfaat: ongeveer 0,2.  

Bij zuurstofloosheid verdwijnt stikstof naar de lucht, waardoor het stikstofgehalte in de winter vaak hoger is.  

In de zomer is het fosfaatgehalte hoger, omdat er bij een hogere temperatuur zuurstofloosheid kan ontstaan 

bij de waterbodem. Hierdoor kan er fosfor uit de bodem vrijkomen in het oppervlaktewater. 

Uitleg bij de grafieken van de metingen van fosfaat en stikstof van de agrariërs 

Het stikstofgehalte in de boerensloten is ongeveer gelijk aan het gehalte in de hoofdwateren waar het mee 

vergeleken wordt. Dat het stikstofgehalte in de winter hoger is, is te zien in de afnemende hoogte van de 

grafieklijnen van het stikstofgehalte van de hoofdwateren.  

Het stikstofgehalte is in juni bij de meesten hoger, dit kan het gevolg zijn van regen. Op een gegeven moment 

moesten de agrariërs hun mest toch uit gaan rijden, waardoor het effect hiervan was dat er meer afspoeling 

was.  

Het fosfaatgehalte is echter hoger in de boerensloten.  

Het is hierbij belangrijk in gedachten te houden dat deze metingen niet op hetzelfde tijdstip zijn genomen. 

De grafiek loopt van links naar rechts van agrariërs met veengrond naar steeds meer klei/veengrond. Die 
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laatste bodemsoort kan meer fosfor binden. Dit kan de reden zijn dat de concentraties links hoger zijn (echter 

ook externe factoren: zand/mest/bagger op dat perceel). 

Planning Verdiepingsgroep 

Er wordt verder gegaan met metingen, eventueel metingen voor/na het mesten. Daarnaast wordt de 

waterkwaliteitsApp mogelijk geïntroduceerd. Dit is een App van Deltares, welke de nitraatconcentratie 

weergeeft. Met een stripje kan het water gemeten worden, waar dan een foto van gemaakt kan worden. Dit is 

laagdrempelig en laat de agrariërs er kennis mee maken plus de waterkwaliteit wordt in beeld gebracht. 

Motivatie 1) – Proefpolder Kringloop Landbouw 

Dit is een onderzoeksproject waarbij in een veenpolder onderzocht wordt welke maatregelen die theoretisch 

effectief zijn ook in de praktijk tot goede resultaten leiden. De effecten worden onderzocht op perceelsniveau, 

bedrijfsniveau en op polderniveau. Hierbij doen bijna alle boeren mee. Bij dit project wordt samengewerkt met 

wetenschappelijke partijen (waaronder Alterra en het Louis Bolk Instituut) en PPP-agro en waterschappen.  

Motivatie 2) – Polderkennis op peil 

Hierbij wordt er samen met meer dan 50% van de agrariërs in een gebied gekeken naar de waterproblematiek. 

Zowel de problemen van de agrariër als die van het waterschap komen aan bod. Het doel is wederzijds begrip 

en bewustwording creëren.  

Motivatie 3) – voorkomen om dwingend over te komen 

Het waterschap wil niet te dwingend overkomen richting de boeren wat betreft waterkwaliteitsmaatregelen. 

Ze hebben wel een nieuwsbrief. Agrariërs moeten het vooral van andere agrariërs horen. Het waterschap heeft 

als doel een gedragsverandering te stimuleren d.m.v. deels subsidies en deels bewustwording door projecten.  

Vegetatie meting 

Binnen de Verdiepingsgroep Water heeft een ecologische opname plaatsgevonden in een schone en vieze sloot 

bij één agrariër. Tussen deze twee sloten bleek op dat moment weinig verschil te zitten tussen de beestjes in 

het water. Wel was er verschil in oevervegetatie waarneembaar. Mogelijk dat voor deze sloten het onderhoud 

bepalender is dan de nutriëntenhoeveelheid. 

Per mail opgestuurd: 

- Alterra Rapport: het effect van maatregelen, theoretisch onderbouwd. Hier kwam uit dat er door een 

optelsom van bepaalde maatregelen een maximale reductie van nutriënten van ongeveer 60% bereikt kon 

worden. Niels geeft echter aan dat dit in zijn ogen erg positief is, aangezien een optelsom van maatregelen niet 

hetzelfde effect bereikt als een losse maatregel. 

- Een kaart van de stromingsrichtingen binnen Gouwe Wiericke 

- Polderbalans per polder. Hierin wordt beschreven wat de belasting per polder is en per bron. Stikstof en 

fosfaat worden hierbij meegenomen. Dit is echter op basis van meetgegevens die eens per 6 jaar genomen 

worden. Dit geeft echter wel de belangrijkste bron weer. De polder die tussen de hoofdsloten in ligt heeft te 

maken met veel inlaatwater, waardoor de afspoeling van de landbouw ongeveer 30% is. Het gebied daarboven 

bestaat ongeveer voor 60% nutriënten uit de landbouw (dit is ook veen oxidatie!) 

- Erfafspoelingsdocument: hieruit blijkt dat alle afspoeling binnen het beheersgebied ongeveer overeen komt 

met de vervuiling van de RWZI Nieuwegein (enkele duizenden vervuilingseenheden). Dit zijn zowel de 

perssappen als het grove vuil (kuilgras e.d.). De nutriënten zelf zullen waarschijnlijk een minder groot aandeel 

vormen.  
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Enquêtes buren (melkveehouders) 

Onderstaand de uitkomsten van de enquêtes onder de buren van de deelnemers aan de Verdiepingsgroep 

Water. Veelal is er door de agrariërs aangegeven dat er geen contact is met de buren over hun deelname en 

dat er geen contact opgenomen diende te worden met de buren. Het aantal contactgegevens dat wel verstrekt 

is tijdens de interviews heeft geleid tot onderstaande antwoorden.  

 

1. Heb je meegekregen dat buurman X zich bezighoudt met waterkwaliteitsmaatregelen? 

A: Het was bij deze buren niet bekend dat de buurman zich bezig hield met 

waterkwaliteitsmaatregelen d.m.v. een studiegroep. Zij hebben daarom niet het idee dat er sprake is 

van een olievlekwerking. 

B: Deze buren waren niet op de hoogte van de deelname aan de studiegroep, waardoor er geen 

olievlekwerking optreed.  

C: Ze wisten wel dat Anton actief was op het gebied van studiegroepen etc., maar wisten niet dat hij 

specifiek met waterkwaliteitsmaatregelen bezig was.  

2. Heeft u het daar weleens met hem over gehad? 

A: Nee 

B: Nee 

C: Nee 

3. Wat vind u ervan dat hij zich bezighoudt met waterkwaliteitsmaatregelen? 

A: Zij vinden het goed dat hij er aan meedoet. Daarnaast vinden zij over het algemeen dat er in de 

omgeving milieubewust omgegaan wordt met het land en het water. 

B: Op dit moment ervaren zij vooral dat het water veel te hoog staat om goed te kunnen functioneren.  

C: Het is goed dat hij eraan meedoet. 

4. Houdt u zelf ook rekening met de waterkwaliteit bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 

A: Ja, zij bemesten zelf ook uit de kant. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat het water van goede 

kwaliteit is voor het vee. 

B: Hier wilde zij niets over kwijt. 

C: Ja, zij hebben een biologisch bedrijf en bemesten bijvoorbeeld uit de kant.  

5. Wordt u naar aanleiding van de werkzaamheden van de buurman gemotiveerd zelf ook bewust om te 

gaan met de waterkwaliteit? 

A: Nee, ze blijven op dezelfde voet doorgaan. 

B: Nee 

C: Nee, ze blijven op dezelfde voet doorgaan. 

6. Hoe zouden meer boeren gemotiveerd kunnen worden bewust om te gaan met de waterkwaliteit? 

Nieuwsbrief/filmpje/workshop  

A: Veel agrariërs zijn vooral individueel aan het werk en op zichzelf gericht. Het zou goed zijn om op 

een avond van de LTO een PowerPoint te geven met een stuk achtergrond over de waterkwaliteit. 

Daarnaast heeft de natuurvereniging een nieuwsbrief die veel wordt gelezen. 

B: Geen mening 

C: Een nieuwsbrief zou helpen, veel agrariërs zijn geïnteresseerd in schoon water voor het vee. Het 

lijkt hen het best om mensen te benaderen via LTO.  

 

Enquête loonwerker in het gebied 

Onderstaande loonwerker werd in de interviews genoemd als zijnde de loonwerker van een aantal van de 

deelnemende agrariërs aan de Verdiepingsgroep Water. 

 

1. Ben je als bedrijf zijnde bezig met de invloed die jouw werk heeft op waterkwaliteit? 

Ja, daar zijn we ons wel van bewust. 
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2. Zo ja: op welke manier 

Onder andere door te werken met de baggerspuit. 

Zo nee: heb je het idee dat jouw werkzaamheden wel invloed kunnen hebben? 

3. Merk je dat boeren in de omgeving – en in het algemeen -  daar nu ook meer mee bezig zijn? 

Ja, de laatste 10 – 15 jaar is het meer geworden. Een reden is onder andere dat er meer handhaving is 

vanuit het waterschap.  

4. Motiveren jullie het ook als bedrijf zijnde? En op welke manier? 

Ja, wij motiveren het gebruik van de baggerspuit. We geven aan dat de baggerspuit ervoor zorgt dat je 

van de nood een deugd maakt, doordat er voldoende waterdiepte is (volgens de norm) en 

tegelijkertijd nutriëntrijke bagger op het land krijgt.   

Op de site wordt op de home pagina ook een trekker met baggerspuit getoond en bij hun 

specialiteiten wordt ook het baggerpompen genoemd als manier van motivatie. Verder veel face-to-

face contact over de manier van werken.  
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Bijlage 7: Drinkwaternormen volgens KEWI Services  
 

 

Tabel met drinkwaternormen voor drinkwater voor het vee volgens KEWI Services (KEWI Services, 2017) 
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Bijlage 8: Motivatie ontwerp – nieuwsbrief 
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