
Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben 
en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten gaan we samen met de boer na hoe hij/zij 
binnen de bedrijfsvoering kan anticiperen op de veranderingen in het klimaat. 

In verschillende Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten wordt gewerkt aan bodem en watermaatregelen. De hier opgedane kennis 
en ervaring willen we met andere boeren delen. Komende jaren willen we ons inzet verder verhogen.

Trienke Elshof, portefeuillehouder 
gezonde omgeving LTO Nederland 
“Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar boeren nog wel het meest. Bij hen is er 
grote behoefte aan kennis en middelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst: 
klimaatadaptatie. Hoe kunnen we het beste omgaan met vernatting, verdroging, 
verzilting en bodemdaling? Hoe realiseren we een gezonde bodem die bestand is 
tegen extreme weersomstandigheden. We weten nog zo weinig van wat ons te wachten 
staat, maar moeten al wel anticiperen.

Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we ondersteuning aan agrariërs om 
hun bedrijven voor te bereiden op deze toekomst. Indien gevraagd stimuleren wij de 
uitwisseling van kennis over het verbeteren van de bodemgezondheid en waterkwaliteit- 
en kwantiteit tussen waterschappen en boeren en tussen boeren onderling. Kennis 
over mogelijke maatregelen, de effectiviteit van deze maatregelen en de ervaringen 
die andere agrariërs hebben opgedaan met de maatregelen.  

Daarnaast bieden we met het DAW ondersteuning bij het opzetten van projecten, 
zoals het beschrijven van een initiatief, het regelen van financiering of het verkrijgen 
van bijvoorbeeld experimenteerruimte. 

De bodemprojecten voert het DAW uit in heel Nederland en worden geco-financieerd met 
gelden vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en regionale overheden. 
Niet alleen de boer is verantwoordelijk voor de gevolgen van klimaatverandering, 
ook overheden hebben via hun beleid hierop een belangrijke taak. Dus delen we  
de kosten en risico’s, met als resultaat een langjarig programma, langdurige monitoring 
en grote groepen enthousiaste boeren die willen werken aan een toekomstbestendige 
agrarische sector. 

“ Klimaatverandering raakt ons allemaal, 
maar boeren nog wel het meest.”
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Door klimaatverandering zullen er in de toekomst 
vaker langere droge periodes zijn.
De landbouwsector heeft grote behoefte aan voldoende zoet water voor de groei van 
gewassen en het drenken van het vee. Langere droge perioden hebben een nadelig effect 
op de akkerbouw, fruitteelt, boomteelt en tuinbouw. Er lopen veel initiatieven waar boeren 
werken aan het beperken van de schade door droogte. Vanuit het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer ondersteunen we boeren hierbij. Zo zetten we ons gezamenlijk in voor het 
efficiënter omgaan met water. Bijvoorbeeld door het toepassen van waterbesparende 
maatregelen zoals druppelirrigatie, plaats-specifiek beregenen of door het gebruiken van 
een tool zoals Beregeningssignaal.

Verzilting is een gevolg van de zee-spiegelstijging 
en bodemdaling door klimaatverandering. 
Hierdoor wordt zoute kwel omhoog geduwd en neemt de zoetwatervoorraad af. De zoute 
kwel komt steeds meer terecht in de wortelzone van de gewassen waardoor de groei 
vermindert. Ook de bodemstructuur lijdt hieronder. In Noord-Nederland loopt een aantal 
projecten waarin boeren antwoorden trachten te vinden op deze verzilting. 

Door zelf te meten worden boeren zich bewust van de oprukkende verzilting en werken we 
aan kennisontwikkeling over mogelijke maatregelen. Door andere wijzen van grondbewerking 
of door te zorgen voor een ondergrondse zoetwateropslag willen we verzilting tegengaan. 
Zo wordt in Zuidwest Nederland de zoetwateropslag vergroot door middel van peilgestuurde 
drainage: zoetwater wordt vastgehouden in een systeem van drainbuizen. 

DAW-coördinator Johan Elshof: 

“Boeren zijn als de kanarie in een mijn, ze hebben als eerste 
door wat klimaatverandering inhoudt.  Alleen agrariërs  
acteren er ook al op.” 

Projectleider Dirk-Johan Feenstra: 

“Agrariërs moeten zich bewust worden van het 
verziltingsprobleem. We moeten zuinig zijn op de 
zoetwaterlens en die zo mogelijk vergroten.”   

In grote delen van ons land wordt het gehalte organische stof in de bodem verhoogd om 
grondwater langer bereikbaar te maken voor het gewas. Verdichting in de bodem wordt 
tegengegaan door gebruik te maken van vaste rijpaden. Hierdoor kan de bodem meer water 
opnemen in tijden van grote neerslag. Ook met een andere mestaanwending werken we aan een 
gevarieerder bodemleven en daarmee aan een betere bodemstructuur. Daardoor kan eveneens 
meer water worden opgenomen.  Met onderwaterdrainage wordt de veenoxidatie vertraagd en 
kan in verziltende gebieden zoetwater worden geborgen. Met het nemen van deze en andere 
maatregelen, hierbij ondersteund vanuit het DAW-programma, leveren boeren hun bijdrage aan 
de Nationale klimaatadaptatie Strategie (NAS).

Voor meer info zie de NAS-adaptatietool: www.nas-adaptatietool.nl



Na 2020 wordt een nieuwe invulling gegeven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB). Het nieuwe beleid moet meer bijdragen aan biodiversiteit, het milieu en het klimaat. In 
het nieuwe systeem van de Europese Commissie gelden er voorwaarden voor de betalingen 
en keuzemogelijkheden voor agrarische ondernemers. Er is daarnaast ruimte voor eigen 
nationale of regionale invulling.  Zo kan het GLB ingezet worden voor het bereiken van een 
goede waterkwaliteit in sloten, rivieren en meren (Kader Richtlijn Water) en het voldoen aan de 
Nitraatrichtlijn. Bijvoorbeeld door met het GLB te focussen op het verminderen van de emissies 
van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. 

Agrariërs kunnen de mogelijkheden en ideeën die zij zien voor de nieuwe GLB inbrengen. 
Deel uw ambities via www.lto.nl/glb 
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Zowel in West- als Noord-Nederland is er 
sprake van bodemdaling. Als gevolg van 
klimaatverandering neemt de oxidatie- 
snelheid van veen toe en zakt de bodem. 
In de veenweidegebieden ontstaan hierdoor problemen met fundering van woningen, 
de infrastructuur van water en wegen en ondergrondse kabels en leidingen. De dunner 
wordende veenpakketten vormen ook een probleem voor de landbouw zélf. In het DAW 
gaan we met de boeren in gesprek over de gevolgen van deze bodemdaling voor de 
toekomst van hun bedrijven en over de te nemen maatregelen om de negatieve effecten 
van de bodemdaling te verminderen. We werken hierbij samen met de waterschappen 
en agrarische natuurverenigingen. In veel gebieden leggen boeren onderwaterdrainage 
aan, waarmee ze zelf kunnen sturen op het waterpeil van hun percelen. Het veen kan 
ook in droge tijden nat gehouden worden. Hierdoor neemt de oxidatie af. Ook anticipeert 
een aantal boeren op hogere waterpeilen door het telen van nattere gewassen zoals 
cranberry of lisdodde.

Natschade op landbouwpercelen is vaak ook 
het gevolg van een slechte bodemstructuur.
Verdichte lagen door zware machines en een slechte bodemstructuur zorgen ervoor dat water 
niet meer goed in de bodem kan worden opgenomen. Het water spoelt af naar de sloot met 
het risico dat ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht komen. 
Lichtere machines, vaste rijsporen, meer koolstof en het bevorderen van meer bodemleven 
zijn belangrijke maatregelen om vernattingsschade te beperken. Op gebiedsniveau zoekt 
het DAW veelal in samenwerking met het waterschap naar opvangplekken voor overtollig 
water in zogenaamde retentiebekkens. Ook gaan we in gesprek met het waterschap om 
te komen tot andere vormen van verbeteringen in de waterhuishouding.  Hierbij werken 
we gelijktijdig aan verbetering van de waterkwaliteit door de knelpunten zowel in het 
watersysteem als op het boerenbedrijf integraal op te pakken.     

DAW-coördinator Marieke van Leeuwen: 

 “Bodemdaling is een groot probleem in de Nederlandse 
veengebieden. Verschillende oplossingen hebben 

verschillende gevolgen voor het toekomstperspectief van de 
agrarische sector in deze gebieden. Door gezamenlijk op te 
trekken zoeken we naar maatwerk per gebied en werkbare 

oplossingen voor alle partijen.”

DAW-projectleider Edwin Haasjes: 

“Vernatting hangt vrijwel altijd samen met 
andere problemen zoals verdroging, verzilting of 

structuurschade. DAW werkt samen met agrariërs aan 
het verbeteren van de bodemstructuur. Een goede 
bodemstructuur draagt ook bij aan de aanpak van 

droogte en verzilting.”

“Agrariërs moeten zich bewust worden van het 
verziltingsprobleem. We moeten zuinig zijn op de 
zoetwaterlens en die zo mogelijk vergroten.”   



Met de speciale WaterKaravaan bus maken we inspirerende 
tochten naar projecten van het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer. Agrariërs, medewerkers van waterschappen 
en andere belanghebbenden leren meer over het verbeteren 
van de waterkwaliteit- en kwantiteit en kunnen tijdens de rit 
ervaringen uitwisselen en kennis delen. Met de WaterKaravaan 
bezochten we in 2019 al meerdere projecten. 

Halverwege maart bracht de WaterKaravaan met ruim 40 boeren 
een bezoek aan het bedrijf van Van den Hengel in Achterveld. 
Tijdens deze excursie naar de Gelderse Vallei ontdekten de 
deelnemers meer over het maken van waardevolle compost. 
“Wat vroeger nog als afval werd gezien, zijn nu grondstoffen. 
Compost verbetert de bodemstructuur en draagt bij aan het 
bodemleven, is kostenbesparend en legt C02 vast in de bodem.” 

Op 16 april reed de WaterKaravaan naar de Achterhoek om 
deelnemers naar proefboerderij De Marke te brengen. Ook het 
pompstation van Vitens werd bezocht. Dertig medewerkers van 
onder meer provincie Gelderland, het Kadaster, waterschap 
Rijn & IJssel, Vitens en LTO Noord wisselden kennis uit over 
agrarisch waterbeheer. Agrariër René Hobelman vertelde tijdens 
het uitje over zijn ervaringen en zijn zorgen met betrekking 
tot de droogte. 

Wilt u ook een keer met de WaterKaravaan op pad om een 
impuls te geven aan water- en bodembeheer? 

Reserveer de bus kosteloos via www.agrarischwaterbeheer.nl 
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