
Populaire water- en bodemmaatregelen
Welke maatregelen hebben het meeste effect op waterkwaliteit- en beschikbaarheid, zijn gewenst en 
inpasbaar voor agrarische ondernemers en dragen bij aan het oplossen van andere grote uitdagingen 
(klimaat, stikstof, biodiversiteit, bodem)?

35 Gelderse akkerbouwers en veehouders  - op zand- en kleigrond - zijn hierover geïnterviewd, 
evenals vakspecialisten. De interviews zijn gedaan als afstudeeropdracht voor het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer en uitgevoerd door twee vierdejaarsstudenten van de minor Agrarisch Waterbeheer 
op de Aeres Hogeschool in Dronten. De praktijkverhalen hebben zij aangevuld met literatuurstudie.
Op deze flyer de samenvatting van hun bevindingen. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gebruikt deze uitkomsten om met partners te komen tot een 
eenvoudiger en meer samenhangend aanbod voor de agrarische sector.

•   Het huidige mestbeleid beperkt veehouders om meer te rouleren met grond en 
gewassen, maar ook akkerbouwers met het toedienen van bodemverbeteraars om het 
organische stofgehalte in de bodem te verbeteren.

•  Derogatie-regeling maakt het lastig om te rouleren met andere gewassen 

• Strak beleid belemmert de creativiteit van ondernemers.

•  Berm- en slootmaaisel niet in mestboekhouding, zodat het dus gemakkelijker toe te 
passen is.

Belemmeringen in beleid

Top 10 watermaatregelen
Organisch stofgehalte verhogen
Bodemverdichting opheffen
Beregeningskanon
Preciesberegening
Groenbemesters
Stuwen plaatsen
Drainage
Niet-Kerende Grondbewerking (NKG)
Blijvend grasland
Precisiebemesting
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Het is erg lastig om binnen de huidige mestwetgeving extra bodemverbeteraars toe te 
dienen om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Onder randvoorwaarden 
wordt het ontbreken van subsidies, vergoedingen of investeringscapaciteit veel genoemd 
als knelpunten die agrariërs weerhouden om maatregelen te nemen. Ook is er meer kennis 
onder boeren nodig over de inhoud en het effect van maatregelen.

Knelpunten / Randvoorwaarden

Lef ondernemer/bewustwording
Passend bij bedrijf/bodem/gewas
Integrale/gezamelijke aanpak
Scholing/voorlichting
Kennis
Subsidies/vergoeding/investeringscapaciteit
Inzichtelijkheid cijfers
Grond
Langetermijnoplossing
Verandering vanuit markt
Ervaring in regio
Verplichte inzaaidatums
Waterbeleid
Ruimte in (mest)wetgeving
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Score op complexiteit, 
snelheid en effect
De score van de 20 meest belangrijke maatregelen op complexiteit, snelheid 
van het effect van de maatregel en de invloed op het inkomen.

Organisch stofgehalte verhogen
Bodemverdichting opheffen
Beregeningskanon
Precisieberegening
Groenbemesters zaaien
Stuwen plaatsen
Drainage
Niet-kerende grondbewerking (NKG)
Blijvend grasland
Precisiebemesting
Water/bacteriën bij de mest
Beperken chemische GBM
Diepwortelende gewassen zaaien
Kruidenrijk grasland zaaien
Bufferstroken aanleggen
Sloten dempen
Minder grondbewerkingen
Bemesten met sleepslangen
Lichtere machines gebruiken
Bodemvochtsensoren plaatsen

 = positief   = zeer positief  = neutraal  

= negatief  = zeer negatief
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‘Dubbele winst’
Welke maatregelen leveren ook een bijdrage aan het oplossen van andere grote opgaven - klimaat, 
stikstof, biodiversiteit en bodem - en op welke manier? 
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