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Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en  
waterkwaliteit, LTO Nederland

‘De KRW-norm is voor  
ons niet heilig’

LTO Nederland is als belangenbehartiger van de boeren een 

belangrijke stakeholder op het gebied van waterkwaliteit en dus 

ook bij de uitvoering van maatregelen om de KRW-doelen te 

halen. Portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit Claude van 

Dongen geeft zijn mening over nut 

en noodzaak van de KRW en de rol 

van de landbouw op het gebied van 

waterkwaliteit in Nederland.

Boeren hebben een complexe verhouding met waterkwaliteit. Als 

gebruikers van oppervlakte- en grondwater voor beregening van 

gewassen of het drenken van vee hebben ze belang bij een goede 

waterkwaliteit. Maar via af- en uitspoeling van fosfaten, nitraten 

en gewasbeschermingsmiddelen zorgen ze ook voor knelpunten en 

een verslechtering van de waterkwaliteit. ‘Ook boeren willen geen 

verontreinigingen in het water en het milieu’, aldus Van Dongen. 

‘Vaak wonen boeren op of naast hun land en spelen hun kinderen 

daar op het land of bij de sloot. Vee krijgt water te drinken uit sloten 

of vaarten en in droge perioden worden de gewassen beregend met 

oppervlakte- of grondwater. Boeren hebben dus een direct belang 

bij schoon water.’

Bewustzijn verhoogd
‘De KRW heeft gezorgd voor een hoger bewustzijn van het belang 

van een goede waterkwaliteit, ook bij boeren. LTO vindt bescher-

ming van die kwaliteit belangrijk. Gelukkig zijn er de afgelopen 

jaren echt slagen gemaakt, vooral bij de kwaliteit van het opper-

vlaktewater.’

Wat zijn de belangrijkste leerpunten van de afgelopen 20 jaar KRW?

Van Dongen: ‘Voor de tweede ronde stroomgebiedbeheerplannen 

heeft onze sector het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer geïnitieerd, 

het DAW. Het doel hiervan is om via vrijwillige maatregelen een 

bijdrage te leveren aan het oplossen van de opgaven rond water-

kwaliteit en -kwantiteit in agrarische gebieden. Er doen inmiddels 

zo’n 15.000 boeren aan mee. Hiervoor is men gaan nadenken over 

vragen als: ‘Wat is waterkwaliteit eigenlijk en wat is de impact van 
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mijn handelen daarop?’. Vervolgens konden we op basis daarvan 

kijken hoe boeren zaken vanuit de bedrijfsprocessen kunnen ver-

beteren om te zorgen voor een vermindering van emissies en daar-

mee een verbetering van de waterkwaliteit. Want het blijft belang-

rijk dat maatregelen bedrijfsmatig verantwoord zijn. Misschien dat 

je niet alle doelen bereikt, maar als met inspanning en de wil om 

een bijdrage te leveren een aantal doelen wordt bereikt, dan is dat 

pure winst.’

Lokale maatwerkoplossingen
‘Er zijn nu zo’n 400 DAW-projecten, allemaal lokaal georganiseerd. 

Dat komt doordat de omstandigheden overal anders zijn en je dus 

maatwerk moet leveren. Het moet aansluiten bij wat er speelt in 

een gebied of een regio. Om boeren in actie te krijgen, moet je ze 

vanuit hun eigen behoefte aanspreken, dan raken ze gemotiveerd 

om een bijdrage te leveren in de eigen omgeving. Algemene, cen-

traal afgeroepen maatregelen werken niet, het moet passen bij het 

bedrijf en de individuele boer.’

Nu focus aanbrengen
‘De lessen die we geleerd hebben in DAW, zijn toegepast in de ver-

volgstap: de DAW Impuls. We willen het wat minder vrijblijvend 

maken en duidelijkheid scheppen over de problematiek in een ge-

bied en de mogelijke oplossingen. Dus: wat is de exacte opgave en 

wat hebben we nodig om samen de doelen te bereiken?!’

Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten op het gebied van water

kwaliteit?

Van Dongen: ‘Voor boeren zijn riooloverstorten een probleem. Als 

het riool de hoeveelheid water bij grote hoosbuien niet aankan, 

wordt er rioolwater ongezuiverd gespuid in oppervlaktewater, 

meestal in landelijk gebied. Daardoor kan dat water niet worden 

gebruikt voor beregening of als drinkwater voor vee. Met het oog 

op de klimaatverandering en de grotere extremen in neerslag is 

het belangrijk dat hier een oplossing voor wordt gevonden. De ver-

wachting is immers dat we meer te maken gaan krijgen met hevige 

neerslag en dus met meer overstorten.’

Vervuiling uit buitenland
‘Een ander belangrijk knelpunt is de vervuiling die via de rivie-

ren naar ons land komt uit het buitenland, met name België en 

Duitsland. Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse boeren moeten 

opdraaien voor de rommel die men elders in het water brengt. En 

zolang men in bovenstroomse landen de zaken niet op orde heeft, 

is het hier dweilen met de kraan open… Zeker als de normen hier 

nog eens veel strenger zijn dan in onze buurlanden. Er zal dus meer 

afstemming en overleg met onze buurlanden moeten komen.’ 

Wat zijn voor LTO de prioriteiten voor de komende zes jaar?

Van Dongen: ‘Als landbouw blijven wij via het DAW bezig met de ge-

biedsopgaven. We gaan meer inzoomen op de problematiek: waar 

zitten de knelpunten en waar zitten de verontreinigingsbronnen 

vanuit de landbouw? Want niet elk bedrijf draagt in gelijke mate bij 

aan de problematiek. Ook de andere bronnen van vervuiling, zoals 

rwzi’s en overstorten, willen we helder in kaart hebben.’

Bedrijfseconomisch haalbaar 
‘We gaan kritisch kijken naar de opgave en naar wat er wel en niet 

kan. Sommige dingen zullen we kunnen aanpakken, andere niet. 

Die ruimte biedt de KRW volgens ons ook. De KRW-norm is voor ons 

niet heilig, het moet allemaal wel bedrijfseconomisch haalbaar zijn. 

We doen ons best en focussen op onze eigen bijdrage.’


