Nieuwsbrief DAW Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Meld je nu aan voor de erfscan!

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). DAW is een initiatief van LTO
Nederland waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en schoon zoetwater. Voor
meer informatie zie www. agrarischwaterbeheer.nl
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Op naar een voortvarende samenwerking!
Sinds het ondertekenen van de ‘Bestuursovereenkomst nutriënten in Veenweiden Rijn-West’ in 2013 werken melkveehouders
in de polders van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AVL) met diverse partijen samen om de nutriëntenproblematiek in
grond- en oppervlaktewater aan te pakken. Het oppervlaktewater binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland
(WSRL) voldoet echter nog niet aan de in Europees verband afgesproken minimale kwaliteitseisen (Kaderrichtlijn Water). Naar
aanleiding daarvan en in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is de LTO Noord afdeling Alblasserwaard
Vijfheerenlanden in samenwerking met Waterschap Rivierenland het project ‘Kennisoverdracht DAW Alblasserwaard
Vijfheerenlanden’ in 2019 gestart (vanaf nu project DAW- AVL).
De projectgroep bestaat uit afgevaardigden van Waterschap Rivierenland, LTO Noord en PPP-Agro Advies. Samen met
melkveehouders slaan de partijen de handen ineen om uit- en afspoeling van de nutriënten stikstof en fosfaat verder te
beperken. Daarbij richt het project zich op zowel erfafspoeling, mineralenmanagement en onderwaterdrainage. De
praktijkbijeenkomsten worden begeleidt door deskundigen van PPP-Agro Advies die gespecialiseerd zijn op het gebied van
mineralenmanagement en bodembeheer. Waterschap Rivierenland levert de expertise op het gebied van waterkwaliteit- en
kwantiteit. Daarnaast wordt de projectuitvoering geleid vanuit LTO Noord. We kijken uit naar een voortvarende samenwerking!

DAW Alblasserwaard Vijfheerenlanden kijkt vooruit
Afgelopen jaar zijn de mineralenkringloop- studiegroepen meerdere malen bijeen gekomen zowel fysiek als digitaal. Vanwege de
coronapandemie is het wat stil geweest rondom de onderdelen erfemissie en onderwaterdrainage. Het jaar 2021 beginnen we
daarom met een frisse start. Binnen de drie thema’s ‘het optimaliseren van de kringlopen’, ‘erfemissies’ en ‘onderwaterdrainage’
wordt dit jaar gewerkt aan bewustwording en kennisoverdracht.
Het optimaliseren van de kringlopen
In de studiegroepen begeleidt door PPP- Agro Advies, wordt dieper ingegaan op de kringlopen op het bedrijf en op gerelateerde
onderwerpen als bemesting, beweiding en ruwvoerwinning. Het gaat nadrukkelijk verder dan alleen het handelen in
de gedachtegang van de KringloopWijzer. Mits de huidige omstandigheden het toelaten, zullen er dit jaar vijf studiegroep
bijeenkomsten plaatsvinden. Verderop in de nieuwsbrief kunt u in het artikel over de studiegroepen mineralenmanagement
lezen welke activiteiten tot nu toe zijn uitgevoerd.
Erfemissies
Binnen het onderdeel erfemissies zullen we dit jaar erfscans
gaan uitvoeren en zal er een praktijkbijeenkomst georganiseerd
worden. Lees in het volgende artikel hoe deze erfscan eruit
zal zien en hoe je je kan aanmelden. Want aanmelden is nog
steeds mogelijk!
Waterinfiltratie
Het thema ‘waterinfiltratie’ richt zich op het verminderen van
bodemdaling en de stikstofbelasting van het oppervlaktewater
door middel van onderwaterdrainage (OWD). Dit jaar zullen er
twee fysieke of online praktijkbijeenkomsten georganiseerd
worden. De theorie, werking en toepasbaarheid van
onderwaterdrainage wordt toegelicht en gedemonstreerd. De
focus zal liggen op draagkracht, bodemdaling en grasproductie
(kwantiteit en kwaliteit).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Waterschap Rivierenland

Meld je nu aan voor een erfscan!
Op een boerenerf vinden diverse activiteiten plaats, zoals het opslaan van voer en mest, het reinigen van machines,
transport van vee, enzovoorts. Bij het uitvoeren van deze activiteiten raakt het erf enigszins vervuild. Als voer, mest of
gewasbeschermingsmiddelen in aanraking komen met regenwater, stroomt het verontreinigde water vanaf het erf rechtstreeks
naar de bodem of het oppervlaktewater. Dit tast de waterkwaliteit aan en heeft als gevolg dat het waterleven in en rondom de
sloot afneemt. In 2027 wordt de wet- en regelgeving rondom waterkwaliteit verscherpt, en is het aan te raden om bij het (her)
inrichten van uw erf nu alvast na te denken over maatregelen die erfspoeling voorkomen.
Scan ‘Schoon erf schoon water’
Door de erfemissie op uw bedrijf in kaart te brengen, kunt u de erfafspoeling minimaliseren. De erfscan die wij aanbieden
			
bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij een LTO medewerker, ondersteunt door PPP- Agro Advies, langskomt op uw bedrijf
om de erfemissie in kaart te brengen. Aan de hand van dit bedrijfsbezoek wordt een bedrijfsspecifiek adviesrapport opgesteld
waarin wordt toegelicht waar op uw bedrijf erfafspoeling plaatsvindt, en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen.
Voor het laten uitvoeren van de erfscan en het opstellen van een bedrijfsspecifiek adviesrapport vragen wij een eigen bijdrage
van €50,- ex. BTW.
Wij hopen snel bij u op het erf te staan, mits dit mogelijk is binnen de corona-maatregelen. Ten alle tijden zullen wij de coronamaatregelen naleven.

Heeft u interesse in een erfscan? Meld u dan nu aan via jdpee@ltonoord.nl. In uw aanmelding vragen
wij u uw NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en type bedrijf door te geven.

Studiegroep mineralenmanagement
Door Sjon de Leeuw, PPP- Agro Advies

Eind 2019 is dit project van start gegaan met een 20-tal enthousiaste deelnemers. Om de verwachtingen van beide kanten scherp

			
te krijgen is er in eerste instantie een “startbijeenkomst” gehouden waarin de doelstellingen van het project toegelicht zijn.

Daarnaast zijn de verwachtingen en behoeften van de deelnemers geïnventariseerd. Zoals de projectnaam ‘Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer’ doet vermoeden, draait het in dit project om de waterkwaliteit. Hoe kunnen we deze positief beïnvloeden vanuit
de veehouderijsector en op welke onderdelen kunnen we de benutting van de elementen stikstof (N) en fosfaat (P) nog verder
verbeteren.
Aan de slag
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is er eerst
inzicht gebracht in ieders situatie door de resultaten van de
KringloopWijzers met elkaar te vergelijken. Hoe scoort elke
deelnemer en waar komen de verschillen onderling vandaan? Deze
zijn een aantal keer met elkaar ter discussie gesteld en daarnaast
ook individueel besproken. Aan de hand van ieders bespreking is er
vervolgens een stappenplan per bedrijf gemaakt om tot verbetering
te komen. Voor zowel overschotten aan N en P per hectare alsook
verhoging van benutting via het voeren van het vee en het telen en
oogsten van gewassen. Dit is mede ondersteund door het doen van
vers-gras onderzoek, mest onderzoek en ruwvoer onderzoek.
Begin 2021 worden de resultaten van de Kringlopen van 2020
weer bepaald en onderling vergeleken. Vervolgens worden deze
nogmaals besproken en ieders actieplan waar nodig verder
aangescherpt of aangepast.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk agrariërs in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden betrokken worden bij dit project,
zowel LTO leden als niet-LTO leden. Daarom is voor de adressering van deze Nieuwsbrief gebruik gemaakt van beschikbare
adressen van agrarische bedrijven van LTO en Watershap Rivierenland.

Kennisdelen over waterkwaliteit
Door Coen van Dijk, Waterschap Rivierenland

Wat is de kwaliteit van het water rondom mijn bedrijf en wat voor invloed heeft de agrarische bedrijfsvoering daarop? Dat is
één van de vragen die de deelnemers aan de hand van het DAW project AVL proberen te beantwoorden. Het waterschap licht
toe wat er gemeten wordt in het water en deelnemers gaan ook zelf aan de slag met het meten van de waterkwaliteit op hun
bedrijf.
Waterkwaliteit in AVL
Op een aantal plekken zit er nog te veel stikstof (N) en fosfaat (P) in het water in de AVL. In het DAW- AVL project gaat het
Waterschap Rivierenland met de deelnemers van het project in gesprek om samen te bekijken wat de waterkwaliteit is en wat
mogelijke oorzaken zijn van het teveel aan N en P. Dat levert levendige discussies op. Ook komt aan de orde wat u als agrariër
kan doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Beïnvloedbare bronnen zijn onder andere het voorkomen van erfafspoeling en
het nog beter sluiten van de mineralenkringloop op uw bedrijf. In het kader van het DAW-project gaan deelnemers hier ook zelf
mee aan de slag.
Zelf de waterkwaliteit op je bedrijf meten
Als onderdeel van de bewustwording van de waterkwaliteit, meten de deelnemers zelf de waterkwaliteit op hun bedrijf. Op een
vaste locatie wordt door de veehouder zelf iedere maand het N en P gehalte in het water gemeten met behulp van een stripje.
De gehaltes worden ingevoerd in een speciale App en worden zo vergeleken met metingen van het Waterschap uit de omgeving.
Daarnaast meet het Waterschap twee keer per jaar de waterkwaliteit op het bedrijf van de deelnemers. De resultaten van de
metingen worden besproken in de werkgroepen en geven hiermee inzicht op de waterkwaliteit op en rondom hun bedrijf.

Het project DAW Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

