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Vo o r w o o r d
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is

over de voortgang en de resultaten van het DAW.

een initiatief van LTO Nederland, dat in 2013

Hiermee wordt ook aangesloten op de ‘Delta-

is omarmd door de Stuurgroep Water. Hierin

aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’, waarin het

participeren Rijk, gemeenten, waterschappen en

Rijk met andere overheden en belanghebbenden

provincies. De stuurgroep heeft het Bestuurlijk

een impuls geeft aan de verbetering van

Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT)

waterkwaliteit.

gevraagd om operationeel sturing te geven aan
de uitvoering van het DAW. Het BOOT is een

Onze DAW-doelen zijn dan ook:

bestuurlijk forum waarin de georganiseerde

• Betere waterkwaliteit

land- en tuinbouw, agrarische loonwerk- en
mechanisatiebedrijven, waterschappen, provincies
en het Rijk zich gezamenlijk inzetten voor het
realiseren van waterdoelen.

– 80% van de knelpunten opgelost in 2021
– 100% van de knelpunten opgelost in 2027
• Voldoende Water:
– Goede verdeling op nationaal niveau
– Optimale waterhuishouding op gebiedsniveau

Sinds 2013 is er veel gebeurd om de ambitieuze
doelstellingen van het DAW waar te maken.
Dit is niet eenvoudig, want maatwerkafspraken
tussen (groepen van) agrarische ondernemers en
waterbeheerders komen niet vanzelf tot stand.
Dit vereist een transitie en een open opstelling

– Spaarzaam watergebruik op bedrijfsniveau
• Meer productie en efficiënt ruimtegebruik
– Minimaal 2% regionale productieverhoging
door gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke
instrumenten en innovatieve technieken
   – Zuinig ruimtegebruik/regionaal maatwerk

van alle betrokken ondernemers, bestuurders en
medewerkers. Zonder een proactieve instelling
geen maatwerk. It takes two to tango!

Ingrid ter Woorst Unie van Waterschappen

Dit verslag beschrijft hoe er in de afgelopen

Peter de Koeijer LTO Nederland

jaren invulling is gegeven aan het DAW. Dit zal
vanaf 2017 jaarlijks geschieden, zodat het BOOT
de Stuurgroep Water periodiek kan informeren
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1

Realisatie van 30
gebiedsprojecten

In het najaar van 2014 en in 2015 hebben agrariërs circa 100 nieuwe
initiatieven ontplooid gericht op de DAW-waterdoelen. Samen met de
betrokken waterschappen zijn ruim 30 projecten zo ver voorbereid, dat
deze na het beschikbaar komen van subsidiegelden uit het Plattelands
Ontwikkelings Programma (POP3) in uitvoering kunnen gaan.
In het najaar van 2014 en in 2015 hebben

De meeste projecten zullen worden gerealiseerd

agrariërs circa 100 nieuwe initiatieven ontplooid

met cofinanciering uit POP3. Deze subsidie komt

gericht op de DAW-waterdoelen. Samen met de

in de loop van 2016 beschikbaar, nadat in de

betrokken waterschappen zijn ruim 30 projecten

provincies de subsidietenders zijn opengesteld.

zo ver voorbereid, dat deze na het beschikbaar

Daarna kan de uitvoering van de projecten

komen van subsidiegelden uit het Plattelands

starten.

Ontwikkelings Programma (POP3) in uitvoering
kunnen gaan.

De betrokken partijen hebben veel overleg
gevoerd over het tot stand brengen van een

Bij de keuze van de maatregelen is gekeken naar

goede verbinding tussen bestuurlijk afspraken

een goede spreiding over de waterschappen

in 2013, een effectieve uitvoering van agrarische

en over de DAW-opgaven. De 30 projecten

watermaatregelen en de POP3-regeling. Deze

zijn beschreven in het boekje Boeren werken

opzet is slechts ten dele gelukt. Daarom worden

met de waterschappen aan winst met water.

de gesprekken in 2016 vervolgd.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat heeft dit op
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8 december 2015 aangeboden aan minister

Het DAW wil enerzijds de nationale en regionale

Melanie Schultz van-Haegen van het ministerie

wateropgaven helpen realiseren maar tevens

van Infrastructuur en Milieu. Het boekje is

zorgen voor een economisch sterke en duurzame

digitaal beschikbaar via agrarischwaterbeheer.nl.

land- en tuinbouw.
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2

Organisatorische
verankering van
de DAW-aanpak

LTO, die de belangen behartigt van circa 30.000 boeren, zet haar kader in

ördinatoren ondersteunen de LTO-afdelingsbe-

De financiering van de DAW-aanpak voor 2015

De lijst bevat kansrijke en praktijkrijpe

bij het voortraject van bewustwording en bij het initiëren van initiatieven in

sturen bij het op gang brengen van gesprekken

heeft veel inspanning gekost en is per regio op

DAW-maatregelen die agrariërs in de open teel-

sectoren of gebieden.

over waterkwaliteit en -kwantiteit; zowel tussen

verschillende manieren opgelost. Ook in 2016 zal

ten en de veehouderijsector op het eigen bedrijf

boeren onderling als tussen boeren en water-

de financiering veel aandacht en energie vergen.

kunnen nemen en die bijdragen aan het verklei-

Provinciale en afdelingsbestuurders van LTO zijn

schappen. Ook helpen zij om nieuwe initiatieven

in gesprek met hun achterbannen over de water-

uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Hiervoor

POP3

Op de lijst is per maatregel aangegeven welke

thema’s. In veel gevallen doorlopen deze bestu-

worden projectleiders en medewerkers uit de

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commis-

POP3-paragrafen uit de Modelsubsidieverorde-

ren zelf ook een bewustwordingstraject.

regio ingezet. Ook wordt voorzien in de aanvraag

sie het derde Plattelands Ontwikkelingsprogram-

ning kunnen worden gebruikt om een eventuele

van POP3-gelden.

ma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd. Dit betekent

financiële bijdrage uit POP3 mogelijk te maken.

Begin 2015 heeft LTO besloten om professionele

Het supportteam agendeert kennisvragen en

euro beschikbaar komt voor landbouwwater-

Partijen in de regio kunnen de lijst nader invullen

support te organiseren en invulling te geven aan

verleent ondersteuning bij de uitwerking van die

maatregelen in het DAW. De helft van dit bedrag

en zo nodig aanvullen met regiospecifieke maat-

de DAW-aanpak. Deze support betreft een team

vragen. Het team zorgt tevens voor verspreiding

is afkomstig van waterschappen en provincies

regelen. Ook provincies kunnen de POP3-BOOT-

bestaande uit een landelijk opererende manager

van kennis over ‘best practices’. Onder meer via

(cofinanciering).

lijst gebruiken bij hun openstellingsbesluiten en

en zes regionaal werkende DAW-coördinatoren.

publicaties over projecten, informatiebijeenkom-

De DAW-aanpak

dat gedurende die periode jaarlijks 65 miljoen

als leidraad/hulpmiddel bij het beoordelen van

Daarnaast zijn specialisten beschikbaar op de

sten voor sectoren, het organiseren van bedrijfs-

POP3-BOOT-lijst

onderwerpen communicatie, POP3, Kaderrichtlijn

bezoeken en de website agrarischwaterbeheer.nl.

Om de partijen in de regio te ondersteunen bij

Water (KRW) en Nutriënten/Bodem. In dit team
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nen van de wateropgave (kwaliteit en kwantiteit).

POP3-aanvragen.

de DAW-aanpak van het Nationaal Bestuursak-

werken LTO, LTO Projecten, Kadaster, IenM en EZ

Voor de provincies, waterschappen en andere be-

koord Water, het Nationaal Waterplan en het

nauw samen.

trokkenen zijn de DAW-coördinatoren aanspreek-

Deltaprogramma Zoetwater heeft het BOOT een

punt voor alle DAW-gerelateerde zaken.

keuzelijst opgesteld met landbouwwatermaatre-

Het effect van de inzet van dit team is dat het

Zij vormen de verbinding met provinciale dos-

gelen. Deze lijst is tot stand gekomen in samen-

aantal DAW-initiatieven in een jaar is gegroeid

siers zoals POP3, plattelandsontwikkeling, KRW,

werking met vertegenwoordigers van het minis-

van circa 30 naar meer dan 100. In 2016 moet

Deltaplan Zoetwater en Agrarisch Natuur- en

terie van IenM, IPO, LTO Nederland, Vewin en Unie

dit aantal verder worden uitgebreid. De DAW-co-

Landschapsbeheer.

van Waterschappen.
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Interview

Geert de Groot
programmamanager DAW

‘Het wordt nog
spannend met
de subsidies’

“Een groot risico is dat er voor een project
waar plaatselijke agrariërs zich sterk voor
hebben gemaakt, straks geen financiering
komt. En dat vanwege verschillende
interpretaties van provinciale
regelingsvoorschriften. Van deze boeren
hoef je dan de eerstkomende jaren geen
initiatieven meer te verwachten. Daarom
moeten we er scherp op toezien dat onze
projecten en de regelingen onderling goed
aansluiten. Het wordt nog spannend of dat
in alle provincies gaat lukken.”

heeft vanuit het derde Plattelands Ontwikkelings

mogelijk projecten in uitvoering te brengen. Dat

Programma (POP3) tot 2020 jaarlijks 20 miljoen

moet ook. We moeten resultaten laten zien.

euro beschikbaar gesteld voor DAW-projecten. De
waterschappen en provincies hebben toegezegd

Wel is er steeds meer draagvlak voor de aanpak.

daar nog eenzelfde bedrag bij te leggen.

Traditioneel ontwikkelt een waterschap beleid en
neemt een waterschap het initiatief tot plannen.

Om verder te komen, is het zaak dat de subsidies

Vervolgens wordt daar draagvlak voor gezocht,

op korte termijn beschikbaar worden gesteld. De

onder andere bij de boeren. De DAW-filosofie

Europese subsidie moet echter per project via de
desbetreffende provincie worden aangevraagd.
En dát vind ik een punt van zorg. Elke provincie
kan namelijk naar eigen inzicht aanvullende eisen stellen. Dit betekent dat elke aanvraag zorg-

“Mijn kennis van het boerenbedrijf is beperkt,

vuldig moet worden afgestemd op de algemene

maar ik heb er wel grote affiniteit mee. Als ci-

én op de specifieke provinciale criteria. En dan

vieltechnicus heb ik eerst ruim tien jaar gewerkt

nog kunnen provincies bij de behandeling van de

bij Rijkswaterstaat. Daarna ben ik meer dan

aanvragen hun eigen afwegingen maken.

twintig jaar in dienst geweest bij de inmiddels
opgeheven Dienst Landelijk Gebied; daar heb ik

Ik vind deze werkwijze niet optimaal. Om DAW tot

vaak nauw samengewerkt met boeren en water-

een succes te maken, is het noodzakelijk dat we

schappen in gebiedsprojecten. Begin 2015 ben ik

vroegtijdig weten welke tenders worden open-

in dienst getreden bij het Kadaster, maar ik werd

gesteld, dat de subsidiecriteria helder zijn en dat

direct ‘ingehuurd’ door LTO om het Deltaplan

het geld vlot beschikbaar komt. Alleen dan zullen

Agrarisch Waterbeheer (DAW) te gaan managen.

boeren bereid zijn om  voor hen soms forse  investeringen te doen en zullen de waterschappen

De eerste stap was om de drie pilots uit 2014 uit

hun aandeel in de financiering willen leveren.

te breiden naar 30 projecten. Procesmatig is dat

Vanuit LTO willen we, samen met de waterschap-

ruimschoots gelukt. Er staan al meer dan 100 ini-

pen en gesteund door het DAW-kernteam, alles

tiatieven in de steigers. Nu gaat het erom dat die

op alles zetten om in de loop van 2016 zo veel

plannen in uitvoering worden gebracht. De EU
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Interview

houdt in dat waterschappen en boeren gezamen-

maar er is nog enorm veel te doen. Pas via het

lijk en als gelijkwaardige partijen oplossingen

nemen van maatregelen kunnen de boeren elkaar

zoeken voor knelpunten op het gebied van wa-

met hun ervaringen inspireren.

3

Implementatie van
ervaringen uit de
DAW-pilots

terkwantiteit, waterkwaliteit en een duurzame
bedrijfsvoering. En dan zo dat ook de boer er

We zijn er dus nog lang niet, maar de bewustwor-

In 2013 en 2014 zijn onder de vlag van het DAW drie pilots van

voordeel van heeft. Dat kan zijn in de vorm van

ding is in 2015 ontegenzeggelijk in gang gezet.

gebiedsprojecten uitgevoerd. De ervaringen van DLG bij het opzetten van deze

kostenbesparing of productieverhoging, maar het

Via de vele initiatieven zijn er zo’n 10.000 boeren

gebiedsprojecten zijn gedeeld in de vorm van lessons learned, do’s and dont’s en

kan ook gaan om imagoverbetering of voorko-

met DAW in contact gekomen. Bijvoorbeeld in

tips & trucs. Ze worden door de DAW-manager en de DAW-gebiedscoördinatoren

ming van strenger generiek beleid. Voor LTO bete-

de projecten, door een informatieavond, via een

gebruikt bij het organiseren van nieuwe gebiedsprojecten.

kent dit een mind shift van ageren naar acteren.

excursie of door een bezoek aan de website
agrarischwaterbeheer.nl.

Een van de redenen om de gang erin te houden,

De belangrijkste conclusie uit dit rapport luidt

mineralenbenutting op hun bedrijven.

dat voldoende tijd en energie moet worden be-

De eerste fase was vooral gericht op het

is dat er inmiddels ongeduld heerst onder de be-

Mijn hoop is dat uiteindelijk alle 50.000 Neder-

steed aan het voortraject van het proces. Daarin

creëren van bewustwording bij de melk-

trokkenen. Na de vaak uitgebreide voorbereidin-

landse boeren verstandig gaan omspringen met

worden aan agrariërs nut en noodzaak van

veehouders in het gebied.

gen, via bewustwording en kennisdeling, willen

water. Ook als er niet direct wordt geïnvesteerd,

waterkwaliteitsmaatregelen duidelijk gemaakt.

boeren en waterschappen zo langzamerhand ‘aan

zal een waterbewuste boer bedrijfsmatig al an-

Alleen dan zullen zij besluiten om te investeren.

In de tweede fase worden concrete stappen

de slag’. Maar de belangrijkste reden is wat mij

ders omgaan met water. Het zou geweldig zijn

Ook vraagt het tijd om de landelijk gemaakte

gezet om op melkveebedrijven het nutriënten-

betreft dat we nog steeds voor heel grote uitda-

als we de komende jaren zulke positieve effecten

afspraak over samenwerking tussen boeren en

management te verbeteren. Tot de maatregelen

gingen staan. Er is het nodige in beweging gezet,

zien in waterkwaliteit, dat boeren klaarblijkelijk

waterschappen om te zetten in daadwerkelijke

behoren onder meer het toepassen van eco-

ook zonder subsidies kiezen voor een meer wa-

samenwerking in de regio’s.

logisch slootschonen en het zo goed mogelijk
benutten van slootbagger. De hoop is dat deze

terbewuste bedrijfsvoering. Dat die transitie gaat
lukken is vanzelfsprekend nog veel belangrijker

Als vervolg op de uitgevoerde pilots zijn projec-

aanpak ertoe leidt dat met minder kunstmest

dan het ‘wegzetten’ van het POP3-geld.”

ten voor de grondsoorten veen, klei en zand in

evenveel gras van goede kwaliteit kan worden

uitvoering gegaan of voortgezet.

geproduceerd. Cijfers uit door de boeren ingevulde Kringloopwijzers worden benut om de

Pilot veengrond: Bodegraven-Woerden

situatie op het bedrijf te analyseren en in beeld

In 2015 is de tweede fase van ‘Bewust Boeren

te brengen waar zich verbetermogelijkheden

in Gouwe-Wiericke’ begonnen. In studiegroepen

bevinden.

zijn circa 30 boeren aan de slag gegaan met
kringlooplandbouw en het verbeteren van de

14
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Pilot kleigrond: Actieplan water en bodem

bodemdaling van venige bodems en die de

voor veel zandgebieden in Nederland.

hoogte van de concrete meetgegevens. Deze

Flevoland

toenemende verzilting kan terugdringen. Als

Het waterschap heeft aangegeven dat de wa-

metingen zouden regelmatig en vaker moeten

Tijdens de uitvoering van dit actieplan, onder de

onderdeel daarvan wordt meegedaan met het

teropgave vooral bestaat uit het terugdringen

worden uitgevoerd. Het waterschap kan dan

noemer ‘Van koploper naar peloton’, is gebleken

project Spaarwater.

van een hoog fosfaatgehalte in het oppervlakte-

deze resultaten bij de doelgroep bekend ma-

dat er continu behoefte is aan nieuwe kennis. Het

water van ‘De Sloot’. Tevens zijn de waterwensen
Pilot zandgrond: Vruchtbare kringloop

van de agrarische ondernemers verzameld

land is het actieplan opgemerkt. De goede sa-

Achterhoek

en op een kaart van het gebied aangegeven.

riërs van het gebied, zou een belangrijke

menwerking tussen waterschap, provincie en LTO

De landbouwsector in de Achterhoek en de

Uiteindelijk heeft de pilot niet geleid tot con-

bijdrage kunnen leveren. Deze kan andere

Noord én het nemen van gezamenlijke verant-

Liemers werkt hard aan het realiseren van kring-

crete maatregelen en krijgt deze pilot als enige

agrariërs motiveren om mee te doen. Dit is in

woordelijkheid geldt als voorbeeld voor andere

looplandbouw. LTO Noord, waterschap Rijn en

geen vervolg.

het gebied ‘De Sloot’ gemist. Dit zou een argu-

gebieden en provincies, zoals Noord Holland.

IJssel en For Farmers Hendrix zijn samen met

Speerpunten van het actieplan zijn:

Projecten LTO Noord gestart met het twee jaar

Enkele bevindingen:

• het verbeteren van de bodemkwaliteit;

ment kunnen zijn om hieraan vooraf meer tijd

durende project Vruchtbare Kringloop. Dit pro-

• Een gedegen analyse van de wateropgave van

Goede bodemkwaliteit betekent een hoge

ject inspireert en faciliteert agrarische onder-

het gebied en het aandeel van de landbouw

productie in combinatie met het vermogen

nemers in het creëren en benutten van kansen

hierin is zeer belangrijk en geeft vertrouwen

om water, voedingsstoffen en gewasbescher-

om hun bedrijven verder te verduurzamen en

aan alle deelnemende partijen. Discussie over

mingsmiddelen beter te benutten. Concreet

‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfs-

de bijdrage van de landbouw kan hierdoor

wordt gewerkt aan het zicht op bodemstruc-

resultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bo-

grotendeels worden voorkomen.

tuur en aan het omzetten van biomassa tot

demvruchtbaarheid. Onderdelen zijn een effici-

organische stof.

ënte benutting van mineralen en het reduceren

• het bevorderen van schone erven;

• Effecten van maatregelen zijn nu niet kwantificeerbaar. Hydrometra zou hierin duidelijkheid

van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat).

kunnen verschaffen. Het is niet aan te geven

Het blijkt dat op boerenerven nog veel winst

Inmiddels zijn Vitens en Rabobank ook partners

hoeveel van welke maatregelen er moet wor-

valt te behalen, bijvoorbeeld bij afspoeling van

geworden in het project.

den gerealiseerd in het gebied ‘De Sloot’ om
de KRW norm te halen.

bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewa-

• De waterwensen van de ondernemers zijn

ter. Dit is een kwestie van bewustwording. De

Pilot zandgrond: De Sloot

sector heeft hierin zelf een belang en vindt het

De keuze van het gebied ‘De Sloot’ is tot stand

met het blote oog waar te nemen. Overschrij-

ook noodzakelijk om hier werk van te maken.

gekomen in samenspraak tussen LLTB en Wa-

ding van ‘waterkwaliteitsnormen’ is voor de

terschap Peel en Maasvallei. Het gebied ligt ten

ondernemers vaak niet zichtbaar en voor hun

In de Noordoostpolder is een pilot gestart die

oosten van Meijel, parallel aan het Kanaal van

gevoel (vaak) niet te herleiden tot hun eigen

kan bijdragen aan de vermindering van de

Deurne. ‘De Sloot’ wordt representatief geacht

bedrijfshandelingen. Ook is men niet op de

• het aanleggen van klimaatadaptieve drainage.

16

ken. Dit kan meer betrokkenheid creëren.
• Een ’voorloper’, afkomstig uit de groep agra-

actieplan draagt daaraan bij. Ook buiten Flevo-
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te besteden.

‘Er is het
nodige in
beweging
gezet, maar er
is nog enorm
veel te doen ’
.
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Interview
18

“In deze omgeving met veen- en
kleigrond zijn er weinig problemen met
de waterkwantiteit. De waterkwaliteit
kan echter beter. Daarom is een
gebiedsgerichte verkenning uitgevoerd om
te kijken welke maatregelen zich hiervoor
lenen. Daarbij is gezocht naar winwinsituaties. Het is niet noodzakelijk dat
boeren en waterschap hetzelfde voordeel
hebben van een maatregel. Een maatregel
is ook kansrijk als de betrokken partijen er
een verschillend belang bij hebben.”
Gerrit de Jong,
melkveehouder en bestuurder
LT O - N o o r d

‘Zoeken naar
maatregelen
waar iedereen
voordeel bij
heeft’

rische sector te peilen en om draagvlak te ver-

bevatten. En als gevolg daarvan ook aan de hoe-

werven voor onze plannen, hebben we afgelopen

veelheid mest die een nuttige bestemming moet

februari een ledenavond gehouden. Tijdens die

krijgen. Desondanks willen veel collega’s met het

bijeenkomst hebben diverse experts uitleg gege-

principe van kringlooplandbouw aan de slag.

ven over het waarom en hoe van onze ideeën en
voorstellen.

Bij het thema erfafspoeling gaat het in deze
regio voornamelijk over perssappen uit kuilgras

Met ruim 60 deelnemers was de opkomst goed.

en snijmais. Melkveehouders hebben achter hun

Er waren veel jonge ondernemers en ook leden

stallen grote opslagplaatsen voor deze producten.

die we anders maar weinig zien. Dat geeft aan dat

Een bekend probleem, dat ook op mijn bedrijf

de onderwerpen leven. Onze plannen zijn over-

speelt, is dat de betonnen vloeren op den duur

wegend positief ontvangen. Voor veel aanwezi-

verzakken. Daardoor blijft op sommige plaatsen

gen was deze avond een hele zit, maar ze bleven

water staan. Daar ontwikkelt zich een zeer voed-

tot het laatst meedenken. Een van de ideeën uit

selrijke vloeistof, die in de bodem en/of de sloot

“Samen met mijn vrouw heb ik hier, tussen Meer-

het veld was om specifiek aandacht te schenken

belandt. Dat heeft ernstige gevolgen voor de

kerk en Noordeloos, een melkveebedrijf met zo’n

aan mesttoediening. Dat onderwerp nemen we

waterkwaliteit.

tachtig koeien. Sinds 2013 ben ik voorzitter van

nu mee onder het thema kringlooplandbouw.

Als melkveehouders hebben wij een verantwoor-

de afdeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

delijkheid om dergelijke emissies te voorkomen.

(A/V) van LTO Noord. Deze afdeling heeft samen

Dat thema sprak onze achterban direct aan. Het

met waterschap Rivierenland dit DAW-project

idee is dat je probeert om binnen het eigen be-

opslaan. Maar herstel of nieuwe aanleg van een

in gang gezet. Het belangrijkste doel daarvan

drijf de mineralencyclus gesloten te krijgen. Heel

opslagplaats is een kostbare zaak. Dat weet ik uit

is de waterkwaliteit te verbeteren. De plannen

eenvoudig gezegd: koeien produceren mest, die

ervaring. Ik ben er zelf mee bezig. Het betekent

worden voorbereid door een werkgroep met

mest wordt op het land omgezet in gras, het gras

dat je er bijtijds over moet gaan nadenken en

vertegenwoordigers van het waterschap, LTO en

wordt door de koeien weer omgezet in mest,

middelen moet reserveren.

de DAW-coördinator voor dit gebied. We komen

enzovoort. De uitdaging is om zo veel mest op

Onderwaterdrainage is een relatief nieuwe maat-

geregeld bij elkaar.

het land te brengen dat je voldoende gras krijgt,

regel die een betere peilbeheersing mogelijk

maar tegelijk ook zo weinig dat er nauwelijks

maakt. Hierbij worden, haaks op de langgerekte

De werkgroep kwam al snel uit op drie kansrijke

voedingsstoffen uitspoelen. Dat is niet eenvou-

percelen, drains aangebracht tussen de sloten.

thema’s: kringlooplandbouw, erfafspoeling en

dig. Er is een ondergrens aan de hoeveelheid

Onder het wateroppervlak, op zo’n 60 cm diep.

onderwaterdrainage. Om de reacties van de agra-

mineralen die het rantsoen voor de koeien moet

Voordelen voor het waterschap zijn dat er minder

LTO Nederland – Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Jaarverslag 2014 - 2015

We moeten ons kuilvoer op een schone manier

19

bodemdaling optreedt en dat er minder fosfaat
en nitraat uitspoelt. Voordelen voor de boer zijn
dat er minder snel droogteschade ontstaat en
dat percelen in natte perioden beter berijdbaar
blijven.
Het waterschap wordt steeds enthousiaster over
deze methode, maar veel boeren moeten er eerst
eens over denken. De techniek is nog niet zo bekend, de ingrepen zijn fors en de kosten zijn aanzienlijk. Onderwaterdrainage is in subsidietermen
wel een ‘productieve maatregel’. Dat betekent dat
20% van de kosten kan worden vergoed uit POP3
en eveneens 20% door het waterschap.
Of de POP3-subsidies die ons in het vooruitzicht

‘Daar
ontwikkelt
zich een zeer
voedselrijke
vloeistof, die
in de bodem
en/of de sloot
belandt’

zijn gesteld, in de loop van 2016 werkelijk worden verleend, is nog afwachten. Er zijn nogal wat
(provinciale) regels die roet in het eten kunnen
gooien. Dat zou erg jammer zijn. Er is al veel geïnvesteerd in dit project, ook op vrijwillige basis.
Partijen werken goed samen. Er is veel energie.
En nu willen mensen aan de slag. Daarom is er
snel geld nodig. Voor dit project én om de werkwijze van DAW verder uit te rollen.”

Om de uitspoeling van perssappen tegen te gaan, laat Gerrit
de Jong een nieuwe kuilvoeropslag aanleggen

20
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De website
is in 2015
aangepast.

DAW-website

Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst over DAW van 27 maart 2014 is de

Als de gebruiker meer informatie wil hebben

Ook de weergave van nieuwsberichten en agen-

kunnen belangrijke onderwerpen altijd wor-

website agrarischwaterbeheer.nl in gebruik genomen. Tot de doelgroep

over een bepaalde maatregel, kan deze een

da-items is verbeterd: nieuwsberichten komen

den teruggevonden. Belangstellenden kunnen

voor deze website behoren in de eerste plaats de agrarische ondernemers

factsheet raadplegen met een korte beschrijving

prominent op de homepage in beeld, waarna ze

nieuwsberichten in hun mailbox ontvangen door

die werkzaam zijn in de open teelt (akkerbouw, vollegronds groenten,

van de betreffende maatregel. Tevens bestaat de

worden opgenomen in een database. Hierdoor

zich hiervoor op te geven.

bloembollen, bomen en fruitteelt) en de veehouderij. Daarnaast kunnen

mogelijkheid om door te linken naar artikelen,

derden, zoals waterschappen, landbouwadviseurs en erfbetreders, er gebruik

rapporten, praktijknetwerken en goede praktijk-

van maken.

voorbeelden.
De website bestaat uit een dynamisch deel,

De website is in 2015 aangepast. Hierbij is

waarin de gebruiker wordt geleid naar potenti-

voorzien in een nieuwe indeling voor de ver-

ële oplossingsrichtingen, en een statisch deel,

schillende doelgroepen. Sindsdien kunnen de

met achtergrondinformatie over het onderwerp

doelgroepen ‘Boeren en Tuinders’, ‘Adviseurs en

‘open teelt/veehouderij en waterbeheer’. In het

Erfbetreders’ en ‘Bestuurders en Beleidsmede-

dynamische deel is een centrale rol weggelegd

werkers’ via een eigen tabblad voor hen rele-

voor de webtool. Dit hulpmiddel stelt de agra-

vante informatie bekijken. Daarnaast is een start

rische ondernemer in staat op basis van een

gemaakt met het zogeheten ‘Dossier’. Dit is een

keuzemenu (bedrijfstype, sector, grondsoort, te

onderdeel van de website dat onderaan de pagi-

realiseren wateropgave) voor zijn bedrijf een

na zichtbaar is, en waar aanvullende informatie

eerste selectie te maken van maatregelen die in

via een aantal onderwerpen beschikbaar is.

de praktijk effectief zijn gebleken en een bijdra-

22

ge kunnen leveren aan de wateropgave in het

We proberen het gebruik van de website te

betreffende gebied. Deze potentieel geschikte

vergroten door goede voorbeelden en mogelijke

maatregelen worden op basis van expert jud-

maatregelen vertaald in overzichtelijke fiches/

gement in de webtool onderling vergeleken op

tools te plaatsen. Aantal bezoekers in 2015:

effectiviteit, kosten, inpasbaarheid en baten voor

9.000. Gemiddelde tijd van bezoek website:

de landbouwpraktijk.

7 minuten.
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Hydrometra

In 2008 heeft Alterra de rekentool ‘Hydrometra’ ontwikkeld. Hiermee kan op

te brengen zodat er daadwerkelijk een praktische

gebiedsniveau inzichtelijk worden gemaakt wat de effectiviteit is van maat-

tool voor aan de keukentafel beschikbaar komt.

regelen voor waterkwaliteit.

Zowel LTO als waterbeheerders hebben aangegeven dat hier grote behoefte aan is.

Voor het proces van DAW is het wenselijk dat
er een tool komt die ‘aan de boerenkeukentafel’
duidelijk maakt wat de bijdrage van maatregelen
is aan het behalen van doelen. Daarom is in 2015
een eerste verkenning uitgevoerd om Hydrometra aan te passen aan de huidige, gewenste
gebruiksmogelijkheden voor de melkveehouderij.
Doel hiervan is dat diverse maatregelen die de
benutting van meststoffen en het waterbeheer
op melkveehouderijbedrijven verbeteren, kunnen
worden vergeleken.
Uiteindelijk moet een praktische tool agrarische
ondernemers en waterbeheerders inzicht geven

In 2008 heeft
Alterra de rekentool
‘Hydrometra’
ontwikkeld.

in de effectiviteit van mogelijke oplossingen. Dat
is essentieel om gezamenlijk tot maatwerkafspraken te komen die draagvlak hebben. Aan Alterra
en Deltares is gevraagd beschikbare kennis bijeen

24
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Communicatieplan

In bestuurlijke kring is het DAW bekend maar op de werkvloer bij de

Met de aanbieding van het boekje met 30

waterschappen en in LTO-afdelingen is dit niet altijd het geval. Laat

projecten door Albert Jan Maat aan de minis-

staan dat alle 50.000 agrarische ondernemers weten wat DAW inhoudt.

ter is het communicatiejaar 2015 geëindigd.

Daar willen we langzaam maar zeker ver-

DAW valt en staat bij goede samenwerking.

andering in brengen. Als onderdeel van dit

•3
 besturen LLTB, LTONOORD, ZLTO

plan verscheen tijdens de zomermaanden

•1
 2 provinciale besturen

een DAW-serie in het vakblad ‘Nieuwe

•2
 50 afdelingsbesturen

Oogst’ waarin iedere twee weken zes lopen-

•1
 7 sectorbesturen

de DAW-projecten werden beschreven. De

•3
 5.000 leden/32.000 niet-leden

serie werd ondersteund via social media.

•3
 9 collectieven

‘Met de aanbieding
van het boekje aan
de minister is het
communicatiejaar
2015 geëindigd.’

Maandelijks is er over de voortgang van DAW
gepubliceerd in ‘Nieuwsbrief Omgeving’ voor

Werken samen met o.a.:

bestuurders van LTO.

•2
 3 waterschappen
•1
 0 drinkwaterbedrijven

Doormiddel van een clickable flyer is de
DAW-aanpak op bondige wijze beschreven
voor LTO-bestuurders en is via mail aan hen
toegezonden.
Op diverse momenten is de DAW-website
geactualiseerd. Op diverse plaatsen zijn afdelingsbestuurders ter inspiratie op excursie
naar succesvolle projecten geweest. Zo hebben afdelingen uit  Zuidoost-Friesland en uit
de Achterhoek een bezoek gebracht aan Salland Waterproof.

26
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Duurzaamheidscertificering/
waterparagraaf

In 2015 is er vanuit het Kernteam DAW een informatief gesprek geweest

vanuit het project ‘Koeien en Kansen’. Als uitbrei-

Voor deze drie speerpunten zijn projecten uit-

zijn begonnen om volgens dit schema te telen. In

met Stichting Veldleeuwerik om te inventariseren of certificering binnen

ding hiervan is in 2015 de BedrijfsWaterWijzer

gewerkt in het kader van het DAW. Daarnaast is

2016 zullen de eerste Milieukeurbollen worden

de akkerbouw kan bijdragen aan het bereiken van de DAW-doelstellingen.

opgesteld. Dit hulpmiddel is tot stand gekomen

de sector in 2015 aan de slag gegaan met een

geoogst en verkocht.

door samenwerking tussen Wageningen Universi-

project over spoelwater. Dit project is erop gericht

Bij de stichting zijn een aantal akkerbouwers en

teit, de projectorganisatie van Koeien en Kansen,

grote hoeveelheden spoelwater snel te kunnen

Daarnaast heeft de KAVB in 2015 samen met

ruim 20 ketenpartijen aangesloten. De ketenpar-

bedrijfsadviseurs en vertegenwoordigers van pro-

desinfecteren, zodat het water op het bollenbe-

stichting Natuur & Milieu een duurzaamheids-

tijen, zoals Heineken, nemen grondstoffen af van

vincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Met

drijf kan worden gerecirculeerd. Alle genoemde

scan voor bloembollentelers gemaakt: Top Teler.

akkerbouwers die volgens een systeem van tien

de BedrijfsWaterWijzer kan aan de hand van een

projecten dienen in 2016 te worden uitgerold,

Door het invullen van een vragenlijst met acht

indicatoren werken aan verduurzaming van hun

aantal modules de ‘waterbedrijfsvoering’ van een

waar mogelijk met POP-gelden en met onder-

thema’s krijgen telers inzicht in de duurzaamheid

bedrijf.

melkveehouderij in beeld worden gebracht. Eind

steuning van provincies en waterschappen. De

van hun eigen bedrijf. Bij de ontwikkeling van

2015 is deze werkwijze bij vijf bedrijven getest. In

uitrol van deze projecten moet bijdragen aan het

de scan is samengewerkt met Praktijkonder-

Het Kernteam heeft geen voorstel geformuleerd

2016 zullen verbeterpunten worden doorgevoerd

behalen van de doelen die de KAVB heeft gesteld

zoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen

voor het deelnemen aan of opzetten van een cer-

en zal bij nog een tiental bedrijven een Bedrijfs-

in het actieplan ‘Gezonde bollen, bloeiende sec-

University and Research (WUR), Hogeschool In-

tificeringssysteem voor de akkerbouw. Dit is een

WaterWijzer worden opgesteld.

tor’ uit 2014. De belangrijkste zijn om het aantal

holland en een groep ondernemers. De uitkomst

onderwerp dat wel aandacht krijgt, maar moet

normoverschrijdingen in oppervlaktewater in

van de scan biedt telers een handvat voor verdere

worden doordacht. Er zijn in de verschillende

Bloembollensector

2018 te hebben teruggedrongen met 75% en in

verduurzaming. Ondernemers die goed scoren,

landbouwsectoren diverse soorten certificaten in

Het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen heeft in

2023 met 98%.

hebben de mogelijkheid hun bedrijf te laten

gebruik en consumenten geven aan dat ze soms

2015 drie speerpunten benoemd:

door de bomen het bos niet meer zien. Een van

• het afvangen van fosfaat door het gebruik van

de vragen is dan ook voor welke doelgroep een

ijzerzand in drains;

Ook op het gebied van certificering en het moti-

leiden tot toekenning van het predicaat Top Teler.

veren van telers voor verduurzaming binnen de

Met dit project wil de KAVB bijdragen aan de

certificeringssysteem opgesteld zou kunnen wor-

• het grootschalig toepassen van fosfaatarme or-

bollensector zijn in 2015 stappen gezet. De KAVB

bewustwording en de intrinsieke motivatie van

den: voor boeren, consumenten, ketenpartijen of

ganische stofbronnen (project ‘Beter Organisch

heeft samen met telers, handelaren, overheden en

de teler.

Bemesten’);

een aantal maatschappelijke organisaties, waar-

bijvoorbeeld waterschappen.

• het verminderen van erfemissies van gewas-

onder Greenpeace en Milieufederatie Noord-Hol-

BedrijfsWaterWijzer

beschermingsmiddelen (project ‘Schoon erf,

land, gewerkt aan de totstandkoming van een

Bewustwording en verduurzaming binnen de

schone sloot’).

Milieukeurschema voor de teelt van bloembollen.

melkveehouderij worden concreet gestimuleerd
28

bezoeken door stichting Natuur & Milieu. Dit kan

Dit schema is in 2015 vastgesteld, waarna telers
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Uitrol en
monitoring

Voor een bredere uitrol moeten nog grotere

beter bodembeheer werkt automatisch door naar

35

groepen agrariërs worden bereikt. Hiertoe wordt

een betere waterkwaliteit en -kwantiteit.

30

ingezet op drie sporen:

25

• gebiedsgericht, waarbij boeren en waterschap-

Aantal projecten

pen samen op zoek gaan naar oplossingen

De monitoring richtte zich in 2015 primair op de

15

in gebieden met gedeelde knelpunten. Deze

voortgang van de 30 projecten. De programma-

10

knelpunten kunnen, afhankelijk van de locatie,

manager heeft aan het BOOT gerapporteerd over

De DAW-aanpak stimuleert de samenwerking tussen agrariërs, waterbeheer-

5

liggen op het terrein van bodem of erf. Daar-

het aantal lopende initiatieven. In 2016 wordt

ders en eventueel andere partijen, zoals drinkwatermaatschappijen, om een

0

naast is er een grote groep knelpunten die het

bekeken hoe de voortgang en de bereikte resulta-

best integraal kan worden benaderd.

ten van de DAW-aanpak het best in beeld kunnen

goede waterhuishouding (zowel kwantitatief als kwalitatief) en een betere
agrarische bedrijfsvoering (2% productieverhoging) te realiseren.

ren zich primair gericht op het genereren van
nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van 30
van deze initiatieven tot voor uitvoering gerede
projecten. Hierbij is er bewust voor gekozen dat

Oost

West

Zuid

Locatie maatregel
80
70
60
50

30

betrokken. Door deze aanpak ontwikkelt zich

20

rond de 30 voorlopers een netwerk van betrok-

10
0

opgestelde initiatieven zijn verdeeld over de
regio’s, de locatie en het doel van de maatregel.

wordt onderzocht hoe het belang van zowel de

een thema, zoals de ‘vruchtbare kringloop’, en

kwantiteits- als de kwaliteitsaspecten van wa-

waarbij boeren werken aan het verbeteren van

ter tegenover de boeren verder kunnen worden

de vruchtbaarheid van hun bodem, het beper-

uitgedragen zodat dit onderdeel wordt van de

ken van erfafspoeling van nutriënten, of zuinig

bedrijfsvoering.

doel nagestreefd.

Erf

Bodem

Integraal

Doel maatregel
50

Parallel aan deze projectontwikkeling is er veel
tijd geïnvesteerd om informatie te verstrekken

op passende maatregelen. Een voorbeeld

aan lokale besturen en hun achterbannen. Er zijn

hiervan is de Nederlandse Fruittelers Organi-

veelvuldig presentaties verzorgd op bijeenkom-

satie (NFO), die zich met haar actieplan richt

sten van waterbeheerders, provincies en de Unie

op minder emissies van gewasbeschermings-

van Waterschappen. Ook is contact gelegd met

middelen.

het Deltaplan Zoetwater en met de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN); dit laatste

40
30

Het is de bedoeling de brede uitrol een nieuwe

in verband met de uitvoering van het agrarisch

impuls te geven door explicieter de mogelijkhe-

natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016

den van ‘bodembewust boeren’ in relatie tot het

20

DAW onder de aandacht te brengen. Vanwege
afnemende bodemvruchtbaarheid is voor veel

10
0

worden gebracht en worden gerapporteerd. Ook

knelpunten/mogelijkheden met betrekking tot

• sectoraal, waarbij een hele keten zich richt

grotere uitrol kan worden gezet.
De volgende 3 figuren laten zien hoe de 102

• thematisch, waarbij sectoren zich richten op

watergebruik. Hiermee wordt een bepaald

40

elk waterschap bij ten minste één initiatief is

kenen waarmee een volgende stap naar een

Noord

NB. ZLTO zet in op grote provincie-brede projecten.

In 2015 hebben de DAW-gebiedscoördinato-

30

Monitoring

20

boeren het thema ‘bodem’ van groot belang. Een
Waterkwaliteit

Waterkwantiteit Combinatie
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Kennismanagement

Via de website agrarischwaterbeheer.nl wordt bestaande kennis gedeeld.
Eerder opgedane kennis en ervaringen worden ook op de site bijgehouden,
zodat deze voor iedere betrokkene beschikbaar zijn.
Door op de homepage naar beneden te scrollen, komt men uit bij de gedeelde informatie
uit diverse netwerken die, net als het DAW, zijn
aangesloten bij AgriConnect. Op deze wijze is
gemakkelijk veel informatie te vinden. Bijvoorbeeld kennis die is opgedaan in het programma
‘Kennis moet Stromen’, dat onderdeel vormde van
de Innovatieregeling Kaderrichtlijn Water; maar
uiteraard ook informatie die is opgedaan in andere waterprojecten.

‘Via de website
agrarischwaterbeheer.nl wordt
bestaande kennis gedeeld’

32
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Blue Deals

In de verslagperiode is een aantal als ‘Blue Deal’ te omschrijven projecten

land hebben het Wetterskip Fryslân, LTO Noord,

emissie in de fruitteeltsector zal worden geïnte-

van start gegaan, verspreid over verschillende agrarische sectoren. Enkele

de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en

greerd met de Green (Blue) deal.

van de meest aansprekende voorbeelden worden hierna kort toegelicht.

de Agrarische Jongeren Fryslân het convenant
‘Erfafspoeling Melkveehouderij beheergebied

Als verdere uitrol van het project ‘Schoon Water

In het kader van het actieplan ‘Schoner, Groener,

Wetterskip Fryslân’ gesloten. Dit heeft een loop-

Brabant’ hebben in juni 2015 het waterschap

Beter’ van LTO Nederland, dat onder de vlag van

tijd van 2015 – 2021. In deze periode worden de

Scheldestromen, de Provincie Zeeland, de Ver-

het DAW wordt uitgevoerd, worden 500 erfemis-

nutriëntenemissies van de erven van landbouw-

eniging van Zeeuwse Gemeenten, ZLTO en Evi-

siescans per jaar uitgevoerd. De ‘Erfemissiescan

bedrijven met 80% verminderd.

des Waterbedrijf een overeenkomst over schoon

Gewasbescherming’ is een digitale tool waarmee

water in Zeeland ondertekend. Het doel van

agrariërs eenvoudig het risico van emissie van

LTO Noord en Vitens werken aan een Blue Deal

‘Schoon Water Zeeland’ is het verminderen van

gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf

over nutriënten en gewasbescherming voor de

gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het

in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is

ondiepe winningen op uitspoelingsgevoelige

oppervlakte- en grondwater. Om dit te bereiken

onderdeel van de ‘Toolbox emissiebeperking’ en

zandgronden in Gelderland en Overijssel.

wordt samenwerking gezocht met agrarische

is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies

34

ondernemers, loonwerkers, hoveniers, overhe-

en Broos Water; dit op verzoek van LTO Neder-

Een Blue Deal tussen de fruitteeltsector en de

den, burgers en andere beheerders van gronden

land, de Unie van Waterschappen, Agrodis en

fruitteeltwaterschappen is in voorbereiding.

en terreinen, volgens een in de praktijk beproef-

Nefyto, met het doel erfemissies te verminderen.

Deze overeenkomst richt zich op het versneld

de aanpak: stimulering en demonstratie. Kennis

Emissievermindering vanuit gewasbescher-

realiseren van de emissiedoelstellingen van de

delen, samen zoeken naar innovatieve oplossin-

mingsmiddelen is erg belangrijk voor een goede

sector en het wegnemen van knelpunten bij de

gen en van elkaar leren vormen hiervoor be-

waterkwaliteit. Door het invullen van de scan op

certificering van nieuwe emissiearme technie-

langrijke pijlers. In samenspraak met agrarische

www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs een-

ken en de stapeling van deze technieken. Bij

ondernemers wordt gezocht naar innovatieve

voudig zien waar mogelijkheden liggen om de

het terugdringen van de emissie zal de nadruk

oplossingen om efficiënt en effectief om te gaan

vervuiling van het oppervlaktewater verder te

komen te liggen op de erfemissies. Beoogde

met gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbij

verminderen. Daarnaast geeft de scan informatie

partners zijn de ministeries van EZ en I en M,

aan nieuwe spuit- en schoffeltechnieken in com-

over de wetgeving en over maatregelen om de

de belangrijkste fruitteeltwaterschappen, Nefyto

binatie met GPS en interne spoelsystemen.

emissie vanaf het erf te verminderen. In Fries-

en het CTGB. Het Plan van Aanpak terugdringing
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Interview
36

Johan Enting,
milieu-inspecteur
We tte r s k i p F r y s l â n

‘Snel gewend
aan rol als
adviseur’

“Ik herinner me nog goed mijn eerste actie
als adviseur in de DAW-pilot. Samen met
projectleider Janke Kloosterman bezocht ik
een van de deelnemende melkveehouders.
Na een inleidend gesprekje zouden we
het erf op gaan. Ik liep voorop naar de
mestopslag en zei direct wat ik ervan vond.
‘Dat moeten we de volgende keer anders
doen’, zei Janke naderhand. ‘We moeten
met de boer mee lopen en eerst hem zijn
verhaal laten doen.’ Zo hebben we het
daarna gedaan.”

bond en Agrarische Jongeren Friesland. Deze

kuilopslagen met een dubbel leidingsysteem.

partijen gaan gezamenlijk op zoek naar manie-

Hierdoor worden perssappen en percolaat apart

ren om de erfafspoeling te beperken. De pilot

van schoon water afgevangen.

waarin de Agrarische Belangenbehartiging Oost-

Vervolgens hebben Janke en ik alle twintig be-

stellingwerf (ABO) en Wetterskip Fryslân zeer

drijven bezocht. We hebben de situatie ter plek-

actief werken aan een watergebiedsplan, dient

ke bekeken en de knelpunten in kaart gebracht.

als voorbeeld binnen het convenant. Ook in deze

Direct aansluitend hebben we, samen met de

pilot zoeken de partijen gezamenlijk naar oplos-

boer, besproken welke oplossingen er mogelijk

singen om de erfafspoeling te verminderen.

zijn. Met een onderscheid tussen eenvoudige,
goedkope en snelle maatregelen, en maatrege-

Voor de pilot was men op zoek naar een hand-

len die ingewikkelder en kostbaar zijn en waar-

haver die zich als adviseur wilde opstellen. Die

voor meer tijd nodig is.

adviseur moest, samen met de projectleider
vanuit de ABO, enkele voorlichtingsbijeenkom-

Tot slot hebben we alle aanbevolen maatregelen

“Ik ben een van de zeven handhavers bij het

sten organiseren en een serie bedrijfsbezoeken

vastgelegd in een maatwerkadviesrapport. Dat is

Wetterskip Fryslân. Ik heb eerst een laborato-

afleggen. Ik voelde daar wel voor.

ondertekend door de projectleider, de adviseur

riumopleiding gevolgd en daarna milieukunde

en de melkveehouder. Het geeft boeren de mo-

gestudeerd. Toen ik al bij het wetterskip werkte,

Een groep van tien boeren stond te trappelen

gelijkheid om, met ondersteuning van ABO en

heb ik me gespecialiseerd in milieuhandhaving.

om aan de pilot te beginnen. Zij hadden al een

wetterskip, hun bedrijfsvoering in overeenstem-

Ik zit een paar dagen per week op kantoor en

excursie gehad naar enkele voorbeeldbedrijven

ming te brengen met de huidige milieuwetge-

ben ook een paar dagen in het veld. Dan voer

en hadden ideeën over oplossingen voor het

ving. Het heet een maatwerkadviesrapport, maar

ik controles uit bij de agrarische sector. Ik kijk

probleem. Daarnaast was er een groep van tien

het is wel een serieuze zaak. Meedoen met de

bijvoorbeeld hoe het staat met de naleving van

boeren voor wie het allemaal nog nieuw was.

pilot betekent geen vrijstelling van de wet. Aan-

de regels over erfafspoeling.

Voor beide groepen hebben we eerst een pre-

staande november maken we een eerste ronde

sentatie gehouden over de problematiek van de

langs alle deelnemers om te kijken wat zij met

In maart 2015 is er in Friesland een convenant

erfafspoeling, onze plannen en de bestaande

het advies hebben gedaan.

gesloten om de erfafspoeling te verminderen.

wetten en regels. Ook hebben we met beide

Dit is ondertekend door Wetterskip Fryslân, LTO

groepen een bezoek gebracht aan een melk-

Uit de evaluatie is gebleken dat alle partijen

Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vak-

veehouderij in Tijnje. Dit bedrijf beschikt over

de werkwijze in deze pilot als positief ervaren.
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hiervan maatregelen nemen. Want daar gaat het

mag niet, los het op. Als adviseur overleg je hoe

uiteindelijk om. De volgende vraag is hoe het

een probleem kan worden verholpen. Daar zit

straks gaat bij die andere tweeduizend melkvee-

het grote verschil. Ik verwacht wel dat het nog

houders in Friesland.

“Als ik ergens een gruwelijke hekel
aan heb, dan is het wel aan onzinnige
regelgeving. Daar kan ik heel slecht tegen.
Maar dat betekent niet dat ik tegen regels
ben. Of dat ik nergens aan mee wil werken.
Ik vind dat wij ons, binnen de praktische en
financiële mogelijkheden, moeten inzetten
voor een duurzame, milieubewuste
bedrijfsvoering. Maar investeringen
moeten zich wel op de een of andere
manier terugverdienen.”

even zoeken blijft in de nieuwe rol. We hebben
nu bij twintig boeren een maatwerkadviesrap-

Mijn hoop is dat op den duur de meerderheid

port afgegeven. Ik ben benieuwd of zij op grond

van de melkveehouders steeds bewuster met
erfafspoeling zal omgaan. Dat is het doel: dat de
boer ook zo schoon mogelijk werkt als wij hem
niet controleren. Je ziet dat proces nu al op gang
komen. Steeds meer boeren brengen bijvoorbeeld op eigen initiatief een laag stro aan onder
het kuilvoer, om de perssappen te absorberen.
Kijk, die kant willen we op.”

‘Een groep van
tien boeren
stond te
trappelen om
aan de pilot te
beginnen ’
.

Johan Enting neemt een watermonster
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J a n Ve r h o e v e n ,
a k k e r b o u w e r, g e w a s v e r z o r g e r e n
b e s t u u r d e r Z LT O A k k e r b o u w

“Oorspronkelijk hadden we een gemengd bedrijf.
Koeien, varkens en akkerbouw. Maar in de jaren
negentig van de vorige eeuw zijn we gestopt
met het vee. Daarvoor in de plaats kwam de
gewasverzorging. Na deze verandering heb ik

‘Investeringen
moeten zich op
een of andere
manier terugverdienen’
Jaarverslag 2014 - 2015

de akkerbouwactiviteiten verder uitgebreid.
Momenteel doen wij alles wat nodig is om gewassen te laten groeien en te oogsten. Ploegen,
zaaien, poten, spuiten, rooien, transporteren
enzovoort. We doen dat voor onze eigen teelt
voornamelijk aardappels en in loondienst voor
tuin- en akkerbouwbedrijven.
Een jaar of vijf geleden is het project Schoon
Water Brabant gestart. Dat was een initiatief van
diverse waterschappen in Midden- en Oost-Brabant om de waterkwaliteit te verbeteren.

Interview

Dat geldt ook voor mij. Als handhaver zeg je: dit
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Interview

Na een paar jaar is het een DAW-project gewor-

Inmiddels zijn we vele besprekingen verder en

seurs hebben we toen een plan bedacht, maar dat

Noord. Toen alle voorschriften en controles mij te

den. Het is toen verbreed naar de agrarische

is een van mijn conclusies dat precisielandbouw

liep vast op een vergunningtechnisch probleem.

veel werden, heb ik gezegd: ik breek die bak weer

sector en de loonbedrijven. Omdat wij, als je

hiervoor zeer goede mogelijkheden biedt. Wij

Juridisch gezien zouden wij dan namelijk afval

af. Dat veroorzaakte veel discussie bij de overheid.

alle behandelingen bij elkaar optelt, op jaarbasis

werken al jaren in die richting. Het komt erop

van derden verwerken en dat mogen wij niet. Kijk,

Zes weken later meldde de stichting Centrum

tussen de 13.000 en 15.000 hectare voorzien van

neer dat je steeds het juiste middel, de juiste do-

zoiets vind ik buitengewoon frustrerend.

voor Landbouw en Milieu dat de regels werden

gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare kunst-

sering en de juiste techniek kiest. Daarbij hou je

Maar goed, in 2012 gingen wij een nieuwe loods

aangepast en dat de bak zonder aanvullende

mest, wilde het waterschap komen praten. Nou,

rekening met de grondsoort, het type onkruid of

bouwen en ik wilde af van het buiten schoonspui-

eisen werd geaccepteerd.

dat kon. Als wij binnen onze mogelijkheden iets

het soort aandoening. Bovendien zorg je ervoor

ten. Onze leverancier kwam toen met het idee

kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren,

dat het middel zo nauwkeurig mogelijk wordt

van de phytobak. Dat is een gesloten betonnen

Soms moet je het hoog spelen en dan kan het

dan werken we daar graag aan mee.

aangebracht. Wij hebben momenteel machines

constructie, gevuld met een mengsel van teelaar-

opeens wel. Maar natuurlijk heb ik liever dat het

die via gps op 2 cm nauwkeurig te besturen zijn.

de en stro. Via slangen laat je hier heel gedoseerd

soepeler gaat. Als de werkwijze van DAW daaraan

Dat voorkomt dat je delen van een akker twee

de restvloeistof met gewasbeschermingsmidde-

kan bijdragen, moeten we daar zeker mee door-

keer behandelt. De toediening is per drie sproei-

len in druppelen. Bacteriën in de grond breken de

gaan.”

koppen te reguleren. In de toekomst wordt er aan

schadelijke bestanddelen binnen een paar maan-

elke kop een camera gekoppeld die het onkruid

den volledig af.

waarneemt. Dan kan er tot op het plantje nauwkeurig worden gespoten.

Er waren direct mensen die zeiden: vraag er
subsidie voor aan. Maar ik dacht ja, voordat dát

Ook nu weten we al vrij goed hoeveel beschermingsmiddel er voor een perceel nodig
is. Maar er blijft wel eens wat over. Daarnaast moeten we de sproei-installaties regelmatig reinigen. In het verleden deden

geregeld is... Ik wil door met de bouw, ik zet die
bak wel op eigen kosten. Zo is het ook gegaan. In
geld kan ik mijn investering niet terugverdienen.
De enige ‘winst’ is imagoverbetering. Dat is zeker
belangrijk, maar je kan er niet van bestaan.

we dat buiten. Het spoelwater stroomde
dan naar de sloot. Een van de vragen

De phytobak werkt nu een jaar of vier, er zijn al

van het waterschap was of wij niet

1500 mensen naar wezen kijken en er zijn tien-

een soort ‘wasserette’ konden maken,

tallen bedrijven die er inmiddels ook eentje heb-

waarbij we het afvalwater zouden

ben of gaan bouwen. Bij de voorbereiding heb ik

opvangen. Samen met onze advi-

veel medewerking gehad van de producenten van

‘Soms moet je
het hoog spelen
en dan kan het
opeens wel.’

gewasbeschermingsmiddelen, Cumela, ZLTO en
Jan Verhoeven en zijn zoon Marcel, die inmiddels
het bedrijf heeft overgenomen, op de rand van de
phytobak
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het waterschap. Maar ik ben helaas ook behoorlijk
tegengewerkt door de Omgevingsdienst Brabant
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Beleidsadviezen
Waterplannen 2015 – 2021

12

Bestuurlijke bijeenkomst

Het Kernteam DAW heeft voor de Stroomgebied Beheerplannen tekst aan-

integreren in het DAW. De regionale LTO-organi-

Het Kernteam DAW heeft diverse keren overleg gevoerd over het al dan niet

geleverd over de DAW-aanpak. Hetzelfde is gebeurd voor de Verklaring van

saties hebben vervolgens de regionale bestuur-

organiseren van een brede bestuurlijke bijeenkomst in 2015.

Amersfoort wat betreft de procesverantwoordelijkheid bij de waterkwaliteit-

sovereenkomsten Zoetwater ondertekend dan

en kwantiteitopgaven.

wel hun adhesie betuigd aan het uitvoeringsprogramma.

Deze is uiteindelijk niet georganiseerd, omdat

Ook heeft het Kernteam aan de hand van een

prioriteit is gegeven aan het verder verankeren

‘botsproef POP3’ adviezen uitgebracht aan het

van de DAW-aanpak, en het constructief onder-

Regiebureau POP en aan het Comité van Toezicht over de wijze waarop de maatregelen uit
de BOOT-lijst effectief kunnen worden geïmplementeerd in de provinciale modelverordening
en de provinciale uitvoeringsbesluiten.
Daarnaast is via een directeurenoverleg aan de
partijen in de Stuurgroep Water geadviseerd en

‘DAW,
hoe begin ik
ermee?’

steunen van het tijdrovende POP3-proces. Om
‘bestuurlijke drukte’ op het hoogste niveau te
voorkomen, maar wel de aansluiting met de
belangrijkste partners te behouden, heeft de
DAW-manager namens LTO Nederland voor de
waterschapsbestuurders in de Unie-commissie
‘Waterketens en emissies’ een toelichting gege-

is er bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO) op

ven op de DAW-aanpak en de resultaten tot dan

aangedrongen per provincie een bestuurlijke

toe. LTO heeft haar bestuurlijk kader geïnfor-

regietafel in te richten.

meerd op de regionale discussiebijeenkomsten
met het thema ‘DAW, hoe begin ik er mee?’. In

42

Het BOOT heeft het Bestuurlijk Platform Zoet-

2016 zal het Kernteam zich opnieuw beraden op

water (BPZ) geadviseerd om de landbouwpara-

de vraag of het organiseren van een bestuurlijke

graaf in het uitvoeringsprogramma Zoetwater te

bijeenkomst opportuun en haalbaar is.
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13

Agendering in het
B O O T- o v e r l e g

Tijdens de overleggen van het Kernteam DAW zijn vele onderwerpen aan
de orde geweest.

• het informeren van de RAO-voorzitters over
het DAW;
• het voeren van overleg met Regiebureau POP

• het opzetten van een tabel waarin de voortgang van het initiëren van nieuwe projecten
wordt bijgehouden;

en andere betrokkenen over POP3;
• het organiseren van presentaties door diverse
gasten over DAW-gerelateerde onderwerpen,

• het vergelijken van de BOOT-lijst met de MIA/

zoals het ontwikkelen van een erfemissiescan,

Vamil-lijst en de voorgestelde lijst met aan-

en de relatie tussen het DAW en het Deltaplan

passingen bespreken met het ministerie van
EZ;
• het op de BOOT-lijst aangeven welke maatregelen per paragraaf van het POP3 voor subsi-

Zoetwater;
• het oppakken van bedrijfsmaatregelen uit het
regionale uitvoeringsprogramma Zoet Water in
het DAW.

die in aanmerking kunnen komen, inclusief de
daarbij behorende percentages;
• het organiseren van een werkbezoek voor
Peter Heij en Siem Jan Schenk aansluitend aan
het BOOT-overleg;
• het organiseren en leiden van een workshop
over het DAW tijdens het symposium ‘Emissieregistratie’, samen met ZLTO en waterschap Aa
en Maas;
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