Agrarisch waterbeheer
POP3-projecten in de schijnwerper

Voorwoord
Beste lezer,
Water vormt met lucht en bodem het
fundament van ons leven op aarde. Er liggen
veel uitdagingen voor water. Sommige al vele
decennia, andere zijn van meer recente datum
door onder meer de klimaatveranderingen. Strijd
tegen overstroming en strijd tegen droogte zien
we steeds meer in samenhang. Verbetering van
ons leefklimaat, de bodem en de biodiversiteit
vereisen veel aandacht voor onze waterkwaliteit.
Er wordt op veel fronten hard gewerkt om de
vele uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen het
Plattelandsontwikkelingsfonds (POP3) is water
een hoofdthema, waar door de EU, rijk, provincies
en waterschappen veel op geïnvesteerd wordt.
Ook nu het POP3 een financiële plus krijgt
door verlenging met twee jaar, zal water volop
aandacht blijven krijgen.
Dit themanummer biedt weer inspirerende
voorbeelden van mooie op de praktijk gerichte
projecten, waarin boeren, hun omgeving,
waterschappen, kennisinstellingen en overheden
samenwerken. Dicht bij de boer blijven geeft
veel energie om met elkaar aan de slag te
gaan. Dit door zelf te meten, van elkaar te
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willen leren, aandacht te blijven houden voor
de verdienmodellen en gebruik te maken van
kennismakelaars, bodemcoaches en andere
adviseurs. Die kunnen helpen om vanuit hun
kennis net dat extra stapje te zetten of vanuit een
net iets ander perspectief aan de slag te gaan.
En ook niet onbelangrijk door begrijpelijk te

communiceren. Laten we voorzichtig zijn met het
gebruik van te veel beleidsjargon als DAW, KRW
en integrale gebiedsprocessen .
Veel leesplezier met dit nummer.
Ger de Peuter
Directeur Regiebureau POP
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Kennismatchers
DAW versnellen
kennisverspreiding
naar het boerenerf
Hedwig Boerrigter, eerste kennismatcher van DAW
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“Welke impactvolle kennis zit er in projectendatabases (Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer, innovatieprojecten POP3)? Hoe komen we tot meer impactvolle
projecten en trajecten, zodat de wateropgave voor 2027 wordt bereikt? En
bovenal, hoe betrekken we de boeren daarbij?” Vragen die Hedwig Boerrigter
zich stelt vanuit haar rol als eerste kennismatcher van Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW).

DAW heeft van het ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit 5 miljoen euro
subsidie gekregen voor een driejarig programma
om kennisverspreiding over bodem en water
van en voor boeren te intensiveren. Binnen
het programma worden er voor drie sectoren
kennismatchers aangesteld: voor akkerbouw,
veehouderij en overige teelten. Hedwig is per
1 juni gestart als kennismatcher akkerbouw.
Zij is daarmee de eerste kennismatcher. Voor
de andere sectoren worden zo snel mogelijk
kennismatchers aangesteld.
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Verbinden en ontsluiten
De kennismatcher krijgt een rol in het verbinden
en ontsluiten van de vele kennis die er is. Dat is
nodig want er is enorm veel kennis bij partijen die
betrokken zijn bij DAW, maar het ontbreekt velen
aan tijd en overzicht om dit verder te brengen.
“Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat
kennis die in Groningen wordt ontwikkeld in
Zeeland terechtkomt,” volgens Hedwig. Het is
eigenlijk één groot kennismanagementvraagstuk.
Hierbij kijkt de kennismatcher samen met
betrokkenen hoe kennis met elkaar verbonden

kan worden, welke kennis ontbreekt en ook hoe
de kennis beter de boeren bereikt. Bovendien
ontwikkelen boeren zelf ook kennis die door
collega’s in de regio of elders kan worden
gebruikt. Hoe ontsluiten en benutten we die
kennis?

Duidelijkheid over gebiedsopgaven
Een belangrijke randvoorwaarde voor
impactvolle projecten is helderheid over de
gebiedsopgave. Hedwig geeft aan: “We moeten
de opgave voor elk gebied veel beter gaan duiden,

zodat je ook aan de boeren laat zien waar de
uitdaging ligt voor het halen van de doelen in
2027.” Er is geen kant-en-klaar recept voor de
aanpak voorhanden. De opgave zal per gebied
verschillen. Maar ook de individuele bijdrage
die elke boer kan en wil leveren verschilt.
“De één laat zich enthousiasmeren door
precisietechnologie, de ander door duurzaam
bodembeheer en een derde wellicht door te
werken aan allerlei natuurfuncties op zijn
akkers, omdat dat past bij zijn bedrijf.” Als de
gebiedsopgaven duidelijk zijn, wordt het ook
inzichtelijker welke kennis nodig is en welke
maatregelen mogelijk zijn. “Het moet dan wel
bekend zijn waar de kennis te halen is. Ook is
inzicht nodig over hoe boeren leren, zodat de
kennis ook toegepast gaat worden.”

Boeren leren van boeren
Uiteraard leren boeren op allerlei verschillende
manieren. Maar geeft Hedwig aan: “Boeren leren
toch het meest effectief door bij hun collega’s
over de schouder mee te kijken.” Dat veel boeren
juist veel leren in gezamenlijk verband, kwam
ook naar voren uit onderzoek dat CLM in 2017
uitvoerde naar de regionale studiegroepen van
de Veldleeuwerik. Studiegroepen vormen een
veilige leeromgeving en het praktijknetwerk
Veldleeuwerik leverde een voorsprong van vier
tot vijf jaar op als het gaat over het introduceren
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van innovaties. De drempel om een innovatie toe
te passen wordt lager.
Als kennismatcher wil Hedwig daarom inzetten
op van elkaar en met elkaar leren. Dit kan
door uitwisselingen tussen buren en binnen
praktijknetwerken. Maar ook door bijvoorbeeld
excursies naar demo- en proefbedrijven te
organiseren rond thema’s als precisielandbouw
of irrigatietechnologie. Zo laat je in de praktijk
zien hoe het kan. De DAW-waterbus kan hiervoor
ingezet worden.

Adviseurs als schakel
Daarnaast zijn adviseurs een belangrijke schakel.
Zij zijn de personen die op regelmatige basis
met boeren in gesprek gaan en vormen een
belangrijke bron van kennis. Daarom wil Hedwig
deze winter starten met een ‘train-de-trainers’programma. De trainers zijn de adviseurs,
loonwerkers en andere erfbetreders. Het idee is
om hen met gerichte masterclasses bij te scholen
over de meest recente kennis en inzichten op het
gebied van bodem, water, klimaatadaptatie etc.

Onderwijs
Ten derde zijn de groene scholen belangrijk.
Kennis over bodem en water zit niet zo stevig
in het onderwijsprogramma. “Wat kunnen wij
bijdragen om dit gemis goed te maken?”

en waterkwaliteit op basis van verzamelde
geanonimiseerde gegevens.”

Boer als ondernemer
Wat nog te vaak vergeten wordt is dat de boer een
ondernemer is. Voor deelname aan onderzoeken ontwikkelingsactiviteiten die niet direct tot zijn
of haar primaire taken behoren, is het logisch
om daar een bepaalde vergoeding tegenover te
stellen. Voor een serieuze relatie verdient ook dit
aspect aandacht. Zeker binnen POP-verband.

Relatie met POP

Boeren als serieuze partner
Voor betrokkenheid is de bereidheid tot dialoog
van wezenlijk belang. En daarbij hoort het
spreken van dezelfde taal. Het geldt bijvoorbeeld
ook voor de dialoog met onderzoekers. “Het is
te simpel te zeggen dat boeren topdown leren
van onderzoekers. Onderzoekers moeten ook
leren hoe bepaalde kennis in de praktijk werkt.”
Dialoog tussen boeren en onderzoekers is
verrijkend en noodzakelijk. “Maar ook op andere
momenten is het gesprek met elkaar belangrijk,
bijvoorbeeld door na een excursie te vragen: ‘Ben
je na het bezoek van vandaag van plan iets anders
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te gaan doen op je eigen bedrijf? Welke hulp heb
je daarvoor nodig?’.”

Betrokken boeren
Op het vlak van monitoring liggen ook kansen
voor meer betrokkenheid van boeren. Hedwig
zou graag bezig gaan met de vraag: Kunnen we
tot monitoringssystemen komen waar boeren
zelf realtime iets kunnen meten aan bodem- en
waterkwaliteit. “Boeren willen graag zelf een
stuur in handen om het effect van hun handelen
te zien. Mooi zou zijn als je vervolgens op
gebiedsniveau uitspraken kunt doen over bodem-

Hedwig ziet de resultaten van POP3-projecten
als grote kennisbron. “Nu wordt deze bron nog
te weinig benut.” De vraag is hoe je deze kennis
effectief uit de projecten kunt halen, zodat het
interessant is voor trainers of voor boeren en ook
welke communicatie daarvoor nodig is. “Als je het
aantal boeren dat je via DAW wilt bereiken wilt
verdubbelen dan moet je niet van 450 naar 900
projecten willen gaan.”
Met andere woorden, het bereiken van meer impact
is volgens Hedwig niet hetzelfde als simpelweg
het aantal projecten verdubbelen. De opgave is:
slimmer projecten te ontwikkelen, gebruikmakend
van alle kennis die andere projecten hebben
opgeleverd, zodat kennis op de juiste plek komt en
zo de beoogde impact wordt bereikt.

Tekst: Erika Frankhuizen (Regiebureau POP)
Foto’s LTO Noord

Marieke van Leeuwen van LTO Noord
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INTERVIEW

“Samenwerking
DAW en
collectieven:
heel logisch”

“Vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waren we gewend om de
boer op te gaan met een verhaal over water.” Aan het woord is Marieke van
Leeuwen van LTO Noord. Zij was betrokken bij het Programma Water van
LTO, de voorloper van DAW. Nu is ze DAW-coördinator voor Zuid-Holland en
Utrecht-West. Marieke werkt dus al heel wat jaartjes aan de verbetering van
de waterkwaliteit en -kwantiteit.

daarom met pilots in op het opschalen van
het watervraagstuk naar een meer integrale
benadering van de landbouwopgave in een
gebied.

Samenwerking in het gebied
De eerste jaren heeft Marieke gewerkt aan het
stimuleren van initiatieven. Daar waar een acuut
vraagstuk lag en waar energie op zat, werd
samen met gebiedspartijen een projectvoorstel
geschreven. Marieke hielp ook bij het vinden
van de financiering. “Vanuit DAW is dat in de
periode 2015 tot 2018 volop gedaan, POP3 was
daar een belangrijke financieringsbron bij. Met
de opengestelde regelingen was het mogelijk de
energie en de vraagstukken in het gebied om te
zetten in relevante projecten,” vertelt Marieke.

De water- en bodemopgave
Die actiegerichte aanpak is succesvol gebleken.
De samenwerking tussen agrarisch ondernemers
en waterschap in het gebied is verbeterd. Maar
tegelijkertijd constateerden Marieke en andere
betrokkenen bij DAW dat er behoefte is om te
weten wat de gebiedsspecifieke opgave is. Dat
is de DAW-impuls geworden: een proces om

© Colofon

samen met de waterschappen, de agrarisch
ondernemers en andere gebiedspartijen te
komen tot de water- en bodemopgaven per
deelgebied, én wat daarvoor vanuit de agrarisch
ondernemers zou moeten gebeuren. Marieke:
“Een bestuurlijke vraag, maar zeker ook een
vraag vanuit de agrariërs.”

Het toverwoord
“Integrale gebiedsprocessen zijn een beetje het
toverwoord van dit moment. Dat komt doordat
er veel op de boer afkomt. Vanuit DAW waren
we gewend om de boer op te gaan met een
verhaal over water,” vertelt Marieke enthousiast
verder. “Dat is soms niet de meest prikkelende
insteek voor de boer. De boer heeft immers
nog veel meer onderwerpen om over na te
denken: kringlopen, stikstof, biodiversiteit,
broeikasgasemissie, en uiteraard: hoe blijf
ik een goede boterham verdienen?” DAW zet

De samenwerking in het gebied tussen DAW,
waterschappen en de collectieven is goed en
heel logisch, volgens Marieke. DAW werkt aan
de maatregelen kennisdeling, innoveren en
investeringen. Het beheer zit van oudsher bij
de agrarisch collectieven. Het collectief heeft
hiervoor veldmedewerkers, die veel bij de boeren
thuiskomen. De veldmedewerker kan in zijn
contact met de agrariërs (DAW-)maatregelen
actief uitdragen.
Het project Krimpenerwaard
Het project Krimpenerwaard, waaraan het collectief
Agrarisch Collectief Krimpenerwaard mee doet is een
mooi voorbeeld van gebiedsgerichte samenwerking.
Het collectief heeft in dit project samen met boeren
slootplannen gemaakt. Deze weken af van de reguliere
afspraken met het waterschap. Het waterschap zag
het project als een pilot en is akkoord gegaan met de
aangepaste slootplannen. De plannen voor de sloten
sluit nu beter aan bij de bedrijfsvoering van de boer.

Het project Krimpenerwaard is een goed
voorbeeld van gebiedsgerichte samenwerking
(zie kader). Van oudsher is in dit gebied de
afstand tussen LTO en de collectieven klein.
Dat is een groot voordeel. Regelmatig zitten
bestuursleden van LTO ook in het collectief en
andersom.
De waterschappen hebben ook een belangrijke
rol gespeeld bij het bij elkaar brengen van de
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partijen. Waterschappen financieren de blauwe
diensten. Marieke: “Op het moment dat we
vanuit DAW met het waterschap in gesprek gaan
over wat de landbouw kan doen, zijn de blauwe
diensten ook onderwerp van gesprek.”

Meerjarige afspraken op polderniveau
“Het is voor een agrarisch ondernemer heel
belangrijk om vooruit te kunnen kijken als je

een plan wil maken,” antwoord Marieke op de
vraag wat er nog moet gebeuren. Marieke hoopt
in de toekomst in haar gebied via integrale
gebiedsprocessen, met ondernemers en
overheden te komen tot meerjarige afspraken op
polderniveau. “Dat zal niet overal lukken, want
dat is super arbeidsintensief, maar ik denkt wel
dat dat de oplossing is.”

PROJECT

Participatieve
Monitoring:
op weg naar
een betere
waterkwaliteit

Agrariër meet het zoutgehalte in zijn sloot als onderdeel van Boeren Meten Water.
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Tekst: Simon van Meijeren (Acacia Water)
Foto’s: Acacia Water

Door klimaatverandering komen Nederlandse
waterbeheerders voor steeds grotere uitdagingen te
staan. De juiste maatregelen om de waterhuishouding en
waterkwaliteit te verbeteren vragen om een gedetailleerd
inzicht tot in de haarvaten van het systeem. Om dit inzicht
te krijgen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van
participatieve monitoring. Zo ook binnen een breed scala
aan POP3- en DAW-projecten. Acacia Water heeft daarom in
opdracht van het Regiebureau POP een overzicht gemaakt
van praktijklessen, uitdagingen en ontwikkelingen1,2
Participatieve monitoring, ook bekend als ‘citizen science’, wint de laatste jaren snel
terrein. Bij participatieve monitoring trekken verschillende partijen (van overheid tot
agrariër en burger) samen op in een proces van meten, weten, begrijpen en sturen.
Van sloot tot perceel en van water tot lucht: de betrokkenen bepalen samen waaraan
ze precies meten en met welk doel.

¹	Het overzicht is tot stand gekomen op basis van interviews met betrokkenen bij participatieve
meetprojecten, waaronder ‘Sensor gestuurd Boeren in Brabant’ (Waterschap Aa en Maas), ‘DAW
Boermarke-Zeijen’ en ‘Zelf Meten Erfafspoeling’ (LTO Noord), ‘Kringlooplandbouw Achterhoek –
Meten met Sensoren’ (Vitens), Boeren Meten Water (Acacia Water) en ‘Pilot nitraatmetingen op
vollegrondsgroentebedrijven’ (WUR). De interviews zijn uitgevoerd door Acacia Water in opdracht van
het Regiebureau POP.
²	De kaart met projecten en locaties geeft een beeld van participatieve monitoringsinitiatieven
in Nederland. Naast de getoonde projecten, zijn er verspreid over het land nog meer trajecten
in uitvoering. Kijk hiervoor ook eens op https://netwerkplatteland.nl/initiatieven of https://
agrarischwaterbeheer.nl/projectenoverzicht.
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Door de metingen te vertalen naar concrete maatregelen en adviezen blijft de
monitoring praktijkgericht. Zo komen metingen tot leven en blijven deelnemers
betrokken.

Verbeteren waterkwaliteit
“In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de
waterkwaliteit, maar over de dynamiek tussen water, nutriënten en de landbouw is
nog veel te leren,” vertelt projectmanager Carlo Rutjes van het waterschap Aa en
Maas. “In het project ‘Sensor gestuurd Boeren in Brabant’ zijn we daarom samen
met agrariërs aan de slag gegaan om deze dynamiek in het watersysteem beter te
begrijpen. Het waterschap meet bijvoorbeeld aan nutriënten en grondwaterstanden
en de agrariërs leveren een schat aan informatie over de bedrijfsvoering. Door dat te
combineren kunnen we samen op weg naar het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Toegevoegde waarde
Naast dat veel projecten helpen om deelnemers bewust te maken van
praktijkhandelingen, draagt participatieve monitoring ook bij aan het toewerken naar
concrete maatregelen en het tijdig signaleren van problemen (‘early warning’).
Simon van Meijeren (Acacia Water en projectleider ‘Boeren Meten Water in NoordHolland’) legt dit uit met een voorbeeld: “Door te meten spoorden agrariërs in het
Noordelijk Zandgebied bij toeval een nieuwe zoutbron op. De agrariërs waarschuwden
elkaar dat het slootwater te zout werd voor beregening. De oorzaak bleek te liggen bij
verticale drainage, geïnstalleerd bij de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van de
metingen kon snel actie worden ondernomen en is de monitoring verder uitgebreid!”
In vergelijking met traditionele meetnetten is participatieve monitoring in veel
gevallen een kostenefficiënt alternatief voor het opzetten van een uitgebreid meetnet.
“De metingen zijn op zichzelf misschien minder nauwkeurig dan wateranalyses
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Het meten van nutriënten met behulp van striptests.

in het lab, maar de hoeveelheid metingen en de ruimtelijke spreiding bij
participatieve trajecten is vele malen hoger. Dit maakt het interessant voor
bijvoorbeeld een waterschap om mee aan de slag te gaan,” zegt Simon.

Meetdoel bepalend voor succes
Veel initiatieven zetten in op het langdurig en frequent verzamelen van
metingen. Dit maakt veranderingen zichtbaar en helpt bij het nemen van de
juiste beslissingen. Maar hoe zorg je dat deelnemers betrokken blijven? Uit
een rondgang onder verschillende projecten1 blijkt dat dit een grote uitdaging
is! “De inzet hangt samen met het maken van een concreet meetdoel dat
iedere deelnemer aanspreekt (win-win-situatie) en motivatie geeft om te
blijven meten,” zegt Simon. “Participatie gaat daarbij verder dan samen
metingen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over het meedenken over concrete
maatregelen en besluiten.” Carlo noemt het belang van een gelijkwaardige
basis voor onderzoek: “Stem van tevoren af hoe je gaat meten, wat je meet
en wie er meet, zodat je het samen eens bent over de uitkomsten.”

Praktijkgericht en flexibel
Het blijven prikkelen van deelnemers gebeurt in veel projecten door
regelmatig samen te komen, de meetgegevens te bekijken én de vertaling
te maken naar de praktijk. Carlo: “Het is belangrijk om het proces flexibel
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te houden en regelmatig te evalueren. Om te blijven prikkelen is het soms
nodig het meetdoel te vernieuwen, bijvoorbeeld als er genoeg informatie
is verzameld of de interesse verschuif. Uiteindelijk streef je ernaar om
maatregelen en innovatie samen te doen.”

Kennisuitwisseling
De nieuwigheid van participatieve monitoring maakt dat veel betrokkenen
partijen voortdurend blijven leren en nieuwe inzichten krijgen. In enkele
gevallen zoeken partijen elkaar op om ervaringen te delen. “Wij doen
dat bijvoorbeeld binnen de KennisImpuls WaterKwaliteit. Binnen het
onderzoeksprogramma Lumbricus doen we ook echt onderzoek op welke
manier participatieve trajecten ons kunnen helpen,” zegt Carlo.
Acacia Water signaleert op basis van de rondgang onder projecten een
bredere behoefte om ervaringen uit te wisselen en samen op zoek te
gaan naar concrete handvaten voor verbetering en optimalisatie van
participatieve monitoring. Het Regiebureau POP onderzoekt in overleg met
Acacia water op welke wijze de kennisuitwisseling tussen de projecten
kan worden gestimuleerd.” Naast lopende projecten is dit ook interessant
voor het groeiend aantal kennisinstellingen, waterschappen en andere
overheidsorganen die met participatieve monitoring aan de slag gaan.

Friesland & Groningen
In Boeren Meten Water slaan verschillende waterschappen en agrariërs in
Friesland, Groningen en Noord-Holland de handen ineen om samen te meten aan
de waterkwaliteit, bodemvocht en waterstanden in perceel, drain en sloot. De
betrokkenen werken samen aan bewustwording rondom verzilting en bodemdaling
(‘Speelt het ook op mijn perceel?’) en het creëren van handelingsperspectief
(‘Welke maatregel kan ik nemen?’).

Participatieve Monitoring in Nederland
Flevoland
Flevoland Innovatieland richt zich op de Veldleeuwerik telers die met sensortechnieken
meten aan bodem en gewas om zo betere beslissingen te kunnen nemen en gericht in te
spelen op gemeten variaties binnen percelen bij bijvoorbeeld de toediening van granulaat,
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Noord-Holland
Het Landbouwportaal Noord-Holland ondersteunt agrariërs bij het nemen van maatregelen
die o.a. bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. Met behulp van coaches krijgen
agrariërs advies over te nemen maatregelen en met gestimuleerd om de effecten van
maatregelen te monitoren. (Zie ook: Friesland & Limburg)

Groningen
Friesland

Drenthe
In DAW Boermarke-Zeijen zoeken agrariërs en
waterschap samen naar een betere afstemming van
peilbeheer op de landbouw om zo waterkwantiteit,
waterkwaliteit en waterberging te verbeteren.

Drenthe
Utrecht
Zelf Meten Erfafspoeling helpt bij de bewustwording van
agrariërs over de uitspoeling van nutriënten. Samen met de
waterschappen worden metingen besproken en worden gekeken
naar effectieve verbeteringen.
Zuid-Holland
HW2O onderzoekt in het samenwerkingsverband HWodKa in 5
proeftuinen een innovatief bodemvochtmanagement-systeem. Ook
in de provincie: Samen Meten Delfland
Zeeland
In Natuurlijk Zoet wordt het zoutgehalte van het
oppervlaktewater in beeld gebracht. Aan de hand van
metingen gaat men op zoek naar oplossingen voor
waterschaarste en verzilting

Zeeland

Noord-Holland

Utrecht
Zuid-Holland

Overijssel

Gelderland
Gelderland
De vereniging Vruchtbare Kringloop binnen het project Sturen
met Sensoren het effect van agrarische handelingen op de
waterkwaliteit van het grondwater. Onderdeel van het project is
de vertaling van meetgegevens naar landbouwadviezen om zo
de bedrijfsvoering te verbeteren.

Noord-Brabant

Noord-Brabant
Sensor gestuurd Boeren in Brabant richt zich op het terugdringen stikstof en fosfor in gronden oppervlaktewater. Op basis van metingen in oppervlaktewater, bodem en grondwater gaan
waterschap en agrariërs gezamenlijk aan de slag om sturing te gegeven aan het agrarisch
bodembeheer en nutriënten management.
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Flevoland

Overijssel (landelijk)
Schoon erf, Schone Sloot is inmiddels een landelijk
programma waarbij ondernemers bewust gemaakt
worden van erfmissies en emissieroutes op het eigen
bedrijf door analyses van het water in de erfput en het
in kaart brengen van emissieroutes.

Limburg
Limburg
In Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland richten telers,
waterschappen en kennisinstituten zich op de verzameling en
interpretatie van nitraatmetingen op vollegrondsgroentebedrijven.
Metingen worden vergeleken met informatie over teelthandelingen
om zo gezamenlijk kennis over nitraatuitspoeling op te bouwen.

PROJECT
Kleinschalige studiebijeenkomsten met deelnemers
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Tekst: Lytsa Post (DAW)
Foto’s: Marijgje Wijers en project BodemUP

“Al tenminste 530
goede maatregelen
door BodemUp”

Haal meer uit je bodem! Dat is de strijdkreet van het DAWproject BodemUp aan agrarisch ondernemers in heel Brabant.
Al 530 boeren hebben daar oren naar en voeren maatregelen
uit voor een betere nutriëntenbenutting en dus minder
uitspoeling.

“Er is afgelopen jaren veel geïnvesteerd om kennis en kunde over de bodem
bij agrarisch ondernemers te krijgen via studiegroepen en demonstraties,”
zegt projectleider Marijgje Wijers. Ze is vanaf het begin betrokken bij
BodemUp, dat startte in september 2018 als project om nitraatuitspoeling in de
grondwaterbeschermingsgebieden te verminderen. Inmiddels is het project, dat deels
bekostigd is met POP3-gelden en valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW), uitgerold over heel Noord-Brabant.
“Het is lastig om die kennis te vertalen naar het eigen bedrijf. En dat is waar
de bodemcoaches van BodemUp bij helpen. Dat gebeurt tijdens kleinschalige
studiebijeenkomsten met deelnemers met hetzelfde vraagstuk, zodat zij direct mee
leren.”

Drie keer per jaar de boer op

Projectleider Marijgje Wijers van het DAW-project BodemUp
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Het driejaarlijks contact op het erf is de grootste kracht van het Brabantse project,
volgens de projectleider. “Het kost onze onafhankelijke bodemcoaches veel tijd om
de inmiddels 530 deelnemers aan BodemUp drie keer per jaar te bezoeken, maar ik
verwacht dat dat zich op de lange termijn gaat uitbetalen.”
De boer bepaalt tijdens zo’n gesprek in overleg met de bodemcoach met welk perceel
hij aan de slag wil. Marijgje: “Vaak een perceel waar de gewasopbrengst achterblijft,
oftewel: waar het gewas de nutriënten niet optimaal benut, waardoor er ook sprake
kan zijn van teveel nitraatuitspoeling.” Tijdens een bedrijfsbezoek voorafgaand aan

aanpak hebben gemaakt voor hun perceel en
nu één of meerdere maatregelen uitvoeren.
Marijgje: “530 deelnemers… dat zijn tenminste
530 goede maatregelen, daar word ik enthousiast
van! En vaak nog meer, doordat een maatregel
als sleepslangbemesting door deelnemers op
meerdere percelen wordt toegepast. We willen
groeien naar 1000 deelnemers. Besef je wat dat
betekent voor bodem en water in Brabant?”
Kleinschalige studiebijeenkomsten met deelnemers

het groeiseizoen maakt de coach in overleg met
de boer een probleemanalyse van het perceel.
Gezamenlijk beslissen ze welke maatregel zou
kunnen helpen. “Het is ontzettend belangrijk
dat de boer het voordeel ziet van de maatregel,
daardoor blijft hij deze of vergelijkbare
maatregelen nemen en sorteren we effect voor
de lange termijn. Doordat de aanpak verspilling
tegengaat, helpt het ook bij het verminderen van
nitraatuitspoeling. Een win-win-situatie.”

Effectieve maatregelen
Sleepslangbemesting voor betere
nutriëntenbenutting en minder emissies,
kruidenrijk grasland voor een weerbaardere
bodem, veranderingen in het bouwplan voor
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een betere benutting, het organisch stofgehalte
verhogen door compost op het land te brengen:
er zijn legio maatregelen die bijdragen aan een
betere bodem- en dus waterkwaliteit. “Maar,”
zegt Marijgje, “we hebben geduld nodig om de
effecten van deze bodemvormende processen te
zien en te meten in bijvoorbeeld waterkwaliteit.
Een meetbaar resultaat lukt je niet op korte
termijn. Voor nu is een belangrijk resultaat dat de
boer gelooft in de maatregelen die wij adviseren
en deze ook uitvoert. Daar heeft de bodem- en
waterkwaliteit uiteindelijk het meeste profijt van.”

530 deelnemers is maatregelen
BodemUp telt nu 530 deelnemers die allemaal
met steun van een bodemcoach een plan van

van een goede bodemgezondheid, maar het
vervolgens toepassen op mijn eigen bedrijf
vind ik lastig. Hoe zorg ik voor een gezonde
bodem, waarop mijn peren en sinds kort ook
kersen optimaal kunnen groeien? Daarom neem
ik deel aan BodemUp: de bodemcoaches van
dit project bieden professionele begeleiding
waardoor ik dat stapje extra kan zetten om de
bodemkwaliteit te bevorderen.

Olav Kavelaar deelnemer BodemUp

Deelnemer BodemUP aan het woord:
“Door BodemUp zet ik dat extra stapje voor
een betere bodemgezondheid,” zegt Olav
Kavelaars, teler van peren en kersen in
Zevenbergschenhoek (Brabantse gemeente
Moerdijk).
“De bodem is de basis voor een gezonde teelt,
daar ben ik mij als fruitteler heel erg van
bewust. Ik lees daarom veel over het belang
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Een van mijn vraagstukken was bijvoorbeeld het
omschakelen van akkerbouw naar fruitteelt. Dit
heb ik voorgelegd aan de studiegroep, waarna
ik samen met bodemcoach Nick Quist een
plan van aanpak heb gemaakt. Door te kiezen
voor organische bemesting en het inzaaien van
een groenbemester die past bij míjn grond,
verbeter ik de structuur en het waterbergend
vermogen van de bodem. Op aanraden van
Nick probeer ik dit jaar in plaats van kunstmest
een mix van organische met dierlijke mest. Ik
verwacht meer bodemleven en verhoging van
het organische stofgehalte wat resulteert in
betere bodemstructuur, minder uitspoeling en
verdroging. Alles in de bodem heeft met elkaar
te maken. Zichtbare resultaten zien van een
veranderende aanpak heeft tijd nodig. Ik hoop
dat de maatschappij ons die tijd gunt.”

Door BodemUp zet ik
dat extra stapje voor een
betere bodemgezondheid

Projectnaam
BodemUP (Brabant breed)

POP3-subsidie
€ 449.447,00

Maatregel
Kennisoverdracht

Projectleider
Marijgje Wijers, marijgje.wijers@zlto.nl

Meer weten over het project
Website Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
https://agrarischwaterbeheer.nl/content/
bodem-brabant-breed

Waterweetjes vanuit het Netwerk Platteland: Wist je dat…
…het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard twee hectare
natuurvriendelijke oevers
heeft aangelegd langs de
Rotte en eiland Pekland
met POP3 subsidie …?
Het hoogheemraadschap
maakte een informatieve
film over het resultaat.

…gebiedspartijen in
polder Lange Weide zich
vol enthousiasme hebben
ingezet om het effect
van onderwaterdrainage
te verbeteren? Lees het
volledige artikel op de
website Helpdesk Water.
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…in Drenthe door een
operationele groep gewerkt
wordt aan een geïntegreerd
systeem van toediening
van mineralen, (groene)
gewasbeschermingsmiddelen
en biostimulanten op basis van
een druppelirrigatiesysteem en
waarschuwingssystemen? Delphy
heeft een film gemaakt.

…er in de provincie
Noord-Brabant ervaring
wordt opgedaan met een
sub-irrigatiesysteem systeem? De aanleg valt binnen het project ‘Boer zoekt
Water’. Lees meer hierover
op de website van DAW.

PROJECT
Tekst: Corianne Roza (Rozatekst)
Foto’s: LTO Noord

Nieuwe verdienmodellen voor
boeren met een waterkwestie
Kick-off bijeenkomst
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Drie jaar geleden startte LTO
Noord met een onderzoek naar
nieuwe verdienmodellen voor
Zuid-Hollandse polders. Welke
innovaties zijn mogelijk in het
beheer van landschap, water,
natuur, duurzame voedselproductie,
recreatie en toerisme?, was
de vraag. En wel innovaties
waarmee boeren de kost kunnen
verdienen en die tegelijk regionale
voedselketens en de biodiversiteit
versterken. Het project leverde heel
verschillende uitkomsten op voor
boeren rond Ouddorp en bij Leiden.
Een waterprobleem en minstens twee agrariërs
die daar iets aan wilden doen. Dat was de
gemeenschappelijke start voor het gebied
rondom Oudorp op Goeree Overflakkee en de
polder bij de Kagerplassen vlakbij Leiden.
Verder hadden de verschillen niet groter
kunnen zijn. De boeren in de kop van Goeree
Overflakkee kampen met een zoetwatertekort.
Ze zijn niet gewend samen te werken. De 19 bij de
Kagerplassen zien hun veenbodem inklinken. Ze
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zijn betrokken op de stad Leiden en op toeristen.
Er is hier geen boer zonder neventak.

Inspiratie en kennis
“In Ouddorp namen 7 van de 15 agrariërs
deel aan het project en bij de Kagerplassen
13 van de 19. Ons uitgangspunt was dat de
boeren zelf oplossingen zouden vinden die
realistisch, effectief en werkbaar zijn,” zegt
projectleider van LTO Noord Tamar de Jager.
“Door een zo groot mogelijk aantal boeren te
betrekken, verbreedden we het draagvlak. Voor
de initiatiefnemers ging het echter wel eens te
langzaam of gingen de geopperde oplossingen
niet ver genoeg. Het moest wel inventiever
uitpakken dan de roep om een waterleiding die
zoet water aanvoert of om een sterkere bemaling
van de polder.”
Met brainstorms, excursies en presentaties
van deskundigen en boeren uit andere regio’s
kregen de agrariërs inspiratie en nieuwe kennis.
Elke deelnemer kreeg de kans zijn visie op de
toekomst van het gebied te geven.

Zoetwaterbellen
“In Ouddorp heeft het project veel nieuwe
inzichten opgeleverd. In plaats van
wateroverschotten in de winter weg te malen,
willen de boeren dat zoete water nu bufferen in

Tamar de Jager, projectleider van LTO Noord

zoet en zout water zit, kunnen de boeren op een
betere manier van de zoetwatervoorraad gebruik
maken. Ook is doorgedrongen dat niet iedereen
dat apart voor zijn eigen percelen kan regelen.
Bij de presentatie aan alle boeren in het gebied
bleken de plannen bij iedereen in goede aarde te
vallen,” vertelt Tamar de Jager.
Brainstorm en presentaties van deskundigen en boeren

ondergrondse opslag. Ook wordt beter in beeld
gebracht waar zoetwaterbellen in de bodem
zitten en waar zout water in de akkers dringt.
De boeren dachten altijd dat al het water brak
was. Dat blijkt niet zo te zijn; als je meet waar

Gebiedsvisie
De boeren rond de Kagerplassen verkenden
tal van nieuwe inkomstenbronnen, van
waterminnende gewassen als riet verbouwen
tot uitbreiden met waterrecreatie en van
natuurbeheer tot land tegen betaling aanbieden
voor waterbuffering. Vrijwel alle boeren hebben
al een neventak; een camping, boerderijwinkel,

bootverhuur, recreatie, zorgboerderij.
“Het project heeft een gemeenschappelijke
gebiedsvisie opgeleverd, waarin de boeren
duidelijk maken dat ze zich veel breder willen
inzetten dan alleen voor melkproductie. ‘We
produceren ook landschap’, was een conclusie.
Met de visie staan ze als groep sterker,
bijvoorbeeld in gesprek met het waterschap. Er
zijn ook boeren nauw gaan samenwerken: ‘Doe jij
de rondleidingen, doe ik de bootverhuur’.”

Projectnaam
Waterpark Zuid-Holland

POP3-subsidie
€188.032,00

Maatregel
Innovatie

Projectleider
Tamar de Jager, tdjager@projectenltonoord.nl

Meer weten over het project

Verkennen van nieuwe inkomstenbronnen door deelnemers
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Veld excursie

Website Netwerk Platteland
Het project is inmiddels afgerond. Meer erover
is te lezen in de brochure ‘Waterpark ZuidHolland’.

PROJECT

Tekst: Elona Moerdijk (Regiebureau POP)
Foto’s: project Waterhouderij Walcheren

“Van wie is het water?”
Door meer water vast te houden stijgt het waterpeil (NAP)
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Zeven Zeeuwse boeren hebben zich verenigd in de Stichting
de Waterhouderij Walcheren. De agrarische bedrijven
verschillen onderling sterk, maar hebben een gezamenlijk
doel: de zoetwatervoorraad in de driehoek Serooskerke,
Oostkapelle en Vrouwenpolder duurzaam beheren en
vergoten. “Met het monitoren en ontwikkelen van de
technieken komt het wel goed. De uitdaging ligt vooral
in het organiseren van een goede samenwerking en het
opstellen van regels om de voorraden en het zoetwater te
verdelen en beheren.”
Aan het woord zijn Tim Moerman, voorzitter van de Stichting Waterhouderij
Walcheren, en Marco Arts, senior adviseur Water bij Aequator
Groen&Ruimte.

Urgentie door droge zomers
Boeren op het schiereiland Walcheren zijn voor hun zoetwatervoorziening
vooral afhankelijk van regenwater en (kleine) ondergrondse zoetwaterlenzen
– een dunne laag zoetwater die op brak grondwater drijft. Het grond- en
oppervlaktewater is lokaal soms te zout om te gebruiken voor de irrigatie
van gewassen. Twee extreem droge zomers vergrootten het bewustzijn en
de urgentie om zoetwater duurzamer te gaan beheren. Daarom richtte in
2013 een groep boeren – goed voor meer dan 300 hectare – de Waterhouderij
Walcheren op.
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Het grondwaterpeil wordt gemeten

Gezamenlijk belang
Tim Moerman is sinds 2016 voorzitter van
de Waterhouderij. Hij teelt appels en peren
op biologisch-dynamische wijze en is medeeigenaar van een biologisch akkerbouw- en
veeteeltbedrijf. De andere leden van de stichting
zijn een fruitteler en vier akkerbouwers die
traditionele gewassen verbouwen, zoals ui
en aardappelen, en groenten, zoals broccoli,
bloemkool en spruitjes. Ondanks de diversiteit in
bedrijfsmodellen waren deze boeren overtuigd
van het belang om water te gaan bufferen, hun
‘eigen’ waterbronnen op te bouwen en het lokale
waterbeheer door samenwerking te verbeteren.
Voor dit plan ontving de Waterhouderij een POP3subsidie.

Samenwerken
Samen met Aequator, Deltares, Hogeschool
Zeeland, ZLTO, de provincie Zeeland en het
waterschap Scheldestroom verbeteren de zeven
bedrijven de zoetwatersituatie in hun gebied.
Ze doen dat door het oppervlaktewaterpeil in
het gebied te verhogen en bij heftige buien het
overschot aan regenwater zoveel mogelijk op te
slaan in bassins of kreekruggen (ondergrondse
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Met een stuw wordt het peil beheerd en zoet en zout oppervlaktewater gescheiden

voorraden). Daarnaast scheidt men zoet- en
zoutstromen door het aanbrengen van stuwen.
De insteek voor de komende jaren is om de
effecten van het verhoogde waterpeil op
eigen percelen en in naastgelegen gebieden
nauwkeurig te monitoren en het systeem verder
te optimaliseren. Zowel Tim als Marco gaat ervan
uit dat het met dat technische deel wel goedkomt.

Gebiedsaanpak
Verder wil het project de bevindingen vertalen
naar een praktisch beheermodel voor

wateropslag en -distributie. En dat is een stuk
lastiger, want er spelen meerdere opgaves
dan alleen die van de landbouw. Zo ligt het
gebied naast een Natura2000-gebied, is het
ingesloten tussen drie dorpskernen en wordt
er vrij veel gerecreëerd. De vraag is: hoe krijg
je verschillende belangen bij elkaar? “We
moeten met elkaar aan de slag. Die vraag gaat
de komende jaren in heel Nederland spelen”,
voorspelt Marco. “Het is een veel breder plaatje
dan zeven boeren die het hemelwater willen
vasthouden”, vult Tim aan.

Projectnaam
Waterhouderij Walcheren

POP3-subsidie
€ 695.000,00

Maatregel
Innovatie

Projectleider
Marco Arts (Aequator Groen&Ruimte) MArts@
aequator.nl
Tim Moerman (Stichting de Waterhouderij
Walcheren) tim@boomgaardterlinde.nl
Kennissessies waar iedereen gehoord wordt en belangen worden toegelicht

Meer weten over het project
Schuren
Ook binnen de Waterhouderij kan het schuren.
Tot nu toe zaten alle agrariërs op één lijn door
het gezamenlijke doel: zoet water vasthouden.
Tim: “Nu komen vragen naar boven als: Klopt het
allemaal nog wel? Van wie is het water? Is het
van jou, omdat het bassin op jouw perceel ligt
of van de omgeving?” De antwoorden zijn er nog
niet, maar Tim heeft vertrouwen in een goede
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samenwerking. “We moeten gesprekken voeren
om dingen helder te krijgen en is het de kunst om
iedereen aan het woord te laten en met elkaar
de belangen af te wegen.” De Waterhouderij
heeft daarom twee keukentafelsessies met
onafhankelijke begeleiders georganiseerd.
“Bovendien,” besluit Tim, “niet meer meedoen, is
geen optie. We zitten samen in een bootje, en we
moeten met elkaar de overkant zien te halen.”

Video Waterhouderij Walcheren van DAW
Website Netwerk Platteland
Website Waterhouderij Walcheren

INTERVIEW

Tekst: Kees Anker (Regiebureau POP)
Foto’s: Waterschap Vechtstromen

De kracht zit ’m in
enthousiasme en
samenwerking
Jantine Langenhof, strategisch adviseur bij het waterschap
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Het waterschap
Vechtstromen heeft
ervoor gekozen om op een
laagdrempelige manier de
landbouw te inspireren om
maatregelen te nemen. Dat
doen ze onder andere door
keukentafelgesprekken
met boeren te organiseren
en via een gebiedsgerichte
aanpak. Jantine Langenhof,
strategisch adviseur bij
het waterschap, is de
aanjager van deze aanpak.
“Ik werk als een soort
programmamanager voor
DAW. Ik probeer zaken aan
elkaar te knopen, kansen
te benutten en mensen te
enthousiasmeren.”

De schop in de grond om de graszode te onderzoeken

Het samenwerken met de boeren noemt
het waterschap ‘Landbouw op Peil’. Jantine:
“Hiermee kunnen we beter naar de landbouw
uitdragen wat we willen dan met de term DAW.
Onze kracht ligt in het directe contact met de
boeren. Aan de keukentafel wordt over zowel
waterkwaliteit als waterkwantiteit gesproken.
Ook bieden we vaak aan om een bedrijfswater- en
bodemadvies te maken.”

Laagdrempelige samenwerking met
landbouw
Het waterschap zorgt dat er bij de boeren aan
tafel experts zitten die goed weten wat er in het
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gebied en in de landbouw gaande is. Als een
boer besluit om kansrijke maatregelen te nemen
en hiervoor subsidie aan te vragen, wordt deze
ook geholpen bij het maken van een aanvraag
en wordt verteld over wat er verder allemaal bij
komt kijken.
Jantine geeft aan dat de aanpak succesvol
is. “Door het keukentafelgesprek en de hulp
die we gaven bij de subsidie aanvraag hebben
wij in 1,5 jaar 140 boeren bereid gevonden
om maatregelen te nemen en ongeveer 260
boeren gesproken. Zowel voor waterkwaliteit
als voor waterkwantiteit.” Bij waterkwaliteit
gaan de aanvragen meestal om wasplaatsen,

gebruik te maken van de regeling. Ondertussen
maken we ook nog eens de afspraak dat er geen
extra handhavende controle komt voor de duur
van de uitvoering van de maatregel vanuit het
waterschap.”

In één oogopslag

Overzicht van deelnemers uit de database

erfafspoeling, apparatuur voor precisielandbouw
en spuitkoppen. En bij waterkwaliteit om
boerenstuwtjes, peilgestuurde drainage en het
verhogen van het organisch stofgehalte.

Ex-handhaver
Er zitten nog meer voordelen vast aan de
laagdrempelige contacten met de landbouw.

© Colofon

“Voor de gesprekken met boeren over
waterkwaliteit hebben we een ex-handhaver
gevraagd, die zelf ook boer is. Dat werkt heel
goed. De adviseur loopt dan over het erf en zegt
tegen een deelnemende boer: ‘Hé, je moet dat
ook even oplossen, hoor.’ Laagdrempelig en
zonder lading. Het werkt. De boer krijgt tijd om
het probleem op te lossen en hij krijgt het aanbod

Naast de investeringen die door boeren worden
aangevraagd, heeft het waterschap ook zelf
uitvoeringsprojecten die medegefinancierd
worden met POP-subsidie. “Daarin maken we
handig gebruik van de contacten met de boeren
en de investeringen die zij doen. Zo kunnen we in
een gebied allerlei zaken aan elkaar koppelen.”
“De administratie in een gebied hebben we , als
waterschap, op orde,” zegt Jantine. “Met één druk
op de knop kunnen we uit de database halen wat
we allemaal gedaan hebben in een gebied. Tot
op maatregelniveau is hiermee verantwoording
af te leggen aan het bestuur. Het bestuur is zeer
te spreken over het verantwoordingssysteem.
Ze kunnen in één oogopslag zien hoeveel geld is
uitgegeven, hoeveel aanvragen nog in portefeuille
zitten, hoeveel mensen zijn bezocht, hoeveel
peilgestuurde drainage er is aangelegd etc. Ook
de investeringen die de agrarische sector zelf
doet kunnen we er uithalen. Verder zijn we bezig
om de effecten van de maatregelen, daar waar
bekend, toe te voegen in de database.”

Wasplaats op het erf

Gebiedsgericht
Het waterschap bepaalt samen met de boeren in
welke gebieden het waterschap aan de slag gaat
met de gebiedsgerichte aanpak. Dat dit overleg
belangrijk is, bewijst het volgende. “Wij hebben
al een tijd geleden cirkels op de kaart getrokken,
waar we gebiedsgericht willen werken. Zo
hebben we bijvoorbeeld een cirkel aangebracht in
een gebied waar teveel nutriëntenuitspoeling de
oorzaak is van een verslechterde waterkwaliteit.
De boeren zeiden echter dat in dat gebied niet
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alleen de landbouw daarvan de oorzaak kan zijn,
gezien wat daar wordt verbouwd. Later bleek
dat de zuiveringsinstallatie van het waterschap
medeveroorzaker was.”

Succesfactor
Op de vraag wat het succes van de aanpak van
Vechtstromen verklaart, zegt Jantine: “Dat zijn
zowel de medewerkers als het bestuur als de
boeren in het gebied. We zijn als medewerkers
continu bezig om in de gebieden projecten

en opgaven met elkaar te verbinden. En alle
bestuurders staan achter de aanpak van
Landbouw op Peil en DAW. Het Dagelijks Bestuur
is hier ook een aanjager van, omdat ze het
belang van de koppeling met de doelen van het
waterschap inzien.” Dit zorgt er volgens haar
voor dat het waterschap in de rol gaat zitten van
een meedenkende en meewerkende overheid.
Bovendien doet het waterschap dat met zo min
mogelijk inspanning, om te zorgen dat zoveel
mogelijk van het beschikbare budget bij de

landbouw terechtkomt.
Het waterschap probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat LTO
of zijzelf de afzender zijn. “In een gebied in Noordoost Twente
bijvoorbeeld is de uitnodiging voor een bijeenkomst gedaan
door de voorzitter van de Dorpsraad. Hoe mooi kan het zijn.
Uiteindelijk zaten er 45 boeren in de zaal. Er zijn in het gebied nu
76 aanmeldingen waarvan 32 concreet lopende aanvragen voor het
nemen van maatregelen.”

Effect van de aanpak
Jantine geeft aan dat niet is gekozen voor monitoring om de fysieke
effecten van de maatregelen op het watersysteem inzichtelijk
te maken. “De effecten van de kleinschalige en over het gebied
verspreide maatregelen zijn immers moeilijk te meten. We
werken aan een methode om de effecten op een kwalitatieve wijze
inzichtelijk te maken.”
Volgens Jantine heeft de versterkte samenwerking tussen
het waterschap en de boeren zich inmiddels bewezen. “Zo
zijn in meerdere gebieden naar aanleiding van de gesprekken
maatregelen genomen om meer water vast te houden. We proberen
daar achter de schermen op te sturen, omdat wij natuurlijk zelf ook
belangen hebben. Je kunt met deze aanpak echter van tevoren nooit
bepalen wat er uitkomt.”
Het waterschap Vechtstromen is ervan overtuigd dat met de
beschreven laagdrempelige aanpak een goede stap is gezet naar
een verdere samenwerking met : de agrarisch ondernemers,
waarin gezamenlijk aan een verbetering van de waterkwaliteit en
-kwantiteit wordt gewerkt.
Bas Worm bij een boerenstuw
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Aandacht voor water in Europa : Wist je dat…

…er op dit moment in de Europese database van het EIP-Servicepoint 139 projecten op het
gebied van waterkwaliteit staan,
waarvan 34 in Nederland?

…er Europese Multi-actor projecten zijn,
waarin wetenschappers en boeren samen
oplossingen creëren? Een voorbeeld is
het Horizon 2020 project Fairway. Het
project werkt aan landbouwsystemen
die een goede waterkwaliteit produceren
voor drinkwatervoorziening. Een van de
casestudies is Brabant. Een aspergeteler in
Brabant vertelt zijn persoonlijke verhaal over
hoe hij het risico op vervuiling probeert te
verminderen en tegelijkertijd zijn boerderij
economisch duurzaam houdt.
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…in het Sloveense project
‘Digitalizacija namakanja
zelenjave’ een systeem wordt
ontwikkeld dat de hoeveelheid
water berekent die nodig is
voor irrigatie? Gebruikers
krijgen toegang tot informatie
via een applicatie en informatie
kan worden gedeeld met
andere partners.

PROJECT
Tekst: Annemiek Dunnink (BoerenNatuur)
Foto: Boerennatuur

Samenwerken aan een
duurzame natuur en
landbouw in Noord-Brabant
© Colofon

Water is niet het eerste wat opkomt als je aan boeren denkt. Toch
beheren Brabantse boeren samen 1325 ha water met Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Water was altijd al belangrijk,
maar door klimaatveranderingen is wateroverlast en het gebrek aan
water een steeds groter probleem voor boeren. Meeuwis Millenaar
is melkveehouder, maar werkt ook als coach voor het collectief
West-Brabant, de gemeente, de Provincie, het waterschap en de
Vogelbescherming. Hij vertelt hoe in Noord-Brabant vanuit ANLbpakketten boeren samen met waterschappen en provincie het
landschap verduurzamen.

Boeren gaan om verschillende redenen naar een
van de zeven ondernemerscoaches in Brabant,
zoals Millenaar. Ze komen vanuit hun eigen
motivatie of door externe omstandigheden met
een verduurzamingsvraag. Millenaar: “Samen
gaan we aan de keukentafel zitten, het probleem
wordt besproken en met onze kennis en het
netwerk zoeken we naar een oplossing. De boer
schrijft een omschakelplan van een paar A4’tjes.
Is dit een haalbaar plan, dan krijgt de boer 10.000
euro om het plan helemaal te laten doorrekenen,
daarna kan de boer aan de slag.”
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Weten wat er speelt
De coaches werken allemaal samen met
de waterschappen, provincies, gemeentes,
collectieven en natuurorganisaties. Hierdoor
weten ze goed wat er allemaal mogelijk is en
kan er een haalbaar plan gemaakt worden.
Millenaar vertelt het voorbeeld over een boer
die een meer natuurinclusiever bedrijf wilde.
Hij had hiervoor te weinig grond in combinatie
met het aantal koeien, en ook niet de financiën
om zomaar meer grond te kopen. Bovendien lag
de grond die wel beschikbaar was, te ver weg.
Millenaar: “Ik wist dat zijn bedrijf lag op de plek,
waar het waterschap bezig is om een ecologisch
netwerk te sluiten. Zo is er grond geruild met
hulp van het waterschap. Dit zorgde voor twee
mooie resultaten: een natuurinclusieve boer erbij
en een betere ontsluiting van het ecologische
netwerk in Nederland.”

Aanleg waterbergingsoevers door het
waterschap Rivierenland
Een ander voorbeeld dat Millenaar noemt,
is de wateroverlast in het beheergebied
van het waterschap Rivierenland. Door de
klimaatverandering neemt de kans toe dat

het nogmaals gaat gebeuren. Vanuit het gebied is de wens naar voren
gekomen om samen met het waterschap extra maatregelen te treffen.
De volgende stap is om op vrijwillige basis de locaties te bepalen waar
de extra waterberging aangelegd kan worden door het maken van
waterbergingsoevers langs B-waterlopen. Dat zijn natuurvriendelijke oevers
van sloten tussen agrarische percelen, waar het water geleidelijk overloopt
via beplanting naar land. Deze oevers kunnen meer water opslaan en bergen
zo het water beter tijdens natte periodes. Dit voorkomt wateroverlast.
Grote effecten van het ANLb in Noord-Brabant zit in de kilometerslange
aangelegde ARB-randen (Actief Randenbeheer Brabant). De ARB-randen
zijn randen van vier meter breed naast sloten, op akkers, waarop geen
gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruikt mogen worden. En in
de beekdalen en rond natte natuurparels neemt het waterschap ook
maatregelen.”Millenaar: “Ik werk al twintig jaar in dit gebied en ik zie een
enorm verschil in waterkwaliteit van voor 2016 en nu. Dit is een hele mooi
stap in verbeterde biodiversiteit en goed boeren.”

Meedenken en meepraten
Millenaar: “Het klimaat verandert, de politiek verandert, de maatschappij
verandert. Als wij als boeren een duurzame toekomst willen, kunnen we
beter meedenken en meepraten dan boos worden. Op die manier gaan
we de juiste kant op, namelijk de kant waarin de boer en de natuur met
elkaar samengaan. Daarom hebben we als collectieven een voorstel
voor het Landelijk Programma Natuur naar de provincie Noord-Brabant
gestuurd. Samen met het waterschap kijken we ook naar de combinatie van
waterberging en plasdras-gebieden.”
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Maatregel
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ( ANLb)

Projectleider
Meeuwis Millenaar

Meer weten over het project
Meer weten over water in A NLb:
ANLb-folder Water
ANLb-brochure Waterbeheer

PROJECT
Wim Uijttewaal in actie op het Waterfort
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Tekst: Thamar Kok (Regiebureau POP)
Foto’s: Wim Uijttewaal en Regiebureau POP

Watereducatie een must
voor de toekomst

Het project Waterfort belicht op een leuke en
inzichtelijke manier allerlei vormen van watergebruik
en waterbeheersing. Verwondering en bewustzijn
over water staan centraal in dit LEADER-project. Op
het fort Lunet aan de Snel vertelt Wim Uijttewaal
over het Waterfort, zijn betrokkenheid, en ideeën
voor de toekomst.

De activiteiten voor het project vinden plaats op een prachtige plek: het fort
Lunet aan de Snel. Dit fort maakt onderdeel uit van de nieuwe Hollandse
waterlinie. Dat geeft een extra dimensie aan het project. Op deze plek had
het water, in het verleden, een belangrijke verdedigingsfunctie. Het is ook
een mooie plek, omdat er allerlei voorbeelden rond waterbeheersing en
watergebruik in de buurt te vinden zijn. Wim geeft aan: ”Het water dringt zich
als het ware op. We bevinden ons hier op het eiland van Schalkwijk, de Lek
stroomt erlangs en vlakbij is het Amsterdam Rijnkanaal. Vanaf het fort is het
inundatiegebied te zien dat op peil wordt gehouden door het gemaal.”
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De omgeving van het fort Lunet aan de Snel

Hoe het begon
Een jaar of zeven à acht geleden werd het duidelijk dat verschillende forten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe bestemming zouden
krijgen. Samen met broers en zussen ontstond het idee om gezamenlijk te
investeren in het fort Lunet aan de Snel. Niet toevallig, want de familie heeft
een speciale binding met deze plek: het ouderlijk huis ligt in het schootsveld
van het fort.
Het fort biedt mogelijkheden voor bijeenkomsten zoals vergaderingen en
trouwpartijen. Het idee voor het project Waterfort, een fort waar jongeren
kunnen leren over water, komt van Wim. Zelf is hij hoogleraar Waterbouw

De ruimte voor het fort met speeltoestel en een waterbak

aan de universiteit van Delft. “Ik vind dat er veel
meer ruimte zou moeten zijn voor verwondering
en het speels ontdekken van water naast het
meer serieuze wetenschappelijke onderzoek.”
Het Waterfort biedt hiervoor mogelijkheden.
Een ander aspect is bewustwording. Wim zegt
hierover: “Ik vrees dat het rond 2050 heel
duidelijk gaat worden hoe dramatisch het effect
op de waterhuishouding is, als dat nu al niet
het geval is. Er moet veel meer bewustwording
komen over het watergebruik maar ook over
hoe klimaatverandering invloed heeft op
onze waterhuishouding. We hebben jonge
gemotiveerde mensen nodig om oplossingen te
vinden voor de vele uitdagingen op het gebied van
water die op ons afkomen.”

Experimenten voor de jeugd

De ingang van het fort Lunet aan de Snel
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Het Waterfort biedt een educatief programma
voor basisschoolleerlingen en scholieren van het
middelbaar onderwijs. Voor basisscholen ligt het
accent meer op het speels ontdekken. Onderdeel
van het programma is bijvoorbeeld het afschieten
van waterrakketten. “Je doet een afgemeten
hoeveelheid water in de fles en kijkt hoe ver je
raket komt.” Voor middelbare scholieren zijn er

Plannen
Het Waterfort is voor Wim een droom die uitkomt. Het liefst zou hij ook de
vaak verdwenen verwondering bij volwassenen willen aanboren. Voor de
komende tijd werkt Wim verder aan het ontwikkelen van het lesmateriaal
voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het idee is dat er
straks kant-en-klare lespakketten voorhanden zijn en er meer scholen
kunnen worden ontvangen. Tegelijkertijd werkt Wim verder aan spannende
waterobjecten. Wim: “Als je dacht dat de Escher-waterval alleen maar op
een plaatje kan bestaan, dan moet je over een tijdje maar eens een kijkje
gaan nemen op het fort.”
Allerlei soorten experimenten

Projectnaam
Waterfort Lunet aan de Snel

allerlei soorten experimenten te zien en te ervaren. “De wet van Archimedes
kan je heel mooi in beeld brengen door een blokje hout in een bak water te
laten drijven, het verplaatste volume water te meten en zo het gewicht te
bepalen.” Met het lesprogramma hoopt Wim de verwondering te prikkelen
bij leerlingen en ook een stuk interesse voor zijn vakgebied teweeg te
brengen.

LEADER-bijdrage
Het LEADER-programma heeft een bijdrage geleverd voor de ontwikkeling
van het lesprogramma. Voor buiten is een speeltoestel met vijzel
aangeschaft en een waterbak waarmee golfslag kan worden gesimuleerd.
Voor binnen zijn internetvoorzieningen, beamers en beeldschermen
geplaatst voor verschillende leselementen.
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POP3-subsidie
€ 50.000,00
(€ 25.000 Europa, € 10.000,00 provincie Utrecht,
€ 7.500 HDSR, € 7.500 gemeente Houten)
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