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Lessen voor sucessen

Al vanaf het eerste uitvoeringsjaar van de KRW hebben agrariërs, hun
organisatie en collectieven, waterschappen, provincies en andere
organisaties projecten gestart gericht op duurzaam gebruik van water en
bodem. Door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft dit een
impuls gekregen. Inmiddels zĳn er ruim 180 projecten in Rĳn-West. Deze
publicatie laat met een aantal interviews zien waardoor projecten een
succes kunnen worden en mogelĳkheden op dit succes verder uit te
bouwen.
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Met DAW van bedreiging naar kans

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is ooit
schoorvoetend begonnen, maar nu komt het steeds
meer tot wasdom. Zeker nu er steeds meer positieve
resultaten zichtbaar worden. Want resultaat daar gaat
het om, resultaat voor de waterkwaliteit, voor zoet-
waterbeschikbaarheid en resultaat in de
portemonnee van de agrarische ondernemer.
Toen de eisen voor de waterkwaliteit in de
KRW in beeld kwamen leek het voor de
landbouw een onneembare hobbel. Nu ziet
het er beter uit. We zĳn er nog niet, maar via
DAW-projecten en andere initiatieven gaan we
wel steeds beter op het doel af. Innovatieve en
inspirerende projecten waar we in Rĳn-West
mee aan de slag zĳn helpen daarbĳ. Doel voor
de komende periode is om veel meer agrariërs
deel te laten nemen in de DAW-projecten.
Werken aan een betere waterkwaliteit kan
prima samen optrekken met een zekerder
zoetwatervoorziening en een rendabeler
bedrĳfsvoering. Minder uit- en afspoeling geeft een
beter rendement van landbouwhulpstoffen. Bewust de
bodemgezondheid en de zoetwatervoorziening in
beeld hebben en knelpunten hierin aanpakken geeft
meer teeltzekerheid en daardoor een betere en
gezondere oogst.

Samen via DAW blĳven werken het streefbeeld van een
gezonde boerensloot is in het belang van ons allemaal.

Arie Verhorst
LTO Noord portefeuillehouder water en bodem in
West-Nederland

Naar gezond water én een gezonde
bedrĳfsvoering

Ik vind het inspirerend om te lezen hoe agrariërs in
verschillende gebieden in Rĳn-West werken aan schoon
water. Het laat zien hoe de sector stappen kan zetten
naar gezond water én een gezonde bedrĳfsvoering. En
dat is belangrĳk, want er zĳn echt nog stappen nodig

om onze doelen te halen. In veel gebieden is
er nog een flinke slag te slaan. Daar moeten we
met zĳn allen hard aan werken. Inzetten op
schoon water draagt trouwens ook bĳ aan de
aanpak van de zoetwatervoorziening,
stikstofproblemen en bodemdaling.
Ook voor de landbouw ligt er nog een flinke
opgave, vooral bĳ gewasbescherming en
meststoffen. Daarom ben ik blĳ met deze
voorbeelden, die illustreren dat er veel
mogelĳk is. Ze laten ook zien hoe werken aan
schoon water kan verschillen per gebied. Juist
een gebiedsgerichte aanpak draagt bĳ aan het

succes van maatregelen. Agrariërs kunnen zo
aanpassingen doen die passen bĳ hun bedrĳf. En dan is
een gezonde en duurzame bedrĳfsvoering mogelĳk.

Ik hoop dat deze voorbeelden een inspiratie zĳn voor
agrariërs, en ook voor hun adviseurs en voor overheden
om samen verder te werken aan schoon en gezond
water.

Jeannette Baljeu
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland en voorzitter
Regionaal Bestuurlĳk Overleg Rĳn-West
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1. Levendige boerensloot
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“Als boer vind ik sloten in het landschap een
prachtig fenomeen”

Een andere manier van baggeren en ecologisch
beheer, dat waren de speerpunten van het project
Levendige Boerensloot. In 2014 startte het project met
tien enthousiaste agrariërs en werd een jaar later
uitgebreid. In 2019 is het project succesvol afgerond.
Harold Vlooswĳk, een melkveehouder uit Papekop met
120 geiten en 50 blaarkoppen, is één van de agrariërs
die er sinds het begin bĳ was. Samen met Beke Romp
van Hoogheemraadschap de Stichtse Rĳnlanden heeft
hĳ afgelopen vĳf jaar de kar getrokken. Vlooswĳk wĳdt
het succes van het project onder andere aan de
vrĳwillige insteek. “Je moet beginnen met een club die
het leuk vindt, dan wordt het een succes, anderen zien
dat succes en dan rolt het verder uit.”

Toegenomen diversiteit
Na een aantal jaren van
ecologisch beheer zĳn er
zichtbare resultaten in en
rondom de sloten. Zo is
de diversiteit aan planten
langs de boerensloten
enorm toegenomen en
zĳn er veel nieuwe plan-
tensoorten bĳgekomen,
zoals bĳvoorbeeld water-
drieblad en krabben-
scheer. Vlooswĳk geeft
aan dat ook de hoeveel-
heid bestaande planten is
toegenomen: “Voordat we met dit project begonnen
hadden we een paar hoekjes met lisdodden, maar nu
staan er echt veel. Dat vind ik prachtige planten, die zĳn
er zo groot aanwezig”.

Effecten
Of het oppervlaktewater ook meetbaar schoner is
geworden is nog lastig wetenschappelĳk aan te tonen
doordat de afgelopen jaren niet goed te vergelĳken
zĳn. Door droogte en het uitblĳven van veel regen, die
normaal een zuiverende werking heeft, zĳn de omstan-
digheden anders. Maar Vlooswĳk ziet zelf al wel
effecten, bĳ bĳvoorbeeld de drinkbakken voor de
koeien die naast de sloot staan en water uit de sloot op
pompen: “Als boer zie je ook hoe schoon het water in
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die bak is. Dat zie je nog meer dan als het in de sloot zit.
En het zien van het water in die waterbak is ook
bewustwording.”

Bewustzĳn
Door het project zĳn veel boeren bewuster met hun
slootonderhoud bezig. Vlooswĳk onderstreept dat het
project echt een voorbeeld is geweest voor veel boeren
in het gebied. Hĳ vertelt dat zĳn buurman eerst niet
heel enthousiast was, maar nu wel meedoet met het
landelĳke systeem. Vlooswĳk: “Je ziet dat als je als
pionier iets doet, daar achter staat en het waterschap
erin meekrĳgt, dat je dan echt iets kan veranderen in de
maatschappĳ”.

Baggeren
In eerdere jaren hebben de meeste boeren gekozen
voor een zo goedkoop mogelĳke methode van
slootonderhoud, omdat het onderhouden en
uitbaggeren van sloten een kostenpost is voor boeren.
Er werd hierbĳ eens in de vĳf jaar met een baggerkraan
alle bagger uit de sloot gehaald, waarmee de
slootplanten in de kant er ook in één keer uit werden
gehaald. Elk jaar een beetje bagger eruit halen is
minder schadelĳk voor planten, maar weleen stuk
duurder.

Om een andere manier van
slootonderhoud te
bewerkstelligen is het
project Levendige
Boerensloot geïnitieerd
door Hoogheemraadschap
de Stichtse Rĳnlanden. Na
overleg tussen de agrariërs,
het waterschap en Aquon
(onderzoekslaboratorium
van waterschappen) is dit
project verder uitgewerkt.

“Wĳ gaven aan dat we best
deze duurdere, maar meer
ecologische manier van

slootonderhoud wilden uitvoeren, maar dat we wel voor
de meerkosten een bĳdrage zouden willen ontvangen.
En als we die krĳgen, dan gaan we met elkaar
ontdekken of dat mooie sloten oplevert, of meer
planten.” zegt Vlooswĳk.

Levendige boerensloot Levendige boerensloot
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Ecologisch slootonderhoud
De doelstelling van het project was om boeren bekend
te maken met een meer ecologische manier van
slootonderhoud, waarbĳ ecologisch beheer van de
slootkant en een andere baggermethode centraal
stonden. Dit houdt in dat eens per jaar de bagger uit de
sloot met een baggerspuit verder op het land moet
worden gezet, in plaats van langs de kant. Ook moeten
de planten aan de zĳkant van de sloten ontzien en
onderhouden worden, door afmaaien met een
ecologisch slootschoon-apparaat in plaats van planten
met wortel en al eruit te halen.

Monitoring
Gedurende de pilot monitorden vrĳwilligers en Aquon
steekproefsgewĳs bĳ de deelnemende boeren, waarbĳ
op twee of drie plekken zoekvlakken zĳn gemaakt van
100 meter. Hier werd twee keer per jaar gemonitord,
een keer in het voorjaar (mei) en een keer in het najaar
(september). Niet alleen werden de planten geteld, ook
werd er gekeken naar kikkers, salamanders, watertorren
en ander waterleven om te kĳken naar de verandering
én of het effect heeft.

Landelĳke regeling als vervolg
Het project Levendige Boerensloot is een eerste stap
geweest naar een bredere uitrol in Nederland. In 2016
is er gestart met het Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb). Hierbĳ zĳn inmiddels al
honderden boeren aangesloten. Boeren kunnen hierbĳ
kiezen uit verschillende pakketten die bĳdragen aan
een levendige boerensloot:
• Ecologisch slootschonen
• Baggeren met de baggerspuit
• Beheer van natuurvriendelĳke oevers
• Inrichten en beheer van bufferstroken
Ook Vlooswĳk doet nu mee met het agrarische natuur
en landschapsbeheer (ANLb), met de pakketten
ecologische slootkantenbeheer en botanische
weiderand. Hierbĳ wordt de slootkant beschermd door
een paar meter naast de slootkant later te maaien en
niet te bemesten. Ook maakt hĳ nog steeds gebruik van
de baggerspuit.

Verdienen in de toekomst
Vlooswĳk zou het liefst zien dat er een verdienmodel in
zit voor de boer, in plaats van alleen een
onkostenvergoeding. Door boeren meer te belonen als
ze planten in de slootkant hebben, worden ze nog



enthousiaster en gedrevener om mee te doen, met
mooiere en schonere sloten tot gevolg. Vlooswĳk: “Als
je dan zegt wĳ willen mooiere sloten voor het
landschap, schoner oppervlaktewater, dan moet er
eigenlĳk ook nog iets aan te verdienen zĳn. Dan laat je
ook echt zien als maatschappĳ dat het gewaardeerd
wordt. Dat zou nog een winstpunt zĳn. Kĳk,
waterzuiveringsinstallaties kosten ook geld, dus aan
schoner water mag je als maatschappĳ ook wat
besteden vind ik”.

Levendige boerensloot 2. Samen werken aan bodem en water
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“De kracht ligt in samenwerking en
kennisdeling op bodem en water”

Laagdrempeligheid, samenwerking en het delen van
kennis maken het Landbouwportaal Noord-Holland,
dat in mei 2018 startte, tot een groot succes. Via
www.landbouwportaalnoordholland.nl krĳgen boeren
en tuinders uit Noord-Holland op een laagdrempelige
manier informatie over coaching en subsidieregelingen
op het gebied van bodem en water. Siem Jan Schenk,
bestuurder bĳ Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en één van de initiatiefnemers vertelt
over het ontstaan van het portaal en waarom het zo’n
succes is.

Samen werken aan water en bodem
Siem Jan Schenk ziet dat boeren en
waterschappers via het Landbouw-
portaal Noord-Holland samen werken
aan waterbewust ondernemen. “Dat is
een belangrĳk uitgangspunt geweest.
Het portaal is ontstaan vanuit de
Samenwerking Bodem & Water”. Hier
bundelen LTO Noord, de KAVB, agra-
rische collectieven, de provincie en
waterschappen in Noord-Holland de
krachten. “We vinden het als waterschap van belang,
dat de agrarische sector zelf werkt aan verbetering van
waterkwaliteit en zoetwatervoorziening. Het
landbouwportaal vormt hierin het loket voor agrariërs”,
zegt Schenk.

Alles op één plek
Op het portaal vinden agrarisch ondernemers kennis,
informatie en een overzicht van maatregelen en
subsidieregelingen die bĳdragen aan een duurzame
bedrĳfsvoering en een klimaatbestendig watersysteem.
Boeren kunnen via de website een subsidieaanvraag
doen. Schenk: “De kracht van het portaal is dat alles op
één plek te vinden is en alles direct in gang gezet
wordt. Dat maakt het laagdrempelig en overzichtelĳk
en brengt beweging op gang. Ondernemers worden
zich bewust van de mogelĳkheden en kunnen
maatregelen voor een betere bodem en water in gang
zetten.”

Geld en capaciteit voor het DAW
Bĳ zĳn aantreden tot het Dagelĳks Bestuur heeft Schenk

Meer informatie
Beke Romp:
(030) 209 7150
of email
romp.b@hdsr.nl tekst: Veerle Cox



in de coalitieonderhandeling direct aangegeven dat hĳ
geld en capaciteit wilde hebben om de DAW-
problematiek samen met de landbouw aan te pakken.
“Dat is ook in het akkoord gekomen. Meteen hebben
we bĳeenkomsten met sectorpartĳen georganiseerd
waar het idee ontstond voor het Landbouwportaal.”

Een alternatief voor POP3
Het portaal en de andere activiteiten in het programma
Bodem & Water worden niet direct via POP3
gefinancierd. “Dat is bewust”, licht Schenk toe. “Dat
maakt de regeling laagdrempelig en beter toegankelĳk
voor boeren en tuinders. Toch voldoen we ook aan de
‘Bestuursovereenkomst POP3 niet grondgebonden
regelingen voor waterdoelen’ tussen provincie en
Noord-Hollandse waterschappen. Dat is het mooie aan
dit alternatief. POP3-gelden zetten we nu in voor grote,
infrastructurele projecten. Het financiële voordeel
zetten we in het programma Bodem & Water,” aldus
Schenk.

Twee pĳlers
De Samenwerking Bodem & Water kent twee pĳlers. De
eerste is de provinciale subsidieregeling op Kennis. Op
deze regeling dienen agrarische koepelorganisaties
plannen in voor coaches en worden
overheadactiviteiten gefinancierd (helpsdesk,
communicatie). Het landbouwportaal zelf is de tweede
pĳler. Daar krĳgen individuele agrariërs kennis,
coaching en subsidiemogelĳkheden op
bovenwettelĳke investeringsmaatregelen bodem en
water aangeboden.

Ruim 1200 aanvragen
De harde getallen duiden op klinkend
succes. Twee jaar na de lancering
hebben meer dan twaalfhonderd
agrariërs een aanvraag ingediend
voor coaching op het eigen bedrĳf
en/of een subsidie voor
bovenwettelĳke maatregelen. Er is
inmiddels ongeveer 2 miljoen euro
toegekend aan projecten gericht op
kennisdeling en coaching, die zĳn
ingediend door de

Landbouwpartners. Het doel om 30% van alle
boerenbedrĳven in Noord-Holland te laten deelnemen
in 2021 is al begin 2020 bereikt. Maar wat zĳn de do’s
en don’ts?

Samen werken aan bodem en water Noord-Holland Samen werken aan bodem en water Noord-Holland

12 13

Open voor alle boeren
Welke factoren zĳn bepalend voor het succes van de
regeling? Siem Jan Schenk noemt er zes:
• Laagdrempelig voor de agrarische sector. Met de

bestuursovereenkomst 'POP3 niet grondgebonden
maatregelen' zĳn waterschapmiddelen uit POP-
subsidies losgekoppeld van de POP-
verantwoording. Daarmee is de regeling
laagdrempelig voor agrariërs.

• Vanaf de start bestond een sterke bestuurlĳke
overeenstemming en steun voor de samenwerking
om tot een laagdrempelige regeling te komen.

• De verbreding van de agrarische samenwerking
(LTO, agrarische collectieven en KAVB) naar álle
agrariërs in Noord-Holland, dus niet alleen de
eigen achterbannen.

• De waterbeheerders hebben zich verplaatst in de
agrarische sector. Zo is ook het Landbouwportaal
ontwikkeld: zo veel mogelĳk door de bril van de
agrariër.

• In de samenwerking is de landbouw
zoveel mogelĳk zelf het gezicht. Motto:
de landbouw moet met zichzelf in
gesprek. Overheden faciliteren en regis-
seren op de achtergrond.

• De middelen in deze provinciale
kennisregeling zĳn afkomstig van de
waterschappen. Dit geeft de water-
schappen een positie in deze regeling.
Voor de subsidieaanvraag bĳ de pro-
vincie is ook een goedkeuring van het
plan nodig van de waterbeheerder. Hierdoor weten
wĳ dat de goede plannen voor onze regio worden
opgestart!

Spannende leerpunten
Voor initiatiefnemers die ook een portaal of loket willen
opzetten heeft Schenk enkele leerpunten. De
ontwikkeling en uitvoering van zo’n regeling vraagt om
bestuurlĳke daadkracht en een sterke sturing op
samenwerking. Schenk: “Het is belangrĳk te beseffen
dat de samenwerking achter het portaal de stuwende
kracht is”. Er is ook een brede organisatiestructuur
nodig. Zoals een ambtelĳk kernteam en een stuurgroep
Bodem & Water. Ook nodig is een brede inzet aan
deskundigen: subsidiemedewerkers,
subsidiecontroleurs, helpdesk, communicatie, juristen,
coaches, etc. En last but not least de ontwikkeling van
een maatwerk landbouwportaal op regionaal niveau,



waarin eenvoud, laagdrempeligheid en automatisering
van het subsidieproces leidend zĳn geweest.

Interesse bĳ anderen
Het succes van het Landbouwportaal blĳft niet
onopgemerkt. Andere waterschappen hebben
interesse en ook het ministerie van LNV wil meer weten
over de aanpak. “De manier waarop we het
georganiseerd hebben, zorgt voor draagvlak,”
concludeert Schenk: “De gelden benutten we
daadwerkelĳk voor verbetering van bodem en
waterkwaliteit op de bedrĳven zelf”.

www.landbouwportaalnoordholland.nl

tekst: Caroline van de Veerdonk

Samen werken aan bodem en water Noord-Holland 3. Klimaatbestendige polder Lange Weide
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“Je doet het voor het gebied!”

Boeren, omwonenden, natuurbeheerders en
waterschap werken samen om bodemdaling te
remmen, broeikasgassen te verminderen en
waterkwaliteit te verbeteren. In polder Lange Weide is
dat waar de gebiedspartners warm voor lopen.
Veehouder Martin van den Hoeven, Heemraad Bert de
Groot en projectleider Annette van Schie (beiden van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rĳnlanden/HDSR)
vertellen over hun ervaringen. Vol enthousiasme zetten
gebiedspartĳen zich in om het effect van
onderwaterdrainage te verbeteren. Door samen ‘op
maat’ het peil te regelen via een App-groep dynamisch
peilbeheer. Een revolutionaire gedachte voor veel
waterschappen. Voor HDSR sinds kort de nieuwe
werkelĳkheid.

Rem op bodemdaling
Annette van Schie van HDSR is
projectleider voor het
toekomstbestendig maken van
de Lange Weide, een polder
vlakbĳ Driebruggen in het Zuid-
Hollands veenweidegebied. Het
is de grootste pilot voor onder-
waterdrainage in Nederland. In
2018 en 2019 zĳn alle buizen in
de bodem aangelegd: maar
liefst 480 km infiltratiebuizen!
Annette: “Het gaat om het
remmen van bodemdaling en
het tegengaan van klimaatverandering. Met
onderwater-drainage willen we het vrĳkomen van het
broeikasgas CO2 uit veen verminderen. Dat vraagt nu al
actie om kostbare maatregelen te nemen”.

Samen polderpeil regelen
Lange Weide is de eerste polder waar gewerkt wordt
met dynamisch peilbeheer. Bert zegt trots: “We werken
met een App-groep voor medewerkers van HDSR,
Staatsbosbeheer (natuurgebied vlakbĳ), boeren die
spreken namens het gebied en dorpsbewoners
(waterveiligheid). Deze partĳen samen hebben invloed
op het peil”. Annette is enthousiast: “Boeren, bewoners
en natuurbeheerders kunnen hun vinger opsteken als
zĳ het peil aangepast willen zien. En dat is best
wennen!” Van den Hoeven: “Binnen de App-groep

Meer informatie
Jan Willem
Huizinga of
Diana van Soest,
programma
Bodem & Water
HHNK.
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werken partĳen constructief samen en is het geen ver-
van-mĳn-bed show. Dat maakt het prettig
communiceren en is minder bureaucratisch. In 2019 zĳn
we gestart met oefenen. Het voorjaar van 2019 was erg
droog. Via de app hebben we in goed overleg samen
kunnen regelen dat het polderpeil 3 centimeter boven
standaardpeil komt”.

Stabielere grondwaterstand
Onderwaterdrainage werkt zo: de pĳpleidingen zĳn
onder slootpeil aangelegd. Water stroomt daardoor
vanuit de boerensloot via die pĳpleidingen het veen
in. In droge perioden (voorjaar, zomer) kan de
grondwaterstand via de leidingen verhoogd worden.
Gebiedspartĳen kunnen samen het slootpeil
aanpassen via dynamisch peilbeheer. Dat zorgt voor
een stabielere grondwaterstand en er komt minder
broeikasgas uit het veen vrĳ. Bert de Groot: “We zĳn
in het voorjaar van 2019 begonnen met oefenen:
best spannend. Ook bĳ het waterschap vraagt dit een
cultuuromslag”.

Polder met energie
Bert blikt terug: “Het mooie van Lange Weide is dat een
aantal boeren zelf initiatief heeft genomen. Dat was
ongeveer 5 jaar geleden. Het is een polder met veel
energie en een heel actieve agrarische
natuurvereniging (ANV). Voorloper was agrariër Gert
van den Hoeven, toen lid van het algemeen bestuur van
HDSR en actief in de ANV”. We spreken zoon Martin:
“Gert was bang dat het gebied natuur zou worden.
Toen kwam onderwaterdrainage om de hoek kĳken.
Met deze infiltratietechniek wilde Gert bodemdaling
remmen. Later kwam verminderen van broeikasgassen
(CO2) als nevendoel erbĳ. Dat paste perfect in de
klimaatdoelstellingen”. Annette over de voordelen: “De
waterkwaliteit verbetert, de kosten van beheer zĳn lager
en er is beter weidevogelbeheer mogelĳk”.

Bestuurlĳk draagvlak
Bert geeft de bestuurlĳke context aan. “Binnen HDSR
wilden we wat aan bodemdaling doen: hoe daarmee
om te gaan? De provincie Utrecht had budget om pilots
te ondersteunen, maar Lange Weide viste naast het net.
Enkele gemeenten en de provincie Zuid-Holland zĳn nu
nauw betrokken. We vinden het belangrĳk de energie
in het gebied te benutten. Streven is dat 65% van het
peilgebied betrokken is. Bĳ Lange Weide deed maar
liefst 95% van de percelen mee!”

Klimaatbestendige polder Lange Weide Klimaatbestendige polder Lange Weide
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Kosten in perspectief
Bert benadrukt dat onderwaterdrainage in verhouding
een goedkope maatregel is. “Het vraagt een flinke
investering, maar ten opzichte van CO2 reduceren is
het een goedkope maatregel! Je hebt de kosten van de
drains en de aanleg (ca. €3000,= per hectare). Deze zĳn
volledig vanuit POP-gelden betaald. De kosten voor
procesbegeleiding, onderzoek en leren over het peil
zĳn voor rekening van het waterschap”. Annette vult
aan: “Met partĳen samen afstemmen van waterbeheer
op het peilbeheer is super interessant in deze pilot. Het
draagt bĳ aan het waterbewustzĳn in het gebied”.

Volop meten
Maar wat zĳn de effecten van onderwaterdrainage?
Waren de investeringen zinvol? En kunnen we ook leren
voor andere polders? Bert de Groot benadrukt dat het
in deze pilot draait om drie kernvragen. Hoeveel water
gebruikt het systeem? Wat betekent het voor
omwonenden aan wateroverlast? En hoe kun je het
samen doen? Annette licht toe: “We meten
bodemhoogte, grondwaterstanden (belangrĳk voor
dynamisch peilbeheer), de waterkwaliteit (kleine
beestjes) en wat er aan water in en uit de polder gaat.
Het effect van onderwaterdrainage kan verbeteren door
in droge perioden te kiezen voor een hoger slootpeil.
Dat leidt tot meer infiltratie”.

Verder opschalen
“Lange Weide moedigt andere polders aan”, vertelt
Annette. “HDSR is nu met meerdere polders aan de
slag. Polder Vlist, polder
Kortrĳk en Portengen en de
Meĳepolder staan in de
startblokken om de infiltratie-
buizen aan te leggen”. Het
water-schap wil deze polders
graag helpen vanuit de erva-
ringen met Lange Weide en
Spengen. “Drie nieuwe
polders is veel. We springen
vooral in op de gebieden die
zelf met het idee komen”,
aldus Annette. “Deze polders
lenen zich goed voor het
opschalen van onze ervaringen. We gaan altĳd vooraf
na of ze geschikt zĳn voor onderwaterdrainage. Dat
hangt onder andere af van type bodem, geen kwel/
wegzĳging en drooglegging.”



Lerend terugkĳken
Er is veel geleerd is van de pilot Lange Weide, vindt
Bert de Groot: “In de volle breedte hebben we
gebruikers op één rĳ gekregen om maatschappelĳke
doelen te bereiken. Dat is heel bĳzonder, want als
waterbeheerder doe je het niet snel goed. Hier in
Lange Weide heeft HDSR meegewerkt aan het oplossen
van problemen, dat helpt. Overheden zĳn naast partĳen
gaan staan: dat werkt! En tenslotte mensen zoals
Annette die het boerenbelang en het
waterschapsbelang kunnen verenigen”. Martin van den
Hoeven: “Ik vind het heel mooi dat boeren het met
elkaar eens zĳn en samen ervoor gaan. Om samen
succes te bereiken hebben we ook het waterschap en
de ANV hard nodig!”

tekst: Caroline van de Veerdonk
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“Unieke watermakelaars koppelen boeren”

Watermakelaars in het werkgebied van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rĳnlanden (HDSR) en
waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) stimuleren
boeren maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te
verbeteren en bodemdaling te remmen. Ook brengen
de watermakelaars ‘buur’boeren samen om in één
gebied maatregelen te nemen, zodat effecten op water
en bodem in het gebied zichtbaarder en effectiever
worden.
Fruittelers en veehouders kunnen via Subsidieregeling
HDSR en Subsidieregeling AGV een aanvraag indienen.
William Neefjes en Niels Lenting, beiden van HDSR, en
watermakelaar Harold Vlooswĳk (veehouder) vertellen
met energie over hun ervaringen met de regeling. En
wat andere initiatiefnemers daarvan kunnen leren.

Buurboeren koppelen
Watermakelaar zĳn is een unieke
rol. Harold licht enthousiast toe:
“Als bemiddelaar tussen boeren en
waterschap leg ik uit wat de
maatregelen inhouden en hoe de
procedure werkt. Ik voer gesprek-
ken aan de keukentafel om mĳn
collega-boeren goed te informeren
en vragen te beantwoorden”. Niels
vult aan: “De watermakelaar heeft
ook een rol als aanjager om boeren
samen te brengen. Daarmee willen
we bereiken dat zoveel mogelĳk
boeren tegelĳk maatregelen nemen die water of
bodem verbeteren. Dat vergroot het effect enorm.”. Een
vergoeding voor de inzet van de watermakelaars loopt
via agrarische collectieven (ANV’s). De watermakelaars
leggen over hun werkzaamheden verantwoording af
aan het collectief.

Laagdrempelig en simpel
Waterschappen AGV en HDSR zagen dat veel boeren
wel initiatieven wilden nemen maar dat niet konden: de
POP3-regeling richt zich op relatief grote investeringen.
“Daarnaast waren we in ons gebied met studiegroepen
bezig (Polderkennis op Peil), maar gebrek aan
subsidiegeld belemmerde de verdere ontwikkeling.
Terwĳl we wel het waterbewustzĳn willen vergroten en
zoveel mogelĳk boeren willen bereiken”, vertelt Niels.

Meer informatie
Bert de Groot (Heemraad HDSR),
Annette van Schie, ((projectleider
HDSR; annette.van.schie@hdsr.nl),
Martin van de Hoeven (veehouder;
martinvandenhoeven@hotmail.com)

mailto:annette.van.schie@hdsr.nl
mailto:martinvandenhoeven@hotmail.com


De regeling ‘Regionaal partnerschap water en bodem’
richt zich op een bĳdrage aan kleinschalige
bovenwettelĳke investeringen die de boer zelf doet.
Aan niet-opbrengst verhogende maatregelen draagt
het waterschap het meest bĳ: zo’n 75%. Maatregelen
die de bedrĳfsopbrengst vergroten zĳn voor 40%
subsidiabel. William zegt trots: “Het resultaat is een
laagdrempelige, simpele regeling met een duidelĳk
gezicht. Er staat geen flitsende website achter de
regeling, maar de doelen van de regeling halen we
prima”.

Écht samen aan de slag
Niels Lenting constateert dat met de subsidieregeling
veel boeren bereikt zĳn. “De watermakelaars hebben
daarbĳ een cruciale rol gespeeld. Zĳ hebben de
regeling bĳ veel nieuwe boeren geïntroduceerd. En we
zĳn écht samen met boeren aan de slag”.
Aan het einde van de regeling in 2021 verwacht HDSR
dat 15% van de fruittelers en veehouders bereikt zĳn.
Wél is het moeilĳk directe effecten vast te stellen met
het meten van de waterkwaliteit. “Het gaat om kleine
beetjes vooruit, maar dat is ook een effect”, aldus
projectleider William Neefjes.

Mooie bĳvangst
De regeling is in 2018 gestart met als doel
bodemdaling te remmen en waterkwaliteit te
verbeteren. Harold licht toe dat fruittelers ook
aanvragen hebben ingediend die bĳdragen aan
waterbesparing: “Door druppelbevloeiing dicht bĳ de
stam en wortels worden meststoffen (nutriënten) beter
benut. Dat draagt bĳ aan verbeteren van de
waterkwaliteit én aan sparen van water. Bodemsensoren
meten de benodigde waterhoeveelheid”. Niels voegt
toe: “De regeling was niet zo breed ingezet, maar
waterverbruik verminderen is een mooie bĳvangst”.

Concreet en snel
Watermakelaar Harold vindt de
regeling van HDSR en AGV heel
relevant voor boeren. “Het gaat
om hele concrete, kleinere
maatregelen zoals drinkbakken
voor koeien. Die voorkómen dat
het vee de slootkant vertrapt. De
regeling is makkelĳk te overzien,
met een korte doorlooptĳd en
een duidelĳk beginmoment.

Partnerschap Water en Bodem Utrecht Partnerschap Water en Bodem Utrecht
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Binnen een paar weken heeft de aanvrager de uitslag.
Minder laagdrempelige maatregelen zoals
precisiebemesting of spuitvoorzieningen zĳn ook
mogelĳk.” Harold - in het dagelĳks leven veehouder -
heeft zelf ook meegedaan met de regeling en is heel
enthousiast.

Wat zĳn de succesfactoren?
William, Harold en Niels hebben veel geleerd van de
subsidieregeling. Vanuit hun ervaring geven zĳ een
aantal leerpunten mee. Deze delen ze graag met
andere initiatiefnemers:
• Met een laagdrempelige regeling kun je veel

agrariërs actief en enthousiast krĳgen voor
verbeteren van de waterkwaliteit.

• Per boer gaat het om kleine bedragen, €5000 per
jaar en per type maatregel, met een maximum van
€10.000 per boer over meerdere jaren. Voor
bodemdaling maatregelen (alleen in het gebied
van HDSR) liggen de bedragen fors hoger, namelĳk
€30.000.

• De provincie Utrecht stelt voor iedere €100.000 die
de waterschappen als subsidie geven, ook
€100.000 beschikbaar. Dit is voor 3 jaar, dus in
totaal leggen zĳ eenzelfde bedrag neer.

• De opzet van de regeling vraagt veel juridische
inzet om zaken goed geregeld te krĳgen. Dat was
nodig om de aanbestedingsregels voor
watermakelaars ‘waterdicht’ te maken.

• HDSR en AGV evalueren de regeling elk jaar samen
met de watermakelaars. De maximale
subsidiebedragen voor enkele veelvoorkomende
maatregelen zĳn naar beneden bĳgesteld en
onduidelĳke maatregelen zĳn beter beschreven.

• Het vanuit boerenperspectief communiceren via
watermakelaars werkt goed. Het is een ‘win-win-win’
aanpak voor de boer, de watermakelaar én het
waterschap.

• Het verschil in deelname van boeren per gebied zit
‘m in de organisatiegraad. In het westen van HDSR-
werkgebied loopt al jaren het kennisdelen project
Polderkennis op Peil. Dat draagt bĳ aan een grotere
bekendheid. In het oosten lag deelname aan de
regeling in de eerste jaren lager, maar neemt toe
naarmate daar ook de bekendheid van de regeling
toeneemt.

• Tenslotte: de concreetheid van de maatregelen in
de regeling is belangrĳk. Kies voor maatregelen die
makkelĳk toepasbaar zĳn in de boerenpraktĳk!

Meer informatie
William Neefjes,
HDSR, mobiel:
+31655240607/
e-mail:
William.neefjes@
hdsr.nl
Harold Vlooswĳk,
watermakelaar e-
mail:
harold.vlooswĳk
@hotmail.com)
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mailto:harold.vlooswijk@hotmail.com


Partnerschap Water en Bodem Utrecht 5. Schoon erf schone sloot fruitteelt

22 23

"Na de scan kun je aan de slag met
maatregelen.”

Schoon Erf, Schone Sloot? Dat geldt ook in de fruitteelt.
In 2019 keken twaalf fruittelers uit het Gelderse
Rivierengebied kritisch naar hun erfafspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen. Waar komt water van
hun erf terecht? Hoe verklein je de risico’s van
erfafspoeling? Initiatiefnemer Marc André de la Porte
vertelt in dit artikel over de geleerde lessen.

Grootste probleem is bewustwording
Als sector willen we graag op een schone manier
produceren, vertelt Marc André de la Porte van
Fruitwinkel bloeiend Merm. Hĳ is zelf als fruitteler
betrokken bĳ de Nederlandse Fruittelers Organisatie
(NFO) en mede-initiatiefnemer van het project Schoon
Erf, Schone Sloot. “Grootste probleem bĳ
erfafspoeling is bewustwording”, denkt
André de la Porte. “Ik teel zelf appels en
peren in Dreumel, tĳdens je werkzaamheden
merk je niet hoeveel gewasbeschermings-
middelen van je erf naar het oppervlakte-
water afspoelt. Dat was een eyeopener. Door
dit project groeide de bewustwording. Dat is
belangrĳk en volgens mĳ de eerste stap
richting een schoner erf!”
Na bewustwording komt het nemen van
maatregelen. Maar welke? De deelnemers
maakten samen en onder begeleiding van
adviseurs een plan van aanpak om
afspoeling van gewasbeschermings-
middelen te voorkomen. “Dat maakte dit
project vermoedelĳk zo doeltreffend en
aantrekkelĳk voor de fruittelers.”

Twaalf fruittelers aan de slag
Van werven voor het project was geen sprake: al voor
de start van het project stonden twaalf deelnemers in
de startblokken om aan de slag te gaan met
erfafspoeling. André de la Porte: “Met deze twaalf,
waaronder ikzelf, hebben we met een erfemissiescan
de afspoeling in kaart gebracht. Ook zĳn metingen
uitgevoerd en bespraken we wat de gevolgen zĳn van
overschrĳdingen van bepaalde stoffen voor de
omgeving.”
De telers bekeken wat er achterblĳft in het spoelwater
na het schoonmaken van de spuitmachines. Er is ook



onderzocht hoeveel beschermingsmiddelen er in de
drainagebuizen terecht komen. “We leerden dat het
schoonmaken van de spuitmachines voor de fruitteelt
het grootste erfemissierisico is.”

Plan van aanpak voor eigen erf
Iedere deelnemer maakte onder begeleiding van een
adviseur een eigen plan van aanpak om de erfemissie
op het bedrĳf te verminderen. Bĳvoorbeeld door
aanpakken van drift tĳdens het spuiten door zĳwaarts te
gaan spuiten of door luchtondersteuning in te zetten
tĳdens het spuiten.
Ook keken de deelnemers tĳdens de erfemissiescan
kritisch naar de erfinrichting: is het mogelĳk om door
simpele wĳzigingen op het erf emissie te beperken?
André de la Porte: “Kĳk naar je wasplaats voor machines
en kisten: is het mogelĳk om het vervuilde water op te
vangen en te reinigen? Loopt het water van de
wasplaats wel erg gemakkelĳk richting de sloot?
Voorkom dat! Ik ben door dit project mĳn spuiten op
een andere manier gaan schoonmaken.”

Kennis delen
Ter afsluiting van het project in 2018 is de kennis over
de vernieuwde erfemissiescan en de maatregelen
gedeeld met ruim honderdvĳftig fruittelers uit de regio
tĳdens verschillende bĳeenkomsten. André de la Porte:
“De erfemissiescan was erg gericht op de akkerbouw,
dankzĳ dit project hebben we de scan verder kunnen
ontwikkelen en laten aanpassen aan de fruitteelt. De
scan is een belangrĳk hulpmiddel voor fruittelers om
erfemissie in kaart te brengen. Pas daarna kun je
namelĳk aan de slag met maatregelen.”

tekst: Ltsa Post
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“Ik wilde zelf meten of er vanaf mĳn erf
vervuild water de sloot in loopt”

Biologisch melkveehouder Henk Dekker uit Putten was
nieuwsgierig naar de erfafspoeling van zĳn eigen
bedrĳf. Daarom deed hĳ van 2018 tot juni 2019 mee
aan het DAW-project Zelf meten erfafspoeling.
“Aantrekkelĳk aan het project vond ik dat ik zelf mĳn
erfafspoeling mocht meten.”

Een schoon en net erf, dat vond
melkveehouder Henk Dekker altĳd al
belangrĳk. Maar of er sprake was van
erfafspoeling en wat dat betekent
voor de waterkwaliteit in de sloot,
daarvan had Dekker geen idee. “Het
waterschap Vallei en Veluwe zegt wel
dat door erfafspoeling het slootwater
wordt vervuild, maar ze kunnen
zoveel zeggen. Door het project Zelf
meten erfafspoeling kon ik zelf meten
en zien of er vanaf mĳn erf sprake is
van vervuild water richting de sloot.”

Grote verschillen tussen de metingen
De 20 deelnemers namen in totaal 4 keer na een
regenbui zelf monsters van het water dat naar de sloot
loopt. Met meetstrips maten ze het regenwater op
stikstof en fosfor voor, tĳdens en nadat het in de sloot
komt. De geanonimiseerde resultaten werden in
groepsverband besproken. “Heel interessant, want
tussen de metingen waren grote verschillen. Ik zag
duidelĳk het verschil tussen metingen op een schoon
erf en een erf met bĳvoorbeeld voerresten. In dat
eerste geval was er vrĳwel geen nitraat en fosfaat
meetbaar en komt er dus ook geen vervuild water in de
sloot.”
Door dit project is hĳ zich nog meer gaan realiseren
hóe belangrĳk een schoon erf is voor de waterkwaliteit
van de sloot. Maar Dekker leerde ook dat vervuiling van
de sloot niet alleen te wĳten is aan een vuil erf. “Er is
ook gesproken over de vervuiling door ganzen in de
poldersloten, compostering van de bladeren en
effecten van zoutstrooien op water in sloten en beken.
“Een goed opgeruimd erf is wat agrariërs kunnen
bĳdragen, dus wil ik het schoonhouden zo makkelĳk
mogelĳk maken voor mezelf. We hebben het immers al
druk zat.” In plaats van de bezem die Dekker eerder
altĳd gebruikte, schafte hĳ naar aanleiding van het

Meer informatie
Coen van Dĳk,
Waterschap
Rivierenland:
C.van.Dĳk@wsrl.nl



project een elektrische veegmachine aan.

Voorkom tussen de stenen inrĳden
Belangrĳke les die Dekker leerde door het project is dat
je continu alert moet zĳn op vuil op je erf. “Als je druk

bezig bent, dan kan het gebeuren dat je
wat ruwvoer verliest of wat mest. Dat is
geen probleem zolang het niet regent,
denk je misschien. Maar ondertussen rĳd
je met de trekker al dat vuil tussen de
stenen in. Komt er dan na een periode
van droogte een heftige regenbui, dan
neemt het regenwater al dat vuil mee
naar de sloot. Dat moet je zien te
voorkomen.” Met de elektrische
veegmachine is het voor Dekker en zĳn

zoon bĳna een automatisme geworden om zodra er wat
resten op het erf liggen, een rondje te maken. “En
dankzĳ de zonnepanelen die op het dak liggen, is het
schoonmaken van het erf nog gratis ook.”

Bewustwording
Voor Dekker draaide het project Zelf meten
erfafspoeling om bewustwording. “Hoe vervuilend je
erfafspoeling richting de sloot precies is, daar kom je
met dit project niet achter.” Met de strips kon alleen
fosfaat en nitraat gemeten worden, niet de beste
graadmeter voor erfafspoeling. Daarbĳ was het een erg
droog jaar, zodat er niet door alle boeren even goed
gemeten kon worden vanwege een droge sloot.

Vervolg
Er wordt gekeken naar een vervolg van ‘Zelf meten
erfafspoeling’, onder andere naar de mogelĳkheden
voor financiering. Een nog grotere groep kan dan aan
de slag met het zelf meten van erfafspoeling en zo
bewustwording hierover vergroten.

tekst: Lytsa Post
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In Polderkennis op Peil pakken 7 regionale
studiegroepen van agrariërs en waterschappers
gezamenlĳk watergerelateerde problemen aan. Deze
zogenaamde Poldernetwerken kĳken zowel naar de
polder als naar het eigen bedrĳf en richten zich op
onderwerpen als baggeren en slootschonen,
aanpakken van kwel, waterinfiltratiedrainage en het
optimaliseren van de kringlopen van grondstoffen op
de bedrĳven.

In DAW Krimpenerwaard werken circa 70
melkveehouders in de Krimpenerwaard en het
hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
samen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren. In studiegroepen werken zĳ aan
onderwerpen als kringlooplandbouw, erfafspoeling,
baggeren en het schonen van sloten.

Op www.agrarischwaterbeheer.nl zal in december een
video over dit project beschikbaar zĳn.

Meer informatie
Kees van Vuuren,
kvvuuren@projec
tenltonoord.nl

https:// www.agrarischwaterbeheer.nl
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