
OOST-NEDERLAND - Voor boeren
op de hoge zandgronden in het
oosten van Nederland loont het om
bodem- en hydroLogische maat
regeLen te nemen. Dat blijkt uit
de eindevaluatie van het project
‘Landbouw op Peil’.

In het project ‘Landbouw op
Peil’ gingen vijftien boeren op zoek
naar oplossingen om op hun bedrijf
beter in te spelen op extreme droog
te, maar ook op extreme regenval of
natte omstandigheden. Het project
werd in 2014 officieel afgesloten.
Het onderzoek naar het effect van
de maatregelen liep echter nog even
door. Afgelopen week werden de
resultaten daarvan gepresenteerd.

De maatregelen die de vijftien
ondernemers namen, vloeiden
voort uit een bedrijfswaterhuishou
dingsplan dat in 2011, aan het begin
van het project, voor ieder bedrijf
werd gemaakt. Daarin stonden
voorstellen die bij zouden kunnen
dragen aan een duurzame en kli
maatbestendige bedrijfsvoering.

Per bedrijf ging het om een sca
la aan maatwerkmaatregelen die
betrekking hadden op de bedrijfs
voering, de hydrologie, het bodem-
gebruik en de gewassen die op het
bedrijf worden verbouwd. Het betrof
maatregelen op bedrijfs- en perceel
sniveau.

VOORBEELDEN
Voorbeelden van maatregelen

waren het aanleggen van al dan niet
peilgestuurde drainage, het ophef
fen van storende lagen, het aanleg
gen van boerenstuwtjes en boeren
waterberging, het verbeteren van
de bodemstructuur en het telen van
andere gewassen.

De afgelopen jaren hebben

Aequator Groen & Ruimte, Wage
ningen UR Livestock Research en de
Bakelse Stroom op tien bedrijven de
effectiviteit van de maatregelen ver
der onderzocht. Met de uitkomsten
van dit onderzoek is beter te bepa
len welke maatregelen in een spe
cifieke bedrijfssituatie gaan werken
en welke niet of minder goed.

Het blijkt ook dat de investerin
gen die de proefbedrijven hebben
gedaan, zich op termijn terugbeta
len, zeker als het een combinatie
van bodem- en watermaatregelen
betreft. Wel loopt de terugverdien
tijd van de genomen maatregelen
uiteen van zeven tot twintig jaar,

stelt onderzoeker Marco Arts van
Aequator Groen & Ruimte.

‘Dat hangt enerzijds af van de
mogelijkheid of je als bedrijf de
mogelijkheid hebt om water aan of
af te voeren en de tijd die nodig is

Landbouw op Peil was een project waarbij
vijftien agrarische ondernemers uit Oost-
Nederland tussen 2011 en 2014 samen
met LTO Noord, drie waterschappen, drie
provincies en het ministerie van Econo
mische Zaken, Landbouw en Innovatie
op zoek zijn geweest naar vernieuwende
maatregelen voor klimaatbestendig

om de maatregelen door de te voe
ren. Als die mogelijkheden er zijn,
dan kun je veel beter sturen. Een
alternatief is het bewaren of vast
houden van water. Maar dat is min
der effectief.’

waterbeheer met behoud van een vitale
landbouw. Bij de vijftien agrarische
ondernemingen zijn de bedrijfsvoering,
de bodem en de waterhuishouding in
kaart gebracht. Vervolgens is een veel
zijdig pakket met concrete, vaak ook
innovatieve, verbetermaatregelen in
gang gezet.

Ook samenwerking met collega-
boeren zorgt voor beter resultaat.
‘Een gebiedsgerichte aanpak is
beter omdat maatregelen elkaar dan
ondersteunen en versterken.’

Volgens Arts zijn de deelnemen
de ondernemers zich ervan bewust
dat een goede bodem- en watervoor
ziening het bedrijfsresultaat positief
kan beïnvloeden, ook in de huidige
situatie. ‘Het is juist dat bewustzijn
dat bij andere agrarische onderne
mers moet worden versterkt. Goede
maatregelen zullen gezien de voort
schrijdende klimaatverandering
alleen maar winnen aan rende
ment.’

Klimaatbestendig boeren loont, blijkt uit
het project ‘Landbouw op Peil’. Het project
verdient dan ook brede navolging. Dat gaat
in de praktijk minder snel dan gedacht.

Veranderingen in het klimaat maken het
voor de agrarische sector een hele uitdaging
om de bedrijfsvoering rendabel te houden.
Het loont wanneer boeren op de lokale situa
tie afgestemde maatregelen nemen, rekening
houdend met een toenemende kans op extre
me regenval en extreme droogte. Dat blijkt uit
het inmiddels afgesloten project ‘Landbouw
op Peil’. Het zou dan ook jammer zijn als de
in dit project opgedane ervaringen niet bre
der worden opgepikt en toegepast.

Voormalig voorzitter Siem Jan Schenk van

LTO Noord sprak in 2014 bij de afsluiting van
‘Landbouw op Peil’ dan ook de wens uit dat
dit project een mooie inspiratiebron zou zijn
voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW) van LTO Noord. Dit plan is gericht
op het verbeteren van de waterkwaliteit en
-kwantiteit in combinatie met het versterken
van de land- en tuinbouw.

Het loopt echter nog niet storm met de
projectvoorstellen in het kader van DAW. Een
van de oorzaken daarvan is wellicht de finan
ciering, die deels moet komen uit het Platte
landsontwikkelingsprogramma (POP3). Om
hiervoor in aanmerking te komen, moeten
aanvragers zich door ingewikkelde bureau
cratische procedures worstelen. Ook kunnen
projecten in het kader van DAW niet individu-

eel, zoals bij Landbouw op Peil, maar alleen
als collectief worden ingediend. Daarvoor
zijn voorlopers in de regio nodig die boeren
bij elkaar halen en de kar willen trekken.

In sommige regio’s lukt dat, zoals in Sal
land waar de LTO Noord-afdeling met verve
het project ‘SaLland Waterproof’ heeft gerea
liseerd. Maar elders gaat het moeizaam. Vol
gens projectleider Marco Arts van Aequator
Groen & Ruimte die de boeren in ‘Landbouw
op Peil’ heeft begeleid, komt dat ook omdat
bij het gros van de boeren bodem- en water-
bewustzijn nog niet tussen de oren zit.

De ervaring met klimaatbestendige maat
regelen kunnen echter ook een plek krijgen
in het werkprogramma Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland (ZON). Cofinanciering vanuit
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dit programma gebeurt vanuit de provincies
en is eenvoudiger. Ook individuele boeren
komen in aanmerking, als ze een goed plan
hebben met maatregelen die toe te rekenen
zijn aan de zoetwatervoorziening. De drem
pels liggen hier lager.

In steeds meer regio’s in Oost-Nederland
draait het succesvolle project ‘Vruchtbare
Kringloop’ waarin waterschappen, LTO
Noord, mengvoerbedrijven en Friesland
Campina samenwerken om de landbouw-
productie, het milieu en het watersysteem
te verbeteren. In dit integrale project is even
eens aandacht voor bodemgevoeligheid voor
droogte en het risico op wateroverlast. De
ervaringen uit ‘Landbouw op Peil’ kunnen
ook hier tot inspiratie dienen.
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Vijftien boeren in Drenttie, Overijssel en Gelderland Onder het motto ‘Landbouw op Peil’ zochten ze samen

Nieuwe Oogst

REGIO

hebben tussen 2011 en 2014 ervaring opgedaan met met waterbeheerders naar werkende maatregelen op en provincies. De kunst is nu om de opgedane ervaringen

maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering. bedrijfs- of perceelsniveau. Het project heeft veel infor- breder uit te rollen.

- P’ ‘

matie opgeleverd voor zowel boeren ais waterschappen
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Klimaatbestendig boeren loont

Door de aanleg van boerenstuwtjes kunnen boeren beter sturen op droogte maar ook op natte weersomstandigheden.

Maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer
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Project verdient brede navolging


