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  Struviet uit rioolwater als meststof voor mais    ‘Droogte? Alleen schade beperken kan’ 

  Maaisel als bodemverbeteraar  
   ‘Prestige-appels, mede dankzij het 

waterschap’  

  Zelf hoogte waterpeil op land bepalen 

Zomer 2019

Waterschap Vallei 

en Veluwe zorgt 

voor veilige dijken, 

schoon en voldoende 

oppervlaktewater en 

gezuiverd  afvalwater 

in het gebied tussen 

IJssel, Nederrijn, 

Utrechtse Heuvelrug 

en Randmeren. 

Samenwerken en 

vernieuwen zijn 

essentieel in ons werk.

  Spuitcontroles gewasbescherming
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Waterschap werkt aan circulaire economie 

Struviet uit rioolwater 
als meststof voor mais 

De meststof komt beschikbaar door zuurvorming 

van het kiemende plantje en zo direct bij de 

wortel. Daardoor heeft het geen negatief effect op 

de waterkwaliteit of bodemleven. Het is daarom 

een primeur op meerdere fronten.

Terugwinnen grondstoffen
Waterschap Vallei en Veluwe gelooft in ‘de circu-

laire economie’, in het gezamenlijk creëren van 

waardeketens, waarbij afval van de één, grond-

stof voor een ander is. We winnen steeds meer 

grondstoffen terug uit ons rioolwater. Waaronder 

fosfaat in de vorm van Struviet. Fosfaat is één van 

de belangrijkste nutriënten, maar wereldwijd een 

eindige grondstof.

Dirk-Siert Schoonman, dagelijks bestuurslid van 

Waterschap Vallei en Veluwe: “Grote opgaven 

als de klimaatverandering, energietransitie en de 

circulaire economie, zijn doorgedrongen tot ons 

werkveld. Stapsgewijs werken we toe naar een 

volledig circulair denkende en opererende orga-

nisatie. Het is mooi om te zien dat deze grondstof 

een toepassing krijgt die aan meerdere doelen bij-

draagt. Mais krijgt met de toepassing van ons stru-

viet een goede start zonder dat dit de waterkwali-

teit of bodem negatief beïnvloedt.” 

Physiostart P Plus
Het bedrijf Timac Agro maakt met de terugge-

wonnen struviet (fosfaat) de meststof Physiostart 

P Plus. Bijzonder is dat de meststof gebruikt kan 

worden binnen de derogatiewetgeving die geldt 

voor veehouders. Voor het waterschap is het niet 

alleen belangrijk dat de grondstof wordt herge-

bruikt maar ook de wijze waarop. Door een spe-

cifiek proces van verhitten en fijnmalen ontstaat 

een mestkorrel die niet uitspoelt in water en dat is 

belangrijk voor de waterkwaliteit waar het water-

schap verantwoordelijk voor is. Bovendien wordt 

door de precisiebemesting, de kans op overbe-

mesting kleiner. 

Struviet uit rioolwater
Op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn reinigt 

Waterschap Vallei en Veluwe het rioolwater van 

Apeldoorn en omstreken. De bestanddelen om 

struvietkorrels te vormen zijn van nature in riool-

water aanwezig. Struviet bestaat onder andere 

uit voor de landbouw waardevolle grondstoffen 

Fosfaat en stikstof. De struviet wordt uit rioolwater 

volgens een nieuw proces gecontroleerd gevormd 

in een tank op de zuiveringsinstallatie van het 

waterschap. Deze struvietkorrels worden vervol-

gens geoogst en geleverd aan een afnemer.

Energie en grondstoffenfabriek
Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. 

 Waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol. 

Lees meer over de waterschappen als energie en 

grondstoffenfabriek op www.efgf.nl.

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van 

mais. In april werden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Producent 

Timac Agro bewerkt struviet tot meststof waarbij de kwaliteit van de struviet blijft 

behouden. Struviet lost niet op in water waardoor de meststof niet uitspoelt in grond- 

en oppervlaktewater.  

“De bestanddelen om struviet-

korrels te vormen zijn van nature 

in rioolwater aanwezig”
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Samen kun je de problemen te lijf, meent Schoonman

‘Droogte? Alleen 
schade beperken kan’ 

“De oplossing voor de droogte zit niet alleen in 

de vraag hoe het waterschap omgaat met water-

verdeling,” zegt Schoonman. “De oplossing hangt 

ook samen met de vraag hoe we in ons gebied 

allemaal met de bodem omgaan en hoe we het 

beschikbare water verbruiken.”

Na de waterschapsverkiezingen van maart begon 

zijn tweede termijn. “De komende vier jaar zetten 

we ons in om samen met onze partners het 

 landelijk gebied verder klaar te maken voor een 

toekomstbestendig waterbeheer.”

Water vasthouden   
De heemraad vertelt dat het waterschap zich 

tot nu toe vooral heeft gericht op het kunnen 

omgaan met wateroverlast. “Wat dat betreft heeft 

de langdurige droogte van 2018 ons de ogen 

wel geopend. We hebben nu veel meer gevoel 

gekregen bij het inzetten van maatregelen tegen 

droogte. Ik merk dat daar in het landelijk gebied 

bij agrariërs en natuurterreinbeheerders ook 

draagvlak voor is.”

“We hebben elkaar nodig,” benadrukt 

Schoonman. “Er zijn peilbesluiten maar daarbinnen 

kun je afwijken en bijvoorbeeld in overleg het 

waterpeil verhogen. Het is mooi dat we eind vorig 

jaar op onze steunpunten in Baarn, Barneveld 

en Twello met een aantal betrokkenen om tafel 

hebben gezeten. Samen keken we hoe we het 

water in ons gebied zolang mogelijk konden vast-

houden. Juist ook in de haarvaten van het water-

systeem, waar we als waterschap geen directe 

invloed hebben.”

“Goed dus dat agrariërs en terreinbeheerders 

in goed onderling overleg soms sloten hebben 

 afgedamd met een houten schot. Alle beetjes 

helpen. Het heeft soms ook een risico. Wat als 

die plensbui dan toch ineens valt en er juist 

even teveel water is? Dat vraagt om een goede 

 afstemming en ook om alertheid.”

Voldoende en schoon water is van levensbelang. Niet voor niks stelde 

Waterschap Vallei en Veluwe per 5 juni een verbod in op het onttrekken van 

oppervlaktewater in grote delen van het werkgebied. De droogte van 2018 werkt 

door in 2019. Heemraad Dirk-Siert Schoonman ziet samenwerking als noodzaak. 

“Droogte voorkomen is niet mogelijk. Maar samen kunnen we de schade wel veel 

zoveel mogelijk beperken.”

“De oplossing hangt ook samen met 

de vraag hoe we in ons gebied allemaal 

met de bodem omgaan en hoe we het 

beschikbare water verbruiken.”

“De effecten van 

klimaatverandering dagen ons 

uit om steeds slimmer met 

elkaar samen te werken.”  
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Bodemvruchtbaarheid   
In de preventieve sfeer denkt het waterschap actief 

mee met agrariërs over een goede bodem die 

werkt als een spons.  “Duurzaam bodembeheer 

helpt de bodemkwaliteit te versterken. Het levert 

de landbouw een betere bodemvruchtbaarheid 

op en levert de samenleving duurzamer geteelde 

gewassen als basis voor duurzamer voedsel op. 

Ook is het goed voor de waterkwaliteit en grotere 

waterbuffering, een grotere biodiversiteit en het 

kan tevens bijdragen aan de klimaatopgave.”

De heemraad is positief gestemd over het proef-

project waarin kunstmestkorrels die gemaakt 

worden uit rioolslib (menselijk poep) op de riool-

waterzuivering van het waterschap in Apeldoorn, 

kunnen  worden ingezet door agrariërs. Het water-

schap levert de grondstof, struviet, voor precisie-

bemesting van mais. Dit voorjaar zijn de eerste 

percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. 

“Struviet lost niet op in water waardoor de mest-

stof niet uitspoelt in grond- en oppervlaktewater,” 

legt Schoonman uit. “Het komt beschikbaar door 

zuurvorming van het kiemende plantje en zo direct 

voor de wortels beschikbaar. Daardoor heeft het 

geen negatief effect op de waterkwaliteit of het 

bodemleven. Deze fosfaatkunstmest is toe te 

passen binnen de voorwaarden voor derogatie.”

De landbouw- of voedselkringloop is volgens hem 

nooit helemaal rond te krijgen. Daardoor gaat 

fosfaat als belangrijke grondstof verloren. “De 

menselijke consumptie van eten en dat vervolgens 

weer uitscheiden is het grote lek in de kringloop. 

Maar door deze manier van circulair werken sluiten 

we deze kringloop een beetje.”

Biodiversiteit  
Door de droogte loopt de biodiversiteit extra 

schade op. Het waterschap kan kijken hoe het 

kan bijdragen om deze schade te beperken. De 

afgelopen jaren werd Nederland opgeschrikt door 

berichten over een drastische afname van biodiver-

siteit. “Daar hebben we ons eigen maaibeleid op 

aangepast, ook op de dijken langs IJssel, Neder-

rijn en de Randmeren. Door gefaseerd te maaien 

blijven er meer grassen en kruiden staan wat ook 

goed is voor insecten, bijen en vlinders.”

Schoonman vertelt dat er ideeën zijn om van de 

Grebbelinie een ‘bloemenlinie’ te maken. “Dat 

doen we als waterschap op onze eigen grond maar 

we kunnen ook samenwerken met agrariërs in het 

gebied, al dan niet georganiseerd in agrarische 

natuurverenigingen. “Dan wordt zo’n lint of linie 

veel breder, met nog meer effect voor de biodiver-

siteit.”

Schoonman ziet een groeiende behoefte en 

noodzaak om samen op te trekken als agrariërs en 

waterschap. “De effecten van klimaatverandering 

wachten niet op ons. Het daagt ons uit om steeds 

slimmer met elkaar samen te werken.” 

Naast de eigen meetresultaten van de deelnemers 

werden op een aantal bedrijven ook laboratorium-

testen uitgevoerd. Dit werd in een gezamenlijke 

bijeenkomst besproken. ‘De proef moest vee-

houders in de eerste plaats bewust maken van 

hun eigen erfafspoeling’, zegt projectleider Dirk-

Johan Feenstra van Projecten LTO Noord. ‘Je kunt 

immers pas passende maatregelen nemen als je 

de knelpunten in beeld hebt. Dat is goed gelukt.’

Verlies aan mineralen
Simone Eggenkamp kan dat beamen. Met haar 

man Robert heeft ze een melkveebedrijf in Bun-

schoten. ‘Uit de metingen bleek dat het water 

dat van ons erf afspoelde schoner was dan het 

water in de sloot’, licht ze de resultaten toe. Dat 

komt omdat er veel hemelwater mee spoelt de 

sloot in, maar ook door de hygiënische manier 

van werken. ‘We houden het erf schoon met een 

veegmachine en een bladblazer, apparaten die 

waterschappen zouden kunnen promoten of sub-

sidiëren. Ons motto is: als er niets ligt, kan er ook 

niets afspoelen. Dat is voor een deel eigenbe-

lang: afspoeling betekent immers ook verlies aan 

 mineralen.’

Bewust
Eggenkamp hoefde dus niets te veranderen aan 

de bedrijfsvoering, andere deelnemers konden 

vaak volstaan met kleine aanpassingen en waren 

zich bewust van eventuele knelpunten. 

Het project werd geïnitieerd en gefinancierd 

door Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheem-

raadschap de Stichtse Rijnlanden, O-gen en het 

 Gelderse DAW-project ‘Wijs met Water’.

Met het proefproject  ‘Metingen Erfafspoeling’ hebben twintig melkveehouders 

zelf de effecten gemeten van de erfafspoeling op hun bedrijf. Daarbij maakten 

ze in regenperioden gebruik van speciale lakmoespapiertjes, die op diverse 

plekken op  het erf de hoeveelheid stikstof en fosfor aan het licht brachten in 

water dat vanaf het erf de sloot in spoelt. De meetresultaten werden anoniem 

verwerkt door LTO Noord. 

Zelf erfafspoeling meten 

Lakmoesproef voor 
melkveehouders



Agrarische nieuwsbrief9Agrarische nieuwsbrief8

Heemraad Bert van Vreeswijk

Sinds 1 januari 2019 is een drukregistratie-sys-

teem verplicht op landbouwspuiten. Om de 

ondernemer voldoende tijd te geven en een 

keuze te kunnen laten maken voor de aan-

schaf van een drukregistratie-systeem, de juiste 

spuitdoppen, of een drift-reducerende techniek, 

wordt het jaar 2019 gezien als een overgangsjaar. 

Dit betekent het volgende:

•  Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuit-

druk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met 

‘drift-reducerende doppen’ vermeld omdat het 

niet aannemelijk is dat deze in de landbouw-

praktijk bij de juiste spuitdruk gebruikt worden. 

•  Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een 

spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor ‘luchtvloei-

stof-mengdoppen’, is een drukregistratievoor-

ziening vereist. 

•  Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuit-

druk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met 

aanvullende drift-reducerende voorziening is 

geen drukregistratievoorziening vereist omdat 

deze dan niet of minder doelmatig is. 

Als alternatief voor de drukregistratievoorziening 

kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn 

bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor lucht-

vloeistof-mengdoppen, een verdubbeling van de 

in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone 

worden toegepast. Dit betekent bij gras, granen 

en maïs een teeltvrijezone van standaard  

50 centimeter naar 1 meter. 

In de ministeriële regeling staat vermeld dat 

een drukregistratie tijdens het spuiten per 

10 seconden een waarneming vastlegt en deze 

waarneming ten minste 1 uur wordt bewaard.  

Informatie over drift-reducerende doppen en 

technieken kunt u vinden via  

www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebe-

heer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/ en 

via www.toolboxwater.nl.

Handhavingsprotocol 
Binnen het doelgroepenoverleg wordt een hand-

havingsprotocol ontwikkeld. Dit voorziet ook in 

situaties waarin een ondernemer een verplichting 

tot de aanschaf van een nieuwe landbouwspuit, 

aanvullende techniek of drukregistratievoorzie-

ning aan gaat, maar levering niet in 2019 kan 

plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat bedrijven 

die aantoonbaar investeren dit in 2020 kunnen 

uitvoeren. 

Onderdeel van het handhavingsprotocol is dat 

bevoegd gezag ondernemers in 2019 zal wijzen 

Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen geldt sinds 2018 de verplichting 

dit uit te voeren met tenminste 75 procent drift-reducerende techniek. Dit staat in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. In de toelating van een gewasbeschermingsmiddel 

(wettelijk gebruiksvoorschrift) kan een hogere eis staan. De strengste eis is leidend. 

De NVWA en de waterschappen zijn bevoegd om spuitcontroles uit te voeren.

Verplichte drukregistratie op landbouwspuiten 

Spuitcontroles 
gewasbescherming   

op de nieuwe voorwaarden, indien een in de 

praktijk aangetroffen landbouwspuit nog niet 

voldoet aan het vastgestelde kader.

In 2020 zal er wederom toezicht worden 

gehouden op de uitvoering. Wanneer blijkt dat 

er niet voldaan wordt aan bovengenoemde 

 verplichtingen, kan het waterschap besluiten een 

boeterapport op te maken, waarna de NVWA na 

beoordeling hiervan een boete kan opleggen. 

Wanneer u subsidies ontvangt in het kader van 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kan de 

NVWA bij het opleggen van een boete tevens 

besluiten te korten op deze inkomenssteun.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de heer D. Wessels, afdeling handhaving van 

Waterschap Vallei en Veluwe.

Teeltvrijezone
Bij de teelt van gras, maïs en granen geldt een 

teeltvrijezone van 50 centimeter langs sloten en 

andere watergangen die watervoerend zijn of 

onder normale omstandigheden oppervlaktewater 

bevatten tussen 1 april en 1 oktober. Deze teelt-

vrijezone mag niet bemest en bespoten worden 

met gewasbeschermingsmiddelen. In deze zone 

mogen zij wel pleksgewijs worden toegepast. Wel 

dient dan gebruik te worden gemaakt van een 

afgeschermde spuitdop (spuitkapje). Er zijn geen 

gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn 

om op een sloottalud te gebruiken. Dit betekent 

dat er geen pleksgewijze toepassing mag plaats-

vinden op het talud. In de praktijk zien de toezicht-

houders van het waterschap nog geregeld dat de 

teeltvrijezone met het zode-bemesten wordt mee-

genomen.  Dit gaat ten koste van de kwaliteit van 

het water in de sloten. Zie foto. 
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Door de klimaatverandering is het vaker lang 

droog. Maar als het regent, is het meteen ook 

stevig. En dan staat er weer te veel water op het 

land. Maaimachines kunnen dan het land niet op. 

Met grote gevolgen voor de opbrengsten.

Zelf aan de knoppen 
De boeren wilden daarom zelf aan de knoppen 

zitten om hun landerijen natter te houden bij 

droogte en droger te krijgen bij nattigheid door 

het waterpeil te verlagen of juist te verhogen. 

Doet het waterschap niet genoeg? Heemraad 

Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en 

Veluwe: “Waterbeheer is inderdaad onze ver-

antwoordelijkheid. Maar als je in een gebied het 

peil verhoogt, kan dat voor de ene boer gunstig 

uitpakken en voor de andere net niet. De ene 

wil droog land om te maaien, de ander wil het 

wat langer nat houden om het gras door te laten 

groeien.”

Onderstaande grafi ek laat het verschil van 

grondwaterstanden binnen het zelfde perceel 

zien ten noorden van de Utrechtse Heuvelrug 

bij  Woudenberg. Het maaiveld ligt ongeveer 

3 meter boven NAP. De zwarte lijn is boven-

Droogte en soms ook wateroverlast vormen een groot probleem voor steeds meer 

boeren. Drie agrariërs in de provincie Utrecht gaan deze bedreigingen al een tijdje 

persoonlijk te lijf met fl exibel peilbeheer op basis van weersvoorspellingen. Het is een 

proefproject mede mogelijk gemaakt door het waterschap en een POP3-subsidie. We 

maken hierbij wat resultaten inzichtelijk.

Resultaten inzichtelijk gemaakt 

Zelf hoogte waterpeil 
op land bepalen  

strooms van de boerenstuw en de rode lijn is het 

referentiepunt benedenstrooms van de stuw.

Het grondwater piekt niet zozeer hoger, maar 

zakt -bovenstrooms van een stuw- vooral minder 

snel uit en blijft vervolgens door de hogere 

drainage-basis in droge perioden hoger staan 

en zo ook de grondwaterstand, vertelt Jouke 

Rozema van Aequator Groen & Ruimte BV. 

Meetapparatuur 
“Zo hebben boeren in droogtegevoelige 

gebieden met een zandige ondergrond laat in 

het voorjaar en richting de zomer tot enkele 

weken voordeel van een stuw of serie stuwen. 

Wel vraagt het om goede afstemming met de 

omgeving en bewustzijn over hoe met de stuw 

om te gaan bij hevige piekbuien of langdurig 

natte perioden.”

“We monitoren de grondwaterstanden draadloos 

en aan maaiveld afgewerkte peilbuizen,” vervolgt 

Rozema. “De boer kan gewoon mest uitrijden 

met de zodebemester of sleepvoet en beweiden 

zonder dat de meetapparatuur beschadigd. Via 

een App kunnen zij de gegevens inzien en 

 vervolgens zelf de stuwen aanpassen.”

Foto’s en grafi ek: Jouke Rozema, 

Aequator Groen & Ruimte bv.
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Maaisel als waardevolle grondstof in 
landbouwpercelen
De aanvoer van een bodemverbeteraar, zoals 

bijvoorbeeld maaisel, is een manier meer 

 organische stof in de bodem te brengen. Het 

maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud van de 

watergangen en taluds, is daarom voor de land-

bouw een waardevolle grondstof om als bodem-

verbeteraar van landbouwpercelen te gebruiken. 

Als waterschap dragen we zo bij aan een duur-

zame bodem. 

Het draagt ook bij aan de doelstellingen van een 

circulaire economie en circulair terreinbeheer.

Belang van een duurzame bodem 
Een gezonde en duurzame bodem dient een 

gezamenlijk belang van agrariër en het water-

schap. Want in een gezonde bodem kan meer 

water worden vastgehouden en is er minder uit-

spoeling van nutriënten en gewasbeschermings-

middelen. Dat komt ten goede aan de kwaliteit 

van het grond- en oppervlaktewater.

Wat zijn de wettelijke regels  
Maaisel mag door het waterschap worden 

 afgegeven aan boeren indien dit wordt toe-

gepast binnen de landbouw. Het maaisel mag 

worden toegepast op een perceel dat ligt binnen 

een afstand van maximaal vijf kilometer van het 

perceel waar het maaisel is vrijgekomen. Dit is 

een vrijstelling binnen de milieuwet. 

Hoe doet Waterschap Vallei en Veluwe 
dat? 
In de praktijk betekent dit dat boeren kunnen 

meerijden als het waterschap gaat maaien. De 

agrariër kan het dan uitrijden en verwerken 

op zijn perceel. Deze methode wordt al deels 

 toegepast in de regio Oost Veluwe en kan verder 

worden uitgebreid.

Meer informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met het 

waterschap tel. (055) 5 272 600. Of mailen naar: 

servicedesk@vallei-veluwe.nl

Steeds meer agrariërs kampen met problemen van de bodemvruchtbaarheid. Doordat 

de afbraak/afvoer van organische stof groter is dan de aanvoer, vermindert de 

structuur van de bodem, het bodemleven, de beschikbaarheid van nutriënten en het 

vochtgehalte. Hierdoor neemt de bodemvruchtbaarheid en het bufferend vermogen af. 

Maaisel als bodemverbeteraar 

Maaisel als 
bodemverbeteraar  
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Heemraad Bert van Vreeswijk

Tussen de fruitbomen staat Herman Huiskamp te 

snoeien. Hij werkt veel buiten. Op de ruim negen 

hectare grond die hij bezit, laat hij op zes hectare 

fruitbomen groeien. Zijn belangrijkste product is 

de conférence peer. “Deze perensoort is uiter-

mate geschikt voor ons klimaat en er is ook een 

goede markt voor. De appelteelt is veel lastiger 

vanwege de concurrentie uit Polen.”

Huiskamp (1965) werd geboren in het iets ver-

derop gelegen Welsum. Toen hij twee jaar was, 

begon zijn vader met fruitteelt in Veessen en 

als 23-jarige nam hij het bedrijf van zijn vader 

over. “Ik had een opleiding tot fruitteler gevolgd 

in Tiel, maar miste praktijkervaring. Die heb ik 

vooral gaandeweg ontwikkeld.”

Jaloers
Dertig jaar lang teelt hij nu fruit in Veessen. En 

de zomer van 2018 ervaart hij als verreweg de 

meest extreme zomer. “Het is bij mijn weten nog 

nooit zo warm geweest. Tussen drie en vier uur 

’s nachts deed ik de sproeiers al aan. Het was 

echt uitzonderlijk. Als ik midden in de nacht naar 

buiten liep, kwam de warmte me al tegemoet.”

“Een collega in de Betuwe zei tegen me dat hij 

liever een droog jaar heeft, dan een nat jaar. Daar 

ben ik het niet mee eens. Dat verschil van inzicht 

heeft natuurlijk ook met het gebied te maken. In 

de Betuwe is veel meer water beschikbaar dan bij 

ons.”

Volgens Huiskamp is voldoende water voor de 

fruitteelt ontzettend belangrijk. “Langs de rivier 

is het uiteindelijk nog wel te doen als het droog 

is. De Zeeuwen en Limburgers zijn in dat opzicht 

jaloers op ons. In Zeeland is zelfs een binnen-

vaartschip ingezet dat helemaal vol zat met zoet 

water voor de fruittelers. De nood was echt heel 

erg hoog.”

Ze telen peren, appels en nog wat pruimen. Herman en Karin Huiskamp hebben 

een fruitteeltbedrijf in Veessen. De langdurige droogte maakte 2018 een spannend 

jaar voor hen. De kans op het mislukken van de oogst was groot. Met kunst- en 

vliegwerk was er op cruciale momenten toch genoeg water. “Dat is mede dankzij 

de inspanningen vanuit waterschap Vallei en Veluwe,” zegt Herman Huiskamp. “Als 

iemand een pluim verdient dan is het wel de gebiedsbeheerder van het waterschap.”

Droge zomer leidde tot slopend gevecht

‘Prestige-appels, 
mede dankzij het 
waterschap’  

Slopend gevecht 
Maar ook in de IJsselvallei ging het in de zomer 

van 2018 beslist niet vanzelf. “Het leek soms 

op een verloren strijd. Ik moest heel veel water 

sproeien. Het waterschap maakte de sloot langs 

de dijk schoon en ik zag dat daar ook water in 

stond. Ik belde de gebiedsbeheerder van het 

waterschap, Sjaak van den Bosch. Hij was druk 

in de weer om zoveel mogelijk water vanuit de 

IJssel het landbouwgebied in te laten en te ver-

delen. Ook de veeboeren in Vorchten en Marle 

hadden water nodig. Als de stuw zakte was er 

hier minder water en in het andere gebied juist 

meer. Sjaak moest de boel wel eerlijk verdelen.”

“De hete zomer betekende een slopend gevecht 

voor ons. We zijn geen dag op vakantie geweest 

en door het vele buiten werken, zat er geen 

grammetje vet meer op m’n lijf. Sjaak heeft heel 

goed met ons meegedacht. Soms belde hij om 

negen uur ’s avonds of op zaterdag zelfs nog 

even op om te vragen hoe het ging en of hij met 

het waterpeil nog wat kon betekenen voor ons.”

Prestigegewas
Huiskamp toont zich een tevreden mens. “Het 

mooie is dat onlangs onze appels werden gecon-

troleerd door medewerkers van Fruit Masters, 

de organisatie tussen de telers en de veiling. Ze 

kwamen met lof over de appels die er uitzonder-

lijk goed uitzagen. En lachend besluit hij: “Mede 

dankzij de inzet van Sjaak van het waterschap 

hebben we nu een prestigegewas.”
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Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei 

en Veluwe, dat na de waterschapsverkiezingen 

van 20 maart 2019 een nieuwe samenstelling 

heeft, benoemde op 24 april een nieuw dagelijks 

bestuur. Naast dijkgraaf Tanja Klip-Martin bestaat 

het dagelijks bestuur uit vier heemraden (van links 

naar rechts op de foto): Dirk-Siert Schoonman 

(Ongebouwd); Frans ter Maten (Water Natuurlijk); 

Patrick Gaynor (VVD) die aan zijn eerste bestuurs-

periode begint; en Bert van Vreeswijk (SGP). 

Rechts in beeld secretaris-directeur Karl Blokland. 

Nieuw dagelijks bestuur

Bewust boeren in Regio Foodvalley
De ‘Foodvalley’ ligt tussen de Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug. Landbouw, waaronder inten-

sieve veehouderij, heeft hier een belangrijke plek. 

Een gezonde bodem en voldoende en schoon 

water zijn belangrijk voor voedselproductie en 

het bereiken van natuurdoelen. Dit vraagt om 

een gebiedsgerichte aanpak. Er wordt ingezet 

kringlooplandbouw en circulaire economie om ons 

voedsel gezond en duurzaam te produceren. Een 

goed bedrijfsresultaat houdt daarbij de prioriteit 

in combinatie met nutriëntenbenutting, slimmer 

omgaan met bodem, water en biodiversiteit.

Belangrijk onderdeel zijn bodemcursussen. Voor 

meer informatie zie de kolom links.

Bodemcursus: doe mee!

Belangrijk onderdeel zijn 

bodemcursussen waarvan 

al enkele plaatsvonden. 

Ze kenmerken zich door 

een goede mix van 

theorie en praktijk. 

Kijk voor de projecten op  

www.regiofoodvalley.nl. 

Interesse voor de cursus? 

Geef dit dan aan via 

bodemenwater@

vallei-veluwe.nl.


