Koeien en Kansen in gesprek met waterschappen over
Kaderrichtlijn Water
Meerdere wegen leiden naar Rome. De introductie van de Kaderrichtlijn Water kan voor de
landbouw ernstige gevolgen hebben. Het Alterra-rapport ‘Aquarein’ schetst een zwarte
toekomst. Andere plannen maken een economisch duurzame landbouw wellicht wèl
mogelijk. De Kaderrichtlijn Water erkent dat er meerdere oplossingen denkbaar zijn en geeft
belanghebbenden daarom het recht actief deel te nemen aan de planvorming voor het
betreffende waterlichaam. Door als landbouw mee te doen kan bij de invulling maximaal
rekening worden gehouden met diversiteit in bedrijfsomstandigheden en de impact van
maatregelen, en ruimte gemaakt worden voor ondernemerschap.
De Kader Richtlijn Water in het kort:
In oktober 2000 is door de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Die richtlijn
vormt het kader voor de bescherming van waterlichamen. Een waterlichaam is een min of
meer zelfstandig functionerend gebied, vaak een gedeelte van een waterschap. In 2009
moet voor elk waterlichaam een beheersplan zijn gemaakt. In een beheersplan worden de
doelen voor de waterkwaliteit en –kwantiteit vastgelegd, en wordt aangegeven hoe die door
maatregelen zullen worden gerealiseerd. De uitvoering van het plan moet ervoor zorgen dat
de doelen in 2015 zijn bereikt. Een latere datum is mogelijk als aannemelijk wordt gemaakt
dat het jaar 2015 financieel of technisch niet haalbaar is. De plannen moeten ter
goedkeuring aan de Europese Unie worden voorgelegd, en over de ontwikkeling van de
chemische en ecologische toestand van het waterlichaam moet worden gerapporteerd.

Koeien & Kansen pakt deze handschoen op
De 16 praktijkbedrijven en proefbedrijf De Marke van het project Koeien & Kansen vervullen
een voortrekkersrol met betrekking tot het implementeren van milieubeleid. Wetgeving van
de toekomst is huidige praktijk op de Koeien & Kansen bedrijven.
In samenwerking met LTO en Unie van Waterschappen wordt voor 4 waterlichamen, waarin
zich bedrijven van Koeien & Kansen
bevinden, nagaan wat de
Kaderrichtlijn beoogt, en hoe de
landbouw daar het beste mee om
kan gaan.
Tijdens vier bijeenkomsten is een
conceptlijst van maatregelen
getoetst, die door LTO en de Unie
van Waterschappen werd opgesteld,
voortbouwend op resultaten van
onderzoek.
De maatregelen op deze lijst zijn al
in algemene zin getoetst maar
Koeien & Kansen wil dat ook graag
regiogericht doen. De voor- en
nadelen van een maatregel zijn niet
overal gelijk. Het beoordelen van de lijst vanuit enkele concrete praktijksituaties zal de
kwaliteit ervan verder verbeteren. De bedoeling is ook om na te gaan hoe de landbouw aan
de planvorming van een waterlichaam op de meest effectieve manier kan bijdragen. Er wordt
geprobeerd om samen een begaanbare weg uit te zetten, die kan inspireren.

Vervolg
De resultaten van de nu gehouden bijeenkomsten zullen in 2007 worden benut voor de
planvorming in andere gebieden. De hierboven geschetste try-out op vier plekken werd
gefinancierd door VROM.
Er is in 2006 gekozen voor de waterlichamen waarin zich de volgende bedrijven bevinden:
- bedrijf Van Wijk (Waardenburg, komklei, Waterschap Rivierenland);
- bedrijf de Vries (Stolwijk, veen, Waterschap Schieland en Krimpenerwaard);
- bedrijf Pijnenborg-Van Kempen (IJsselstein L., peel-ontginning, Waterschap Peel en
Maasvallei);
- proefbedrijf De Marke (Hengelo Gl., droog zand, Waterschap Rijn en IJssel).
De bedrijven liggen in gebieden waar de melkveehouderij het landgebruik domineert, maar
de gebieden verschillen onderling sterk. In de komende tijd kunt u meer horen over dit
nieuwe initiatief van Koeien & Kansen.
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