De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een
Europese richtlijn voor verbetering van de
ecologische en chemische waterkwaliteit.
Het oppervlaktewater moet uiterlijk in
2027 aan normen voor waterkwaliteit
voldoet. In Nederland worden die normen
in landbouwgebieden vaak overschreden.
Implementatie van de KRW gebeurt in
drie fases. In de eerste fase (tot 2015)
wordt in gebiedspilots onderzocht hoe
de verbeteringen in de vervolgfasen
tegen zo laag mogelijke kosten kunnen
worden gerealiseerd. Zeven van deze
gebiedspilots zijn verenigd in het project
Landbouw Centraal. Efficiëntieverbetering
op landbouwbedrijven is daarbij het
sleutelwoord.
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Kaderrichtlijn Water

Schoon water
voor iedereen!
Efficiëntieverbetering op landbouwbedrijven moet
een groot deel van de waterkwaliteitsproblemen
in die landbouwgebieden oplossen.

Kennis en inspiratie

Het project Landbouw Centraal (2009 – 2011) wil
in zeven pilotgebieden een efficiëntieverbetering op
landbouwbedrijven realiseren die een groot deel van de
waterkwaliteitsproblemen in die landbouwgebieden moet
oplossen. Daarvoor ontvangt Landbouw Centraal subsidie
vanuit de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn
Water (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en
cofinanciering van provincies, landbouworganisaties
en waterschappen. Twee pilots liggen in Noordoost
Nederland en vijf in Zuidoost Nederland.

Landbouw Centraal biedt agrarische ondernemers een
unieke kans om via kostenbesparing geld te verdienen
met de verbetering van de waterkwaliteit op en rond hun
bedrijven. De bedrijfsdoorlichting, de voorbeelden uit
andere praktijkprojecten, de bijeenkomsten met collega’s
en andere gebiedspartijen, de proeven en demonstraties
binnen en buiten het eigen pilotgebied, de individuele
begeleiding, alles is gericht op het vergroten van de eigen
kennis. Zelf initiatieven nemen in wat je kunt verbeteren is
immers leuker dan afwachten tot je verplichtingen opgelegd
krijgt. Landbouw Centraal hoopt dat de geboden kennis en
contacten daarvoor de nodige inspiratie leveren. Om geen
groeiseizoen te missen, wil Landbouw Centraal al in 2010
met de ondernemers aan de slag.
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Efficiëntieverbetering
Uit diverse praktijkprojecten (o.a. Koeien & Kansen
en Telen met Toekomst) blijkt dat veel ondernemers
efficiëntieverhogende maatregelen kunnen nemen
die niets kosten en vaak duizenden euro’s per jaar
besparen. Daarom biedt Landbouw Centraal 10-20
ondernemers per pilotgebied de mogelijkheid hun
bedrijf en hun bedrijfsvoering te laten doorlichten door
een deskundig, onafhankelijk bedrijfsadviseur. Samen
zoeken ze de verbeterpunten, bijvoorbeeld een beter
gebruik van meststoffen, voer en bestrijdingsmiddelen.
Bij de uitvoering kan de ondernemer vervolgens
rekenen op deskundige begeleiding. Daarnaast bepalen
de agrarische ondernemers samen welke proeven
en demonstraties (bemestingstechnieken, soorten
groenbemesters, etc.) voor hun pilotgebied het meeste
perspectief bieden. Die demonstraties zorgen bovendien
voor een snelle kennisdoorstroming naar anderen binnen
en buiten het pilotgebied.
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In het kort

Deelnemende bedrijven ontvangen onafhankelijk advies

Verbeteren waterkwaliteit doe je samen
Naast landbouw hebben ook recreatie, waterwinning
en natuur uiteraard belang bij het goed functioneren
van de groene ruimte. Om tot verbeteringen te komen
is het dus logisch om samen te werken. Vanwege hun
regionale betrokkenheid en kennis ligt de organisatie
van dit gebiedsproces bij de regionale land- en
tuinbouworganisaties. Uiteindelijk moet dit leiden tot
een gebiedsplan waarin alle partijen aangeven hoe ze
de gewenste waterkwaliteit willen realiseren en welke
rol elke partij daarin heeft.
Demonstraties zorgen voor een snelle kennisdoorstroming
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