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Abstract
The ‘Farmers & the Water Framework Directive ’
project investigated which methods exist of
assessing the quality of surface water on farms in
relation to the targets set in the European Water
Framework Directive. Two methods were subjected
to further study, namely compliance monitoring
where the accent lies on a scientific basis of
measurements and an easy to use ‘do it yourself’
test. Compliance monitoring (empirical measuring
instrument) appeared suitable to quantify
systematic differences in nutrient load (N and P
concentrations), both in the surface water on the
farm as well as in the water in the surrounding
vicinity. The ‘do it yourself’ test in its current form is
not yet suitable as an instrument to determine the
ecology in streams, but is suitable for a initial
impression. This test can also be used to
systematically trace sources of pollution at farm
level. In addition to the experimental use of the two
measuring methods, farm inventories were used to
identify water quality measures. A number of
priority farm measures have been mentioned based
on expert judgment.
Referaat
In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is
gekeken welke methoden bestaan om de
oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te
beoordelen in het licht van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader
getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij
het accent ligt op wetenschappelijke onderbouwing
van metingen en een eenvoudig te gebruiken ‘doehet-zelf test’. Compliance monitoring (empirische
meetinstrument) bleek geschikt om systematische
verschillen in nutriëntenvrachten (N- en Pconcentraties) te kwantificeren, zowel in het
oppervlaktewater op bedrijfsniveau als in het
omgevingswater. De ‘doe-het-zelf test’ voldoet in
zijn huidige vorm nog niet als
beoordelingsinstrument voor de ecologie van
sloten, maar is geschikt voor een eerste
beeldvorming. Ook kan deze toetst goed worden
gebruikt om vervuilingsbronnen op bedrijfsniveau
systematisch op te sporen. Aanvullend op het
experimentele gebruik van de twee meetmethodes
zijn met bedrijfsinventarisaties
waterkwaliteitsmaatregelen in kaart gebracht. Op
basis van expert judgement zijn een aantal
prioritaire bedrijfsmaatregelen benoemd.
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Voorwoord
Het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is een gezamenlijk initiatief van de Animal Sciences Group (ASG) en
Stichting Reinwater. De strategische alliantie tussen een maatschappelijke organisatie met een lange staat van
dienst in de wereld van de waterbescherming en een agrarisch onderzoeksinstituut is nieuw. Voor deze
samenwerking is gekozen om vanuit onderzoek en kennisdoorstroming een vernieuwende bijdrage te leveren aan
het proces van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De kracht van dit project lag in het verbinden van inhoudelijk
onderzoek naar waterkwaliteit in de landbouw met daarbij het gesprek in de regio’s over een goede
implementatie van de KRW. De doelgroep van dit project bestond vooral uit agrarische ondernemers. Om boeren
kennis te laten maken met de KRW werden door Stichting Reinwater in verschillende regio’s bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij aan de hand van een concreet gebied het onderwerp waterkwaliteit en KRW onder de loep
genomen werd. Gaandeweg het project werd de groep betrokkenen steeds breder. Ook waterschappen,
provinciale overheden, natuurbeschermers en andere maatschappelijke organisaties raakten bij het proces
betrokken. Voor deze bijeenkomsten heeft Stichting Reinwater een nieuwe werkvorm ontwikkeld die inmiddels
door andere organisaties (waaronder waterschappen en de NAJK) is overgenomen en verder gemodificeerd.
Het onderzoeksproject Boeren met de Kaderrichtlijn Water is gestart met de vraag hoe de kwaliteit van het
oppervlaktewater op melkveebedrijven zich verhoudt tot de gewenste waterkwaliteit, zoals die volgens de KRW
moet zijn. Verder is gekeken op welke manier boerenbedrijven kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Niet alleen de zoektocht naar maatregelen stond centraal, ook de
meerwaarde van een actieve inbreng van individuele ondernemers in het KRW-proces op gebiedsniveau werd op
de kaart gezet. Ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten in dit project is de kernvraag opgesplitst in
deelvragen en is voor het beantwoorden hiervan samenwerking gezocht met Alterra en de leerstoelgroep
Aquatische Ecologie van Wageningen UR. Het onderdeel kennisuitwisseling in dit project werd gefinancierd door
de Ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Verkeer en Waterstaat (V&W). Het
onderdeel onderzoek werd gefinancierd uit middelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Aanvullende financiering was afkomstig van het Productschap Zuivel, wat aangeeft dat ook de agrarische
sector belang hecht aan dit type project. Bijdragen van het productschap maakten het mogelijk om in het tweede
jaar het onderzoek uit te breiden met enkele proeflocaties op klei- en zandgrond.
Vertegenwoordigers van de Ministeries in de persoon van Douwe Jonkers (VROM), Ruud Teunissen (V&W) en
Nancy Meijers (LNV) hebben gefungeerd als klankbordcommissie bij het vormgeven, uitvoeren en rapporteren van
het project, waarvoor onze hartelijke dank. Alle deelnemende veehouders danken we voor hun gastvrijheid en
openheid wat ons in de gelegenheid stelde gegevens te verzamelen uit de praktijk.
Dit rapport geeft zicht op methodes die gebruikt kunnen worden om inzicht te verkrijgen in de
oppervlaktewaterkwaliteit op melkveebedrijven. Daarnaast zijn maatregelen geïnventariseerd waaruit in
vervolgprojecten geschikte no-regret maatregelen geselecteerd kunnen worden. Hiervoor zal nader onderzoek
onmisbaar zijn. Voor veel agrariërs is inzicht in de gevolgen van maatregelen op langere termijn essentieel in het
nemen van beslissingen op bedrijfsniveau. Vooral de ervaringen uit de communicatieactiviteiten in dit project
hebben duidelijk gemaakt dat een goede kennisdoorstroming en een betere onderbouwing van de al bestaande
maatregelen voor waterkwaliteit in dit stadium van het KRW-proces gewenst zijn. Niet alleen boeren, maar ook
waterbeheerders en andere gebiedspartijen vragen om deze kennis, die in de regio’s mede de basis vormt voor
een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Dr. Ir. Agnes van den Pol
Clustermanager Rundveevoeding, Gewas en Bodem

Samenvatting
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ dat opgezet is om
antwoorden te vinden op de vraag: Met welke bovenwettelijke maatregelen kan de Nederlandse grondgebonden
landbouw (focus op melkveehouderij) bijdragen aan de realisatie van de waterkwaliteitsdoelen van de KRW?
Uitgangspunt in de studie was dat er nog weinig bekend is over de ecologische toestand van boerensloten in
relatie tot de KRW.
Zijn maatregelen op slootniveau noodzakelijk om op het niveau van de grote waterlichamen te voldoen aan een
goede ecologische toestand? Zo ja met welke maatregelen wordt die kwaliteit gegarandeerd die volgens de KRW
vereist is?
De KRW is formeel van toepassing op al het oppervlaktewater; de uitwerking vindt plaats op het niveau van
waterlichamen. Kavelsloten zijn hierbij niet als herkenbare waterlichamen aangewezen, zodat er (in eerste
instantie) niet in gemonitord (en getoetst) hoeft te worden. Agrarische activiteiten en belasting van het grotere
oppervlaktewater via de kavelsloot is wél onderdeel van de KRW. De agrarische sector is zodoende verplicht tot
het nemen van aanvullende maatregelen om de emissies vanuit de landbouw richting groter oppervlaktewater
terug te dringen, indien deze bron een relevante bijdrage levert aan de totale belasting en het niet voldoen aan de
kwaliteitsdoelstellingen van het grotere oppervlaktewater. Regionaal wordt een aantal “waterparels” aangewezen,
waarin ook voor kavelsloten concrete ecologische doelen worden gesteld. Aanvullende maatregelen voor de
agrarische sector zijn ook aan de orde bij afwenteling van nutriëntenverliezen op beschermde gebieden.
Het doel van het project was het vergroten van de kennis bij melkveehouders, beleidsmakers en waterbeheerders
over de effecten van de KRW op de agrarische bedrijfsvoering en het uitwisselen van deze kennis met andere
betrokkenen bij de uitvoering van de KRW. Daartoe was het project opgesplitst in twee delen, namelijk
kennisuitwisseling en onderzoek. Het doel van het onderzoek was het bepalen van hulpmiddelen die de opsporing
van effectieve (no-regret) bedrijfsmaatregelen kunnen versnellen. Daarnaast was het project gericht op het
benoemen van concrete maatregelen die bijdragen aan een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit op
melkveebedrijven, aanvullend op het generieke mestbeleid.

Aanpak
In 2005 zijn we gestart met het testen van een meetstrategie (compliance monitoring) om de waterkwaliteit voor
N en P op bedrijfsschaal te toetsen aan de MTR-normen (MTR=maximaal toelaatbaar risico). Daarnaast is een
eenvoudige ‘doe-het-zelf test’ toegepast om te zien of hiermee de gewenste informatie over de ecologische
status van het oppervlaktewater wordt verkregen. In 2006 hebben we ons meer gericht op het in kaart brengen
van bedrijfsmaatregelen. Hiertoe is de variatie in concentraties N en P tussen kavelsloten gemeten en is
ecologische gekwalificeerd. Voor een viertal bedrijven, gelegen op veen, zand en kleigrond, hebben we sloten
geselecteerd die visueel sterk van elkaar verschilden. Per sloot zijn factoren benoemd die mogelijk sturend zijn
voor de waterkwaliteit. Het type factoren varieert van morfologische kenmerken van de sloten tot
beheersaspecten en invloedfactoren uit de omgeving.

Chemische oppervlaktewaterkwaliteit
Compliance monitoring blijkt een goede methode om op een betrouwbare manier de mate van N- en P-belasting
op bedrijfsniveau vast te stellen. Tussen de grondsoorten bleken grote verschillen in N- en P-concentraties in
oppervlaktewater. Op de bedrijven die op veen- en kleigrond lagen, werden in de kavelsloten relatief hoge N- en Pconcentraties vastgesteld. Vaak bleek het lastig (zo niet onmogelijk) om een duidelijke vervuilingsbron aan te
tonen. De omvang van de pilot bleek te klein om een duidelijke aanwijzing te krijgen voor een verband tussen de
situering/morfologie van de sloot en de gemeten concentraties. De invloed van puntbronnen kwam wel duidelijk
tot uiting. Het opheffen van dergelijke puntbronnen is essentieel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is in
wezen een wettelijke verplichting, die in de praktijk nog niet altijd wordt gerealiseerd. Opvallend was dat op beide
veenweidebedrijven in sloten met een relatief groot volume relatief lage gemiddelde concentraties N en P werden
gemeten. Het op diepte houden van sloten wordt in het algemeen als een effectieve maatregel beschouwd. Met
ons onderzoek werd dat niet verworpen. Voor het vaststellen van (no-regret) maatregelen is het essentieel om
1) een voldoende grote steekproef te kiezen en
2) om naast de waterkwaliteitskenmerken ook alle factoren betreffende management en slootmilieu op een aselecte wijze te monitoren.

‘Doe-het-zelf test’ als praktische meetlat voor ecologie
In dit project is gebleken dat de toets goede aanknopingspunten biedt voor gebruik in het KRW-proces. De kracht
van dit eenvoudige hulpmiddel ligt daarin, dat het ondernemers criteria aan de hand geeft waarmee zij op een
systematische manier vervuilingsbronnen op hun bedrijf kunnen opsporen. Door invloedfactoren te relateren aan
visuele kenmerken van de sloot, draagt de toets veel bij aan de bewustwording bij boeren. De test kan dus
waardevol zijn in de communicatie tussen boeren en waterschappen. Als betrouwbare ecologische meetlat is de

