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Bomen en vaste planten

De Kaderrichtlijn Water & de boomkwekerijsector
Wat houdt de Kaderrichtlijn Water in?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn
die lidstaten verplicht om hun grond- en oppervlaktewater schoon en ecologisch gezond te maken.
Nederland pakt dit tot 2027 gefaseerd aan.
De ecologische doelstellingen bepaalt Nederland zelf.
De EU bepaalt de normen voor de chemische stoffen,
bijvoorbeeld de hoeveelheid lood, cadmium en kwik die
in het water mogen zitten. De doelstellingen, eenmaal
opgeschreven, zijn niet vrijblijvend: ze moeten in 2015
zijn gehaald. Brussel kan uitstel geven tot 2021 of 2027.
Voor de uitwerking van de KRW is Nederland verdeeld
in vier stroomgebieden (Rijn, Schelde, Maas en Eems)
en een veelvoud aan deelstroomgebieden. Binnen elk
deelstroomgebied werken provincie(s), gemeenten,
waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan een
goede waterkwaliteit. Het blijkt dat in tuinbouwgebieden vaak nog knelpunten voorkomen dus ook
de sectoren hebben hier een inspanningsverplichting.
De EU kan de lidstaten boetes opleggen, als de KRW
doelen niet gehaald worden en men de inspanningen
van de sector onvoldoende vindt.

Na 2015 zal de aanscherping verdergaan, als de KRW-doelen
niet gehaald zijn;

• De regels voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

kunnen aangescherpt worden. Als de doelen niet gehaald

zijn, kunnen vaak aangetroffen middelen verboden worden;

• De inrichting van watergangen en oevers kan worden
aangepast;

• Er kunnen meer teeltvrije zones verlangd worden;

• Plaatselijk wordt gekeken of landbouwgrond een andere
functie moet krijgen.

Wat doet de sector?

De sector financiert via het Productschap Tuinbouw

innovaties die emissies van meststoffen en middelen

verminderen en onderzoek naar de betekenis van bestaande
en nieuwe regels voor de sector.

Wat betekent de KRW voor de boomkwekerijsector?
De Kaderrichtlijn Water overlapt met andere richtlijnen, zodat
niet altijd een maatregel aan één richtlijn is toe te schrijven.
Van belang zijn:

• De stikstof- en fosfaataanvoernormen in de meststoffenwet
worden aangescherpt;

Boomkwekers nemen deel aan voorloper- en pilotprojecten

om de mogelijkheden van emissie-arme teelt te verkennen,

zoals ‘Boomkwekerij voor verbetering van waterkwaliteit’ en
het project ‘Telen met toekomst’. Anthos en LTO Nederland
behartigen de belangen van de boomkwekerij- en andere

sectoren. Het LTO standpunt staat beschreven in de brochure
‘Samenwerking op peil, Kaderrichtlijn Water’ (uitgegeven in
2007).

LTO wil dat de invoering van de KRW praktisch wordt. Er wordt
gelet op onbedoelde doorwerking in andere wetten en

mogelijke oneerlijke concurrentie van andere lidstaten en

men wil blokkering van bedrijfsontwikkeling voorkomen. LTO
wil daarom ruimte voor maatwerk en een inspannings-

verplichting in plaats van resultaatverplichting. Samen met
de Unie van Waterschappen is een lijst gemaakt van

mogelijke maatregelen in de landbouw. Daarnaast zijn er

mogelijkheden voor financiering van innovatieve projecten.

Wat kunt u doen?

U kunt ook op uw bedrijf meewerken aan verbetering van de

waterkwaliteit, o.a. door bemesting en gewasbescherming op
maat. De aanscherping van wettelijke normen kan mogelijk
beperkt blijven als de landbouw bij de huidige wetten de
emissie genoeg kan verlagen.

• Preventieve maatregelen: gerichte vruchtwisseling en
sortimentskeuze, gezond plantmateriaal, verwijderen
aangetaste gewasresten.

• Waarneming: gebruik signaalplaten, feromoonvallen,
haardmarkering.

• Biologische methoden: ontzien, stimuleren en inzetten

natuurlijke vijanden door inzet van selectieve middelen en
inzaaien bloemstroken; biologische grondontsmetting.

• Geleide chemische bestrijding: op basis van waarschuwingssysteem, middelenkeuze met milieueffectenkaart,

effectieve toedieningstechnieken (soms pleksgewijs),

driftbeperkende doppen, spuitvrije zone en verantwoord
omgaan met restvloeistof.

Maatregelen voor efficiëntere bemesting:

• Onkruidbestrijding: mechanische onkruidbestrijding,

gebruik van afdekmaterialen in PCT, grasbanen tussen

• Bodem- en teeltspecifiek bemestingsplan

rijen (laanbomen), groenbemesters en gebruik van lage

• Gedeelde N-gift met een Stikstof Bijmest Systeem (NBS),
hierbij wordt rekening gehouden met de de aanwezige

doseringssysteem.

hoeveelheid N en de weersomstandigeheden

Meer informatie

verliezen tussen de rijen

www.helpdeskwater.nl

• Geplaatste i.p.v. breedwerpige toediening: voorkomt
• Compost in plaats van drijf- of stalmest: zelfde organische
stof gift met minder N en P

• Uitgestelde toediening van organische mest: verhoogt de
N-benutting uit mest

• Gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen
voorkomt uitspoeling vroeg in het seizoen

• Gebruik van vanggewassen: houden N vast na de teelt en
leveren organische stof

• Goede afstelling en keuring van toedieningsapparatuur
voorkomt onnauwkeurigheid

Over de Kaderrichtlijn Water:
www.stowa.nl, kies thema Kaderrichtlijn Water.
Over wat u kunt doen:

brochure ‘Haal meer uit de bemesting’ van PPO-Boomkwekerij;
www.telenmettoekomst.nl

www.gezondeboomteelt.nl
www.groenweb.nl

Informatie over het project ‘Boomkwekerij voor verbetering
waterkwaliteit’:

www.waterinboomteelt.nl

Maatregelen voor verlaging van emissie van
gewasbeschermingsmiddelen:

• Concreet gewasbeschermingsplan: welke problemen

verwacht u in het gewas en hoe voorkom of bestrijd je deze?

Meer weten?

Hester van Gent (h.vangent@tuinbouw.nl) telefoon 079 - 347 0620
PPO Bomen (henk.vanreuler@wur.nl) telefoon 0252 - 462121
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