Succes Landbouwportaal
boven verwachting
In mei 2018 zag het Landbouwportaal officieel het levenslicht.
De samenwerking tussen agrarische collectieven, de KAVB, de waterschappen
en de provincie in Noord-Holland is gericht op verbetering van de kwaliteit van
bodem en water. Ruim 2,5 jaar later maken we de balans op. Wat heeft
het Landbouwportaal tot dusver gebracht?
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LUUK LAGESCHAAR, CLM ONDERZOEK EN
ADVIES, COACH GEWASBESCHERMING

‘Alles is gericht om emissie
te voorkomen’
“Als coach ga ik bij de ondernemers langs”, zegt Luuk
Lageschaar, coach gewasbeschermingsmiddelen bij
CML Onderzoek en Advies. “We lopen een rondje over
het erf om te bekijken wat er beter kan en/of moet als
het gaat om gewasbeschermingsmiddelen en hoe je
dat kunt aanpakken. Dan kun je denken aan de manier
waarop ontsmet fust wordt gestald, het vervoer van
ontsmette bollen naar het perceel en de plek waar de
veldspuit wordt gereinigd. Het reinigen van de veldspuit gebeurt nog wel eens op het onverharde deel
van het erf. Dat mag officieel twee keer per jaar, maar
een wasplaats is beter. Dat zou dan het advies kunnen
zijn. Adviezen kunnen ook gaan over de spuitmachine zelf, het gebruik van doppen en driftreductietechniek. Alles is erop gericht om emissie te voorkomen.”
Lageschaar is al ‘heel vaak’ op pad geweest om
ondernemers te coachen bij investeringen rondom
het thema gewasbeschermingsmiddelen. “Nu is het
subsidiepotje voor dit thema leeg, maar toch is het
handig om een afspraak te maken. Dan kunnen we
alvast inventariseren hoe het er bij jouw bedrijf voor
staat, welke investeringen goed zijn om te doen. Dan
kun je daar alvast over nadenken en een plan maken.
Zodra er dan weer subsidie beschikbaar is, kun je
direct aan de slag.”
Sowieso raadt hij ondernemers aan om gebruik te
maken van de coach, ook als het gaat om maatregelen waaraan geen subsidie is gekoppeld. “Het kost je
niks, en je wordt er altijd wijzer van.” Subsidie is overigens veelal niet de enige drijfveer van ondernemers,
ervaart Lageschaar. “De bewustwording is gegroeid
bij agrariërs en daarmee ook de motivatie om duurzamer te werken. De sector is echt toekomstgericht
bezig.” Een coach inschakelen kan via het Landbouwportaal (www.landbouwportaal.nl). “Binnen een week
nemen we contact op om een afspraak te maken.”
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et initiatief voor het Landbouwportaal komt voort uit
de samenwerking Bodem &
Water waarin KAVB, LTO, de
Noord-Hollandse waterschappen en de provincie Noord-Holland met elkaar samenwerkten. “We staan voor een gezamenlijke
wateropgave en daarvoor is het belangrijk
dat we samen werken aan het verbeteren
van de waterkwaliteit, het voorkomen van
wateroverlast en zorgen voor een duurzame bodem”, vertelt Diana van Soest,
projectleider Afdeling Watersystemen van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). “Op het Landbouwportaal vinden agrariërs kennis, informatie
en een overzicht van bovenwettelijke subsidiemaatregelen gericht op vijf thema’s:
Erfafspoeling mineralen en nutriënten,
Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Voldoende zoet water,
Perceel & oeverinrichting & beheer.”

Via het portaal kunnen agrariërs bovendien
een (gratis) coach inschakelen die ondersteunt bij het werken aan een gezondere
en meer duurzame bedrijfsvoering en
adviseert over mogelijke subsidiemaatregelen die agrariërs via het Landbouwportaal
kunnen aanvragen. Op het moment dat we
Van Soest spreken, is de subsidiepot voor
de regio HHNK net leeg voor drie van de
vijf thema’s, maar: “Ook dan is het mogelijk om de coach te laten langskomen om je
gratis te laten adviseren over een gezondere en duurzamere bedrijfsvoering.Je kunt
er als ondernemer natuurlijk ook voor
kiezen om maatregelen te nemen zonder
dat daar subsidie tegenover staat. Dat hoeft
niet altijd heel ingrijpend en duur te zijn.”
Het Landbouwportaal onderscheidt vier
soorten maatregelen. De A-maatregelen,
gericht op bewustwording en betere
bedrijfsvoering waaraan geen subsidie is
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KEES STOOP, WAARLAND:

‘Kundig advies’

Luuk Lageschaar van CLM Ondezrzoek en Advies
bezocht het bloembollenbedrijf van Kees Stoop in
Waarland. “Ik merkte meteen dat hij wist waar hij over
sprak”, zegt Stoop. “Hij heeft me een kundig advies
gegeven, waarbij hij ook wat verder in de toekomst
keek en bijvoorbeeld al inspeelde op de toekomstige
eisen rond spuitdoppen. Dat heb ik als zeer positief
ervaren. Op basis van zijn advies hebben wij geïnvesteerd in een zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen en later hebben we ook de spuitdoppen vervangen. Deze week nog ga ik contact opnemen
met de bodemcoach. Ik heb wat advies nodig omtrent
een perceel en ik wil graag horen hoe de coach daarnaar kijkt. Mooi dat dat kan via het Landbouwportaal.”

Kees Stoop investeerde in een zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen met behulp van een
maatregel uit het Landbouwportaal.
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gekoppeld, die toch heel haalbaar zijn en
waarbij je gratis gebruik kunt maken van
de coach. En de B-, C- en D-maatregelen,
waarbij altijd een coach nodig is.”
Blijkbaar voorziet het portaal in een
behoefte, want: “Sinds de start hebben we
1.420 deelnemers. Onze doelstelling was
aan het eind van 2021 zo’n 1.100 deelnemers te hebben. Daar zijn we dus nu al
overheen gegaan en dat is fantastisch om
te zien. Dat hadden we bij de start niet
verwacht, het was best spannend hoe het
zou gaan lopen. Alle partijen hebben er
toch flink hun nek voor uitgestoken. Mooi
dat dit het resultaat is.” In totaal hebben
agrariërs zelf, naast de eventuele subsidie
die zij hebben ontvangen, nog eens 16 à 17
miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen
om tot schoner oppervlaktewater en een
gezondere bodem te komen. “Dat geeft
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wel aan dat het bewustzijn en de bereidheid om stappen te zetten groot zijn.”

EFFECT
Om effect van de maatregelen te kunnen terugzien in de kwaliteit van het
oppervlaktewater, is het nog te vroeg.
“Daarvoor zijn we nog niet lang genoeg
bezig, die resultaten volgen nog.” Een
ander effect is wel zichtbaar. “Overheid en
agrariërs zijn dichter bij elkaar gekomen.
Het landbouwportaal leidt tot een betere
samenwerking doordat partijen al aan
de preventiekant met elkaar in gesprek
komen. Voor KAVB, LTO en de agrarische
collectieven betekent deze samenwerking
bovendien dat zij breder bezig zijn dan
alleen richting hun eigen achterban. Dat
alles leidt tot een groter draagvlak waarop
we verder kunnen bouwen.” De programmaperiode loopt tot december 2021. “We

zijn voorbereidingen aan het treffen voor
een nieuwe programmaperiode, we gaan
hier graag mee door, zeker gezien het
succes.” Inmiddels is het Landbouwportaal ook opgepikt door andere regio’s.
“De kans bestaat dat meer regio’s gaan
aanhaken, of dat er Landbouwportalen in
andere regio’s worden opgezet.”
Op dit moment is de subsidiepot even
leeg. “De regeling was op 29 oktober opengesteld voor de regio van het waterschap
HHNK en op 7 december waren drie van
de vijf thema’s al volledig benut. In de
regio van het Waterschap Rijnland is er
nog wel wat budget. Eind januari volgt er
meer informatie over aanvullingen van
het budget. Hou de website in de gaten,
daar kun je alles op vinden over het Landbouwportaal. Of bel naar de helpdesk:
18 december 2020
088-8886630.”
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