
Evaluatie 2020
Het is al vaak gezegd: 2020 is een gedenkwaardig jaar. Het was het derde jaar op rij met een 
hete droge zomer waarbij niet alleen de landbouw al vroeg in het groeiseizoen met watertekort 
kampte. De stikstofdiscussie hield en houdt de gemoederen bezig. En dan kwam daar ook nog het 
coronavirus bij. In de praktijk van het werk heeft u als agrariër hier misschien minder last van; in 
de uitvoering van Waterwijs Boeren hadden we dat des te meer. Het betekende dat vanaf maart 
vrijwel alle groepsbijeenkomsten zijn vervallen. Alleen de inspiratiedagen in juli bij De Marke zijn 
doorgegaan en in september een bijeenkomst over grondbewerkingen. Voor deze bijeenkomsten 
was de belangstelling groot.

Het heeft even geduurd voordat we ons realiseerden dat het virus ons langer in de greep zou 
houden dan we in eerste instantie dachten. Inmiddels zijn we overgeschakeld op het maken 
van filmpjes en het houden van digitale bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring. 
Misschien niet perfect, maar als alternatief voldoet het. In 2020 zijn we in eerste instantie 
doorgegaan op de koers uit 2019. We organiseerden groepsbijeenkomsten en excursies, individuele 
coaching en begeleiding, monitoring op gebieds- en perceelsniveau en demonstratieprojecten. We 
zijn gestart met het aan de keukentafel bespreken van de teelt- en bemestingsplannen, waarbij 
de resultaten van de N30 en de N90 zijn betrokken (voor zover beschikbaar). Al snel werd het 
lastig om nog fysieke afspraken te maken. Er waren 2 inspirerende veldbezoeken in juli bij De Marke. 
Vanuit de verschillende grondwaterbeschermingsgebieden was er belangstelling voor druppelirrigatie, 
alternatieve gewassen, engerlingen bestrijding en diverse vormen van onderzaai in de mais. Goed om 
elkaar in het veld te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren!

In september organiseerden we een demobijeenkomst ‘Grondbewerking’, in het veld in Hengelo, 
bezocht door zowel melkveehouders als akkerbouwers. Bij deze bijeenkomst heeft Mattheijs Pleijter 
van Aequator Groen & Ruimte een profielkuil gemaakt en toegelicht. Hierbij vertelde hij ook wat een 
bedrijfsbodemwaterplan je kan vertellen over het verbeteren van je bodem voor een betere opbrengst. 
Naar aanleiding hiervan hebben meerdere agrariërs een bedrijfsbodemwaterplan aangevraagd. De later 
geplande bijeenkomst over ‘bodem’ ging niet door. De bespreking van de profielkuil is op film vastgelegd. 
Ook over het verbeteren van de bodem door het toevoegen van compost, berm- of slootmaaisel maakten 
we een filmpje.

Waterwijs Boeren, een project van en voor boeren die willen bijdragen aan een 
betere leefomgeving en een vruchtbaar en rendabel agrarisch bedrijf. Het project 
vindt plaats in drie grondwaterbeschermingsgebieden in de Achterhoek: Dinxperlo, 
’t Klooster en Haarlo/Olden Eibergen. In Waterwijs Boeren werken we samen 
met zo’n 75 agrariërs aan het verminderen van nutriënten in het grondwater.  
Het uiteindelijke doel is <50 mg nitraat in het grondwater. De deelnemende 
boeren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en hebben zorg voor 
schoon grondwater. We hebben geleerd dat het verminderen van uitspoeling van 
nutriënten niet zomaar eventjes gedaan is. Het is een proces van jaren, investeringen 

doen en kansen te baat nemen. Met deze gezamenlijke inspanningen gaat het 
uiteindelijk lukken en dragen we bij aan rendabele boerenbedrijven in kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden. Tegen de boeren zeggen we: compliment voor 
jullie inzet!

Miriam van Meeteren, projectleider waterwingebied t Klooster
Hennie Mones, projectleider waterwingebied Dinxperlo en Haarlo, Olden Eibergen
Michaela van Leeuwen, projectleider kennisdeling landbouw en drinkwater
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Resultaten 2020
In het gebied Haarlo, Olden Eibergen wordt al 10 jaar gewerkt aan het verminderen van nitraatuitspoeling 
en met succes. Het laat zien dat er langere tijd nodig is om de uiteindelijke resultaten te bereiken.  
Met name bewustwording en werken met eigen cijfers zijn de sleutel voor verbeteren van de resultaten.  
In de drie grondwaterbeschermingsgebieden zijn onderstaande maatregelen als belangrijk naar voren gekomen:

• Beregenen door middel van druppelirrigatie.
• Verminderen van de (kunst)mestgift wanneer het gras vanwege de droogte minder groeit.
• Niet bemesten na 1 augustus bij droogte. Deze maatregel is praktisch opgepakt door extra mestopslag in de  
 vorm van mestzakken te organiseren. Uit een vergelijking blijkt dat de beschikbare hoeveelheid stikstof  
 in het najaar, de N90 neting, op deze percelen aanzienlijk lager is dan de meting van vorig seizoen. 
•  Zandgrond verbeteren met klei, deelnemers zijn hier enthousiast over.
• Bemesten naar behoefte van het gewas.
•  Water bij de mest verbetert de stikstofbenutting. In dit gebied is dit soms lastig omdat er niet altijd 

water beschikbaar is en sleepslangen, vanwege de kleine percelen en de houtwallen niet praktisch is.
•  Geen bemesting op gescheurd grasland. De eerste stap die genomen is, is om geen drijfmest op gescheurd 

land toe te passen, de volgende stap is om ook de kunstmest te verminderen.
•  Consequent uitvoeren van een passende vruchtwisseling. Het zogenoemde 60-20-20 plan. 60% blijvend 

grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% tijdelijk bouwland (vaak snijmais).
• Niet-kerende grondbewerking, o.a. door eco-ploegen.
• Bodemkwaliteit op peil houden. (organische stof, pH en calciumbeschikbaarheid).

Demonstratieprojecten 2020
In de melkveehouderij:
• Druppelirrigatie in de mais in Dinxperlo
• Water bij de mest
• Stikstofboekhouding per perceel
• Mestopslag in mestzakken (gestart in de zomer)
• Vervolg druppelirrigatie in de mais op verschillende proefvelden  

bij De Marke (dit heeft WWB financieel medegedragen)

In de akkerbouw:
• Zeoliet in de prei 
• Niet-kerende grondbewerking
• Groenbemesterkeuze late zaai – aandacht voor stikstofopname;  

gewasontwikkeling bovengronds en ondergrond (loopt tot eind 2021)
• Druppelirrigatie in prei 
• Gebruik compost bij de akkerbouw (loopt tot eind 2021)

De filmpjes, andere nieuwsitems en 
artikelen zijn te bekijken op de website 
www.waterwijsboeren.nl onder Nieuws. 
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Nicole Koks is regiobestuurder LTO Noord in regio oost. Zij heeft van Henk Jolink de 
waterportefeuille overgenomen, waaronder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat is 
bekend terrein voor Nicole, want zij heeft enige tijd bij een waterschap gewerkt. Vanuit 
het regiobestuur heeft Nicole zitting in de stuurgroep Waterwijs Boeren, samen met 
vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Vitens en het waterschap Rijn en IJssel.

Wat speelt er volgens jou in de Achterhoek op het gebied van bodem en water?
“Je ziet aan het watersysteem dat er 100 jaar geleden bepaalde keuzes zijn gemaakt om het water 
af te voeren. Door de droogte van de laatste jaren hebben we daar nu last van, we kunnen moeilijk 
bufferen. We weten nu ongeveer hoe we met elkaar moeten omgaan en we snappen welke gevolgen en 
consequenties het heeft wanneer iemand zegt dat hij last heeft van droogte. Het kost veel tijd om het 
met elkaar op te lossen. Het blijft een zoektocht naar wat kan worden aangepast, met alle invloeden 
van buitenaf die ook een rol spelen. Lastige opgave, want je kunt niet in de toekomst kijken.

100 verschillende boeren hebben 100 verschillende methodieken om de bodem te bewerken. De één 
pioniert en de ander volgt de adviseur blindelings en alles wat daar tussen zit. Het valt of staat met de 
kwaliteit van je bodem, op sommige punten is veel te doen, op andere juist weer niet. Je moet ook de 
keuze kunnen maken, dat waar het goed is, je het met rust laat. Wel blijven monitoren.”

Hoe zie jij de samenwerking tussen Vitens en de boeren in waterwingebied?
Wat mij opvalt is dat de intentie er bij beide partijen is om elkaar te begrijpen. We hebben een andere 
rol en verantwoordelijkheid. En we doen gezamenlijk onze uiterste best. We hebben allemaal last van 
de droogte en het dreigend watertekort. Beide partijen weten dat ze elkaar nodig hebben om verder 
te kunnen. We dienen allebei een maatschappelijk doel.”

Is er toekomst voor boeren in waterwingebied?
“Zeker wel! De wil is er en de kennis, het ondernemerschap. Het gebied Haarlo, Olden Eibergen is al 
10 jaar bezig met de bodem. De boeren zijn er erg gepassioneerd, valt mij op. Dit is wat je alle boeren 
toewenst, maar dat betekent wel een bepaalde mindset, kennis opbouwen en accepteren dat het niet 
altijd goed gaat.”

En wat kan Waterwijs Boeren daaraan bijdragen? 
“Het is belangrijk dat er kennis wordt opgebouwd. Een mooie taak voor Waterwijs Boeren om kennis 
te helpen bouwen en het reflecterend vermogen van boeren te stimuleren. Boeren inspireren. Daar 
valt of staat het mee. Boeren begeleiden op hun reis naar bodem- en bedrijfsoptimalisatie. Misschien 
ze ook helpen eens van de gebaande paden af te wijken. Er zijn boeren die kijken naar het telen 
van veldbonen, dat is mooi, ook als je buurman of collega dat niet doet. Doe iets omdat je daar een 
goed gevoel bij hebt en je nieuwsgierig wordt. Probeer het eens, kijk eens of het lukt, kleine stukjes, 
niet gelijk je hele bedrijfsvoering omgooien. De boeren die buiten de waterbeschermingszone zitten 
begrijpen bijvoorbeeld niet waarom het werken met een mestzak ook bepaalde voordelen geeft. Zij 
hebben daar niet mee te maken met de beperkingen binnen een waterwingebied, daardoor hoeven 
ze daar niet actief over na te denken.. Je kunt als boer binnen de zone vooroplopen met maatregelen, 
anderen inspireren, een voorbeeld geven.”

Welke rol kun jij vervullen voor de deelnemers aan Waterwijs Boeren?
“Ik kan richting de provincie, Vitens en het waterschap meenemen wat de toegevoegde waarde is 
van Waterwijs Boeren, de maatregelen en dat het tijd nodig heeft. We zijn gewend om binnen kaders 
van 3, 4, 5 jaar te acteren. In Haarlo, Olden Eibergen zijn ze al 10 jaar bezig en je ziet daar nu grote 
verschillen. Het is te onderbouwen dat het wat langer duurt dan bij de eerste afspraken werd gedacht. 
Als nu de stekker eruit gaat, is alle inspanning, tijd en kennisopbouw voor niks geweest.”

Wat zou je de Waterwijs-deelnemers willen meegeven?
Om trots te zijn op zichzelf! Vanuit bestuurlijke hoek zijn wij dat ook. De boeren hebben er met elkaar 
voor gezorgd dat bepaalde prestaties zijn behaald. Door die trots kunnen ze andere mensen aansteken.
Gewoon met je voeten in het Achterhoekse zand, door de dingen die je doet. En op het feit dat je niet 
meegaat in de grote bups.”

in Achterhoekse 
grondwaterbeschermingsgebieden

Boeren met 
passie,

Ik wil deze bijzondere groep boeren dan ook oproepen: heb je signalen, ook 
over andere onderwerpen dan bodem en water, blijf het melden aan het 
bestuur, aan mij. Als we iets niet weten, kunnen we er geen actie op zetten. 
Wanneer je wilt sparren kun je me bellen, ik ga graag in gesprek!”

Nicole Koks is bereikbaar op 06-11720718.



Wat doen we in 2021?
Melkveehouders

Thema’s in 2021?

In januari zijn er mestmonsters genomen en heeft de N30 
meting door Eurofins plaatsgevonden. Ook hebben individuele 
gesprekken plaatsgevonden om de bemestingsplannen op 
te stellen. Vervolgens zijn de resultaten van 2020 verzameld 
door middel van de KringloopWijzers. Dit jaar kon het invullen 
samen met een expert worden gedaan, Waterwijs Boeren heeft 
dit aangeboden. De KLW’s zijn in maart in kennisbijeenkomsten 
teruggekoppeld. 

Om weidegang op te starten of te verbeteren is het essentieel 
gebleken om in januari een goed beweidingsplan te maken. Dit 
hoort bij het bemestingsplan. Naast bemesten was het ook de 
tijd om de groenbemester mechanisch een eerste bewerking te 
geven. 

In het tweede kwartaal starten meerdere demonstratieprojecten. 
Vorig jaar was stikstofboekhouding een succes. Dit jaar kiezen we 
voor 1 melkveehouder per gebied die echt wekelijks gaat meten, 
deze metingen worden automatisch verwerkt. En de opbrengsten 
van het land worden gemeten en gewogen. Eind april/begin mei 
zal de eerste snede geoogst worden en kort daarop volgt de 2e 
bemesting. 

Naast de kennisbijeenkomsten organieert Waterwijs Boeren 
ook een aantal inspiratiebijeenkomsten in samenwerking met 
de VKA. Dit jaar is dit de klimaatbijeenkomst waarin vooral de 
klimaatadaptatie centraal staat. Er is een aparte bijeenkomst 
voor de melkveehouders en voor de akkerbouwers. 

We denken na over een systeem waarop de melkveehouder 
eenvoudig een advies kan vragen aan de adviseurs voor de 
bemestingsgift. Dit kan bijvoorbeeld door een app-groep. Naast 
de demonstatieprojecten die in 2021 doorlopen zal er een nieuw 
demonstratieproject andere teelten starten bij een Waterwijs 
Boeren-deelnemer in Dinxperlo. 

Akkerbouwers Erfbetreders
Met de akkerbouwers gaan we aan de gang met 
‘Bemesting naar behoefte’, we kijken hierbij onder 
andere naar de bemesting van huurpercelen. Ook niet-
kerende grondbewerking is een onderwerp dat we 
oppakken. Ook het gebruik van groenbemesters is van 
belang: een mengsel inzaaien van verschillende soorten 
groenbemesters en daarmee de bodem bedekt houden 
gedurende de winter. Voor de akkerbouwers wordt een 
online klimaatadaptatiebijeenkomst georganiseerd op 18 
maart. Demo’s zijn er voor druppelirrigatie in aardappelen, 
gebruik van compost voor het verhogen van organische 
stofgehalte en het gebruik van zeoliet.

In de planning zit in ieder geval een bijeenkomst naar 
Attero en een bijeenkomst over beregening. Hopelijk 
kunnen we die binnenkort gaan organiseren.

Ook betrekken we erfbetreders bij Waterwijs Boeren.  
We starten op 23 maart en 1 april met de dierenartsen! 
Die bieden we inspiratie met een online-cursus door 
boerenveearts Gerrit Hegen die de gezondheid van de koe 
in relatie tot kringlooplandbouw bekijkt!

Nodig hier je dierenarts voor uit! Aanmelden kan tot  
23 maart op info@waterwijsboeren.nl.

De thema’s in 2021 zijn gelijk aan 
de thema’s van de voorgaande jaren: 

• Bodem 
• Bemesting 
• Teelt 
• Teelttechniek 
• Water, inclusief beregening 
• Gewasbescherming [akkerbouw]

Demonstratieprojecten in 2021
• Druppelirrigatie bij de teelt van aardappelen
• Gebruik compost voor betere bodemstructuur
• Effect van Zeoliet op winterprei
• Water bij de Mest
• Stikstofboekhouding per perceel en beweiding
• Grondbewerking in relatie tot nutriënten  

en waterconservering
• Andere teelten zoals kruidenrijk grasland,  

sorghum, etc.
• Inzet bodemverbeteraar GEB

20
21
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Ideeën en initiatieven voor nieuwe 
demonstratieprojecten zijn van 
harte welkom.

in Achterhoekse 
grondwaterbeschermingsgebieden
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www.agrarischwaterbeheer.nl
www.waterwijsboeren.nl 

Als loonwerker en akkerbouwer beheert Theo Zweverink zo’n 150 hectare in opdracht van 
klanten. Dat geeft een zekere verantwoordelijkheid voor goed bodem- en waterbeheer, vindt 
de ondernemer uit Hengelo (Gld.) De begeleiding en kennis vanuit DAW-project Waterwijs 
Boeren helpt hem. “Droge zomers, slechte opbrengsten, daar kan ik niets aan doen. Maar ik 
kan wel meer leren om schade zoveel mogelijk te beperken.”

Regenwater optimaal benutten
Met de tijd meegaan, voor ondernemer Theo Zweverink is dat vanzelfsprekend. Hij wil doorontwikkelen, 
voor zichzelf en voor het beste resultaat bij zijn klanten. Dus sloot hij zich anderhalf jaar geleden aan 
bij Waterwijs Boeren. “Ik werk in waterwingebied en heb tijdens de werkzaamheden te maken met een 
lage grondwaterstand en droogte. Ik wil weten hoe ik daar goed mee om kan gaan”, verklaart Zweverink. 
De proefsleuven die afgelopen zomer op zijn eigen percelen zijn gegraven, bevestigen zijn keuze: het 
grondwater troffen ze pas op anderhalve meter diepte aan. “Een plant kan daar nooit bij, dus wil ik het 
bovenste grondwater optimaal benutten. Hoe doe ik dat goed?”

Proberen is leren 
Het doel is om regenwater optimaal te benutten en 
organische stof in de bodem te verhogen. Dat kan op 
verschillende manieren en Zweverink probeert graag 
een en ander uit. Zoals het telen van een relatief 
onbekend gewas dat beter bestand is tegen droogte 
of dieper kan wortelen. Denk aan erwten, veldbonen 
en sorghum. Zweverink testte ook verschillende 
groenbemesters om de organische stof te verhogen.
.

“Een kwestie van lange adem.” Organische stof verhogen is ook het doel van zijn proef met verschillende 
grondbewerkingen in de aardappelteelt. Aardappelen laten veel nitraat in de bodem achter en dat vergroot 
de kans op teveel uitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater. Zweverink: “Daarom vergelijk ik op een 
van mijn percelen niet-kerende grondbewerking met kerende grondbewerking. Wat zijn de effecten op het 
gewas, op de uitspoeling, op de hoeveelheid stikstof in de bodem? En wat geeft de beste opbrengsten, 
want bodemverbetering moet hand in hand gaan met opbrengstverbetering.” 

Compost strooien 
Ten slotte doet Zweverink in samenwerking met Waterwijs Boeren ook nog een proef met compost. Een 
perceel bouwland is in stroken verdeeld en met gps is vervolgens in november 25, 50 en 0 ton compost 
gestrooid. Zweverink: “Met compost uit bermgras heb ik goede ervaringen op maisland. Ik merk dat het 
Organische stofgehalte in de bodem verhoogt en daardoor houdt die bodem het vocht beter vast. Daar 
heeft een gewas, met name in droge tijden, veel profijt van.” 

Naast de begeleiding bij demonstratieprojecten, vindt Zweverink het een voordeel van Waterwijs 
Boeren dat partijen zoals Vitens en het waterschap zijn aangehaakt. “Ik denk dat het goed is dat Vitens 
in de praktijk ziet wat de gevolgen zijn van grondwaterwinning.” Agrariërs krijgen droogteschade 
uitgekeerd, maar dat weegt volgens de loonwerker niet altijd op tegen opbrengstderving. “Kijk, bij 
voldoende regen heb je niet zoveel last, maar in de droge jaren dubbelop. En laat dat nou het geval 
zijn de afgelopen vier jaren…”

Water vasthouden is net als voor andere boeren en tuinders een belangrijk thema voor 
melkveehouder Patrick Poelhuis uit Eibergen. Door mee te doen aan Waterwijs Boeren doet hij 
kennis op over efficiënt omgaan met water en water vasthouden. Zelf probeert hij met biomassa 
en onderzaaien het organische stofgehalte op zijn percelen te verhogen. Maar hij kijkt ook met 
interesse naar het in kaart brengen van de waterstromen door waterschap Rijn en IJssel. 

In waterwingebied Olden Eibergen en Haarlo Vitens valt zo’n 5 tot 7 miljoen kuub regenwater per jaar, weet 
Patrick Poelhuis. Hij is behalve deelnemer aan Waterwijs Boeren, ook lid van de gelijknamige stuurgroep 
voor Olden Eibergen en zit geregeld (digitaal) om tafel met medewerkers van Vitens en waterschap Rijn 
en IJssel. “Ik begrijp dat Vitens zo’n 2,8 miljoen kuub water oppompt in dit gebied, dus er moet water 
overblijven. Maar waar is het?” Dat gaat het waterschap komend jaar uitzoeken. Door een dwarsdoorsnede 
te maken van het waterwingebied wordt duidelijk hoe het water ondergronds stroomt. “Met inzicht in 
de waterstromen kan ik misschien maatregelen nemen om het water beter vast te houden voor mijn 
percelen.”

Organische stofgehalte verhogen 
De bodem versterken zodat deze beter water vasthoudt, doet Poelhuis ook al een aantal jaren door het 
Organische stofgehalte met name op zijn maispercelen te verhogen. Eerder via Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en HOEduurzaam, nu via Waterwijs Boeren probeert hij verschillende vormen van biomassa uit. 

Bijvoorbeeld compost van Groot Zevert uit Beltrum. “Over een paar maand komen die een paar vrachtjes 
compost brengen voor 2 hectare oud maisperceel.” [Nu gras, red.] Ook bracht Poelhuis eerder houtsnippers 
en bermmaaisel (via de gemeente) op zijn land. “Met meer organische stof in de grond, momenteel zit ik zo 
rond 5, houd je water beter vast. Maar het is een proces van jaren en in de afgelopen droge jaren heb ik niet 
direct voordeel van mijn werk gezien. Maar goed, misschien had ik dan nog wel minder opbrengst gehad.”

Minder uitspoeling, positieve meetresultaten in het hele gebied
Een bodem die beter water vasthoudt vermindert ook het risico op (nitraat)uitspoeling. Daar heeft 
Poelhuis dit jaar wel verbetering gezien. De N30 en N90-metingen die stikstofresiduen meten, zaten 
onder de 50 mg per liter oppervlaktewater, weet Poelhuis. “De precieze cijfers weet ik nog niet, maar in 
het hele gebied is de uitspoeling verminderd. Een mooie verbetering ten opzichte van eerdere jaren.” Dat 
is voor het bedrijf Poelhuis rechtstreeks te danken aan de flexibele mestzak die hij via Waterwijs Boeren 
gebruikt, denkt hij. Vanwege te beperkte mestopslag, moest Poelhuis altijd nog in augustus mest uitrijden 
op zijn land. “Anders red ik het niet tot medio februari wanneer mest uitrijden weer mag.” Met de mestzak 
heeft Poelhuis nu die periode overbrugd. 

“Het gebruik van de mestopslag is mij goed bevallen en als je ziet wat het doet voor de uitspoeling is 
dat heel erg mooi.” Wel schrikken de kosten hem nu nog af om zelf een mestzak aan te schaffen. “De mest 
wordt efficiënter benut en daardoor verwacht ik meer opbrengsten. De kosten voor de mestopslag zijn 
echter hoger dan de opbrengsten. Daardoor zie ik nog niet direct voordeel voor mijn eigen bedrijfsvoering.” 
De gewasopbrengst is natuurlijk ook sterk afhankelijk van of het weer een droog jaar wordt. Poelhuis 
ziet daarom graag dat Vitens of waterschap Rijn en IJssel hem hierin financieel tegemoet komen. “Als 
je de metingen ziet, hebben wij boeren en tuinders in Olden Eibergen en Haarlo het heel goed gedaan 
afgelopen jaar. Daar mag wel iets meer tegenover staan dan alleen een schouderklopje.” 

Leren en proberen 
in project 
Waterwijs Boeren

Mooie resultaten
minder uitspoeling 

Theo Zweverink
uit Hengelo (Gld.)

Loonwerker en Akkerbouwer

Patrick Poelhuis uit Eibergen Melkveehouder


