Handen ineen voor
schoon water
resulteert in win-win
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Een gezonder ecosysteem heeft een positief effect op de
grondwaterkwaliteit. Voor drinkwaterbedrijf Brabant
Water reden om te streven naar een gezond bodem- en
watersysteem. Uit het praktijkproject Schoon Water blijkt
dat er verschillende mogelijkheden zijn om economie en
natuurlijk kapitaal te laten samen gaan. Maar dat gaat
niet vanzelf.

agrariërs is de constatering dat er door de
nieuwe manier van werken de afgelopen
jaren geen oogstverlies is geweest. Toch is
de verwachting dat, zodra het project stopt,
de telers zullen terugvallen op de oude
werkwijze en weer meer gewasbeschermingsmiddelen gaan inzetten. De maatregelen die zijn genomen binnen het project
blijken dan geen structureel en geïntegreerd
onderdeel te zijn geworden van de bedrijfsvoering. In dit praktijkproject is onderzocht
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In het praktijkproject komen

‘Aanzienlijk minder
gewasbeschermingsmiddelen zonder
oogstverlies’

verschillende mogelijkheden naar voren die
leiden tot synergie tussen
economie en natuurlijk
kapitaal. Een eerste vorm
van zo’n win-win is dat het
gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen aanzienlijk is terug-
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Figuur 1. Kenmerken van en verschillen tussen een curatief en preventief
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realiseren van een duurzaam economisch

Bodem

Bodem als buffer

Schoon grondwater

Schoon grondwater

netwerk. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld
gezamenlijk een loonwerker inhuren die
werkt volgens de criteria van Schoon Water.
Ook kan een keten van deelnemers worden
gekoppeld aan een Schoon Waterafnemer

Kenmerken:
• Gewasbeschermingsmiddelen
spuiten als er ziekte is;
• Mest (compost) toedienen als
dat nodig is;
• Agro-biodiversiteit gebruiken
in het agrarische productie
systeem;
• Bodem als buffer voor vochtvasthoudend vermogen en
nutriënten beschikbaarheid.

(een retailer, een gemeente), die vanuit zijn
of haar duurzaamheidsambitie bereid is een
meerprijs voor de geleverde producten of
diensten te betalen.

Maatschappelijke innovatie
Het project levert de deelnemende agrariërs
kennis op om het gewasbeschermingspbl.nl

Kenmerken:
• Gewasbeschermingsmiddelen
inzetten om ziekten te
voorkomen;
• Maximaal toelaatbare hoeveelheid mest uitrijden;
• Biodiversiteit en agrarisch
systeem scheiden wegens
productiemaximalisatie;
• Afname organisch stofgehalte
bodem door gebruik kunstmest.

middelengebruik terug te dringen. De
geschetste mogelijkheden voor win-winsituaties kunnen buiten de projectsetting
alleen standhouden als het maatschap-
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context te verankeren door middel van
de organisatievorm. Schoon Water is nu
immers een tijdelijk project. In een stichting,
vereniging of coöperatie kunnen (middel)
langetermijnafspraken worden gemaakt
tussen de publieke partijen en de deelnemende agrariërs. Door deze organisatie
wordt verspreiding van kennis over de
verschillende uiteenlopende facetten van
het preventieve landbouwsysteem bestendigd. Ook kunnen ﬁnanciële instrumenten
worden ontwikkeld zoals een verzekering
tegen oogstverlies. Leningen verstrekken
met een lage rente is eveneens een optie. Het
één en ander kan dan worden geﬁnancierd
uit een combinatie van kostenbesparingen
door minder gewasbeschermingsmiddelengebruik, de vermeden zuiveringskosten voor
Brabant Water, de mogelijke vermeden milieukosten voor de provincie Noord-Brabant
en eventuele overige kostenbesparingen van
stakeholders die kunnen worden herleid uit
het preventieve landbouwsysteem.
De Beetle eater is een landbouwmachine die, zonder chemische middelen te gebruiken,
ongewenste insecten uit gewassen opzuigt

Ten tweede is het belangrijk om ﬁnanciële voordelen (publiek en privaat) van de

verschillende kosten in de toekomst niet

• een overheid die ondernemend is, actief

samenwerking op langere termijn inzich-

meer gemaakt te worden. Deze vermeden

stuurt, de publieke meerwaarde waar-
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deert en experimenteerruimte biedt om

de ﬁnanciële ruimte die hiermee ontstaat.

meervoudige voordelen waarvan niet

belemmeringen in wet- en regelgeving in

Die ruimte bestaat uit een combinatie van

alleen de duurzame agrariërs proﬁteren,

ondernemerskansen om te zetten;
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maar ook publieke partners. Deze meer-
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partijen, de eventuele gemiste baten voor
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met milieuvraagstukken en zich meer
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richt op onderlinge samenwerking in

(eventuele andere) stakeholders zoals water-
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duurzame netwerken en op onder-

schappen, de provincie en natuurbeherende

systeem te organiseren. Die samenwerking

nemerschap.

organisaties.

kan bestaan uit afspraken die zekerheid
bieden over de samenwerking, maar

Aanbevelingen

ook uit beloftes om garant te
staan voor investeringen.
Daarnaast spelen bij het
realiseren van winwinsituaties binnen het
preventieve landbouwsysteem een proactieve
houding van alle stakehol-

‘Economisch
voordeel voor
biologische boeren
én natuurbeheerorganisaties’

ders en innovatief ondernemerschap een belangrijke rol.

De derde aanbeveling heeft betrekking

In het maatschappelijk systeem

op het opschalen van de geïdentiﬁceerde

rond de verbetering van

kansen voor win-winsituaties door hier

grondwaterkwaliteit in

ruimtelijke kaarten van te maken. Men

Brabant is Schoon Water

kan bijvoorbeeld arealen van biologische

een onmisbare kracht

landbouw combineren met gegevens van

geworden. Op basis van

natuurgebieden om te kijken waar de meer-

de resultaten van dit

waarde van agrarisch natuurbeheer kan

praktijkproject doen we drie
aanbevelingen die kunnen

helpen om de resultaten van

worden benut. Door deze kansen op kaart te
zetten, komen gebieden in beeld waar men
op in kan zetten om economie en natuurlijk

Schoon Water blijvend te borgen.

kapitaal aan elkaar te verbinden.

partijen vraagt verder om veranderende

Ten eerste raden we aan om de rol van het

Frederiek van Lienen en Marianne

rollen:

project in de huidige maatschappelijke

Schuerhoff

Samenwerking tussen de verschillende
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