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Achtergrond 

• Onderzoek naar succes- en faalfactoren van agrarisch 
waterbeheer 

 

• Project i.o. Ministerie van Economische Zaken 
Beleidsondersteunend Onderzoek 

 



Agrarisch waterbeheer 

Bovenwettelijke maatregelen die een ondernemer kan 
uitvoeren op zijn eigen bedrijf, zelfstandig of in 
samenwerking met anderen, gericht op de opgaven tav. 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. 

 

 Ook wel: ‘waterbewust boeren’ 



Krachtenveld 

Waterkwaliteit  

Nitraatactieprogramma 

Waterkwantiteit 

Toekomstbestendige 
landbouw 

Agrarisch natuur- & 
landschapsbeheer 

Min I&M 

Min EZ 

Waterschappen 

Provincies 

Collectieven 
LTO 

Agrarische 
sector 

Deltaprogramma 
Kader richtlijn Water (KRW) 

Natuurpact 



Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

- Initiatief agrarische sector (2013) 
 

- Werken aan waterkwaliteit, voldoende 
water én hogere productie 
 

- Samenwerking bevorderen 
 
- Maatwerk ipv. generieke 
wet- en regelgeving  
 

 



DAW – Anno 2016  

• Ambitieuze en voortvarende start 

• Mooie voorbeelden van (pilot)projecten! 

 
Maar ook: 

- Pilots blijven soms hangen 

- POP frustreert 

- “onvoldoende bijdrage aan regionale 
waterkwaliteitsopgave” (Schultz van Haegen)  
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Nog onvoldoende verbinding   

 

• Actief op zoek naar de gemene deler (Bodem!?) 

• Zet in op uitruil, compensatie en synergie 

• Co-creëer 

 



Eerst de mens, dan de maatregel 

 

• Mensenwerk. Maatwerk. Vertrouwen. 

 

• Investeer in de persoon en het proces 
 

 



Mismatch met POP 
 

• Hoge verwachtingen ..... bescheiden perspectieven 
 

- Uitwerking POP schept verwarring 

- Weinig uitnodigend en verbindend 

- ANLB (nog) weinig focus op water 

- POP = procesaanpak  
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De Pilot Paradox  

• ‘Pilots als excuus voor het echte werk’? 

 

• “Pilots never fail, but they also never scale”  



Conclusie 

 

• DAW / AWB is zeker niet mislukt 

• Versnelling vraagt wel een ‘mind-shift’ 

• Veel meer uitwisseling, afstemming en verbinding 

• Verder kijken dan POP3 

 



Vragen? 

• Contact 
bas.breman@wur.nl 

 

• Artikel 
Op zoek naar de gemene deler 

 

• Rapport  
Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer 
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