
Water Natuurlijk en Boeren 

 

Is Water Natuurlijk tegen boeren? 

Nee integendeel! Water Natuurlijk is pro-boeren. Die beeldvorming door partijen als BBB is een 
totaal verkeerde voorstelling van zaken. Boeren zijn hard nodig voor ons water, biodiversiteit en 
landschap. Een gezonde agrarische sector die duurzaam produceert, is essentieel. Water Natuurlijk 
steunt de transitie richting kringlooplandbouw. Geen import van soja om de Amazone te 
beschermen, korte ketens en een eerlijke prijs voor mooie producten. Dat is geen taak voor het 
waterschap, maar vanuit het oogpunt van waterbeheer en waterkwaliteit kunnen we wel sturen en 
ondersteunen 

Hoe kan Water Natuurlijk boeren helpen? 

Water Natuurlijk steunt de ambitie van Boer tot Bord (Farm to Fork). Het verdienmodel moet er toe 
leiden dat het aantal boeren niet verder terugloopt zoals nu al decennia het geval is. De gemiddelde 
boer heeft een miljoen euro schuld en velen leven onder de armoedegrens. Dat kan en moet anders! 

Wat is kringlooplandbouw?  

Bij kringlooplandbouw is de kringloop van stoffen gesloten en komen dus minder belastende stoffen 
in het gronden oppervlaktewater terecht. Veel agrariërs willen deze transitie naar een 
natuurinclusieve en circulaire landbouw ook maken, maar hebben daar vaak ondersteuning bij nodig. 
Deze transitie moet worden gefaciliteerd door rijk, provincie en waterschappen. 

Hoe wil Water Natuurlijk boeren ondersteunen? 

Wij willen met de boeren meedenken over nieuwe verdienmodellen, zodat zij deze transitie naar 
kringlooplandbouw en natuurvriendelijk ondernemen ook daadwerkelijk kunnen maken. Hierbij 
kijken we ook naar betaling voor blauwe diensten, zoals water infiltreren en vasthouden, tijdelijke 
berging voor clusterbuien realiseren en een bijdrage voor waterkwaliteit/zuivering. Met onze 
partners kan HDSR hiervoor aansluiting zoeken bij subsidies van de Europese Unie zoals de Boer tot 
Bord (Farm to Fork) strategie.  

 

Wat wil Water Natuurlijk met boeren in het veenweidegebied? 

Het veenweidegebied is een open landschap waar we kunnen genieten van bloemrijke graslanden, 
sloten vol krabbenscheer en weidevogels. Er moet wel iets veranderen. Door een hoger waterpeil 
moet bodemdaling worden geremd en de CO 2 uitstoot verlaagd. Er komt meer waterberging om dat 
mogelijk te maken. We zijn terughoudend met nieuwe teelten die niet bijdragen aan het karakter van 
het veenweidegebied. We houden rekening met hogere zoutgehalten. Natuurinclusief betekent vaak 
minder koeien en soms ook andere. Op de proefboerderij in Zegveld wordt volop geëxperimenteerd 
hiermee. Alle sloten worden ecologisch geschoond. Boeren dienen meer gezien gaan worden als 
landschapsbeheerder.  

Hoe lang gaat dat duren? 

Onzekerheid is voor een agrarische ondernemer funest, zeker als die onzekerheid lang duurt. De 
laatste jaren waren vaak lastig voor boeren vanwege wisselende en soms tegenstrijdige regelgeving. 
Water Natuurlijk wil een einde aan die onzekerheid door daadwerkelijk door te pakken met het 



faciliteren van kringlooplandbouw. Samen met milieu- en natuurorganisaties, met de ons 
ondersteunende partijen D66, GroenLinks en Volt in de provincie en in het parlement willen we 
vooruit met de transitie van de landbouw. 

Hoe kunnen boeren helpen met het waterbeheer? 

Boeren, net als stedelingen en industrie, zijn hard nodig voor een toekomstbestendig waterbeheer. 
Boeren hebben in tijden van droogte voor beregening water nodig, dat wordt onttrokken aan 
gronden/of oppervlaktewater. Afgelopen jaren is dat op veel plekken funest voor de natuur 
gebleken. Dat moet anders: de negatieve impact van agrarische activiteiten op het waterbeheer 
moet drastisch omlaag. Water Natuurlijk vindt dat dat een speerpunt in de landbouwtransitie moet 
zijn. Boeren moeten minder afhankelijk worden van een kunstmatig gereguleerd watersysteem. Het 
in standhouden van dat systeem is duur. Het geld dat we hiermee besparen kan aangewend worden 
voor het stimuleren van kringlooplandbouw en landschapsbeheer met waterberging. 

Wat is agrarisch natuurbeheer? 

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om met boeren samen te werken aan agrarisch natuurbeheer, 
zoals het mogelijk maken van vernatting in kansrijke weidevogelleefgebieden. Ook natte 
verbindingen en natuurvriendelijke akkerranden zijn nuttig. HDSR kan samen met inwoners, 
gemeenten, boeren en natuurorganisaties komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Het ruilen van 
gronden zien we als een deel van de oplossing. Boeren verdienen een eerlijk inkomen. En wel zo dat 
de verdere schaalvergroting wordt gestopt 


