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‘Landbouw staat met 
de hakken in het zand’

I
N een vorig leven was ze topambtenaar bij het mi-
nisterie van Landbouw, vele ministers en staatsse-
cretarissen zag ze komen en gaan. Daarna heeft ze 
de akkerbouwproductschappen in de roerige tijd 

van discussies over opheffing geleid. Sinds 2013 zit 
Renée Bergkamp aan de andere kant van de tafel, bij 
Vewin, de vereniging van de waterbedrijven. Als het 
gaat om de milieueffecten van de landbouw is het 
vaak deze organisatie die de kat de bel aanbindt. De 
rolwisseling gaat Bergkamp als rasbestuurder goed 
af. Ze kent de landbouwsector en speelt nu met verve 
de rol van belangenbehartiger voor de waterwereld.

Deze week bespreekt de Tweede Kamer het water-
beleid dat is vastgelegd in tal van nota’s, wetten en 
convenanten. De waterbedrijven zijn ontevreden 
over de verbetering van de waterkwaliteit. Die gaat 
te traag, vinden ze. Onlangs kwam Vewin met maar 
liefst 62 aanbevelingen. Daarbij zitten heel concrete 
voorstellen, zoals nog driftarmere doppen, een hef-
fing op bestrijdingsmiddelen, bredere teeltvrije zo-
nes in alle gewassen en strengere certificering.

Bergkamp stelt dat nu het moment is om door te 
pakken: “Voor hoogwaterbescherming en veiligheid 
zijn de grote beslissingen genomen. Dus kan de aan-
dacht naar de waterkwaliteit, want daar scoort Ne-
derland slecht. Na de enorme slagen die gemaakt zijn 
– dat geef ik de landbouw graag toe – verbetert het 
nu niet meer. We staan onderaan in de middenmoot 
in Europa. In grond- en oppervlaktewater zijn regel-
matig overschrijdingen van de normen voor gewasbe-
schermingsmiddelen en mest. Dat moeten we niet 
willen. We zijn juist op de gebieden landbouw én wa-
ter nummer 1! Noblesse oblige. Dus zeggen we tegen 
de overheid: doe iets, wees ambitieus.”

Uit inspecties blijkt dat met het drinkwater niets 
aan de hand is in Nederland. Wat is dan het pro-
bleem eigenlijk?
“Het drinkwater is inderdaad uitstekend. Punt is dat 

we daar steeds meer voor moeten doen. We moeten 
steeds meer stoffen wegzuiveren. Denk aan medicij-
nen, nanoplastics, nieuwe stoffen. Dat kost geld en 
energie en dat is zorgelijk. Wat wij doen is een end-of-
pipe-oplossing. We weten welke stoffen in het ingeno-
men water kunnen zitten en zuiveren die. Maar bij 
nieuwe gevaren ben je altijd te laat. Een end-of-pipe-
oplossing maakt ook dat iedereen eerder in de keten 
achteroverleunt. Dat staat haaks op het bronbeleid 
dat wij voorstaan, en in de EU leidend is. Ten slotte 
komt de rekening bij de verkeerde partij terecht: bij 
de consument en niet bij de vervuiler. Er is afnemend 
draagvlak om dat gewoon te vinden. In het Bestuurs-
akkoord Water staan harde afspraken dat de kosten 
die de burger kwijt is aan water niet mogen stijgen. 
Dus moet aan de voorkant iets gebeuren.”

U zegt: de problemen nemen toe, maar de land-
bouw heeft ook een enorme slag gemaakt. Hoe is 
dat te rijmen?
“Er komen nieuwe problemen bij vanuit andere sec-
toren. We kunnen meer meten, de normen worden 
ook terecht steeds strenger. En bij de landbouw is de 
vooruitgang tot stilstand gekomen. Er zijn nog 
steeds enorme problemen met de grondwaterwin-
ning in met name Oost-Nederland. Nederland telt 
ongeveer 200 innamepunten, in 40 daarvan wordt 
de nitraatnorm van 50 milligram per liter water dik 
overschreden. We hebben tientallen innamestops 
per jaar vanwege te hoge gehaltes, vaak ook door 
gewasbeschermingsmiddelen.”

Hoe komt het dat er geen vooruitgang meer is?
“De landbouw staat met de hakken in het zand. Dat is 
wat ik zie, en dat gaat me aan het hart. We hebben al 
zoveel gedaan, zeggen ze. Daar kun je inderdaad een 
heel verhaal over houden. Maar er is ook een ander 
verhaal. Als je goed kijkt naar het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer van de sector, dan blijkt dat mis-
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o n d e r n e m e n

Vewin-directeur Renée Bergkamp vindt de tijd rijp 

voor extra maatregelen ter verbetering van de 
waterkwaliteit. ‘De landbouw is veel te defensief.’
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o n d e r n e m e n

Een van de maatregelen die 
Vewin bepleit is het aanwij-
zen van strategische grond-
waterreserves. Die zijn be-
doeld om de effecten van 
klimaatverandering en extra 
vraag naar water in de toe-
komst op te vangen. Die ge-
bieden zouden beschermd 
moeten worden, waardoor 
er bijvoorbeeld beperkingen 
komen voor boringen in de 
ondergrond (zoals koude-
warmteopslag, opslag af-
valwater). Ook boeren krij-
gen hier dan mee te maken.

Extra drinkwater 
nodig

schien in 2027 een keer de wet-
telijke normen gehaald worden. 
Daar kun je toch niet mee aan-
komen? De tijd is nu rijp. Er is 
POP 3-geld (Europese subsidie, 
red.), er is innovatiegeld in Den 
Haag. Ik zeg: kom op, zeg wat je 
nodig hebt. Vlucht naar voren in 
plaats van naar achteren!”

Begint de aanscherping van 
het mestbeleid al merkbaar 
te worden in het grondwater?
“Er zijn grote slagen gemaakt. 
De waterkwaliteit is extreem 
verbeterd, maar nog niet ge-
noeg, die voldoet nog steeds 
niet aan de Europese normen 
en verbetert de laatste jaren 
nog niet. Over de nieuwste 
aanpassingen in het mestbeleid 
is nog niets te zeggen. We me-
ten nog geen verschil. Met 
name bij grondwater, dat voor 
60 procent de bron van ons 
drinkwater is, duurt dat ook 
langer. Let wel, wij zijn niet 
voor of tegen de uitbreiding 
van de veehouderij, we zijn 
zelfs niet voor of tegen schaliegas. We zijn voor 
schoon water uit schone bronnen.”

Waar zit het hem in dat het volgens u onvoldoen-
de opschiet met de gewasbescherming?
“Ik weet uit banen uit het verleden dat de techniek 
er is, en dat die niet meer zo duur is als vroeger. Er 
zijn voorlopers die het wel goed doen, blijkt ook uit 
projecten.”

U vraagt een inspanning van akkerbouwers waar 
niet meteen iets tegenover staat.
“Het gaat om kosten die ze nu veroorzaken die niet 
op hun begroting drukken. Dat zijn geen sluitende 
businesscases, toch? Mooie redenering is dat: het le-
vert mij niks op. Het gaat juist om kosten die wél ge-
maakt worden.

Dit is een wake up call. Er is bij het ministerie een 
groot rapport in de maak over financiering van het 
waterbeheer. Hoe duurzaam is dat nu, en zijn de 
prikkels wel goed? De uitkomst is dat de landbouw 
heel veel meer vervuiling veroorzaakt dan waar hij 
voor betaalt.”

Er lijkt iets raars aan de hand. Nederland heeft 
het beste drinkwater van de wereld, en toch 
vraagt u extra inspanning. Kunnen die normen 
niet gewoon wat lager?
“Aha, je wilt marchanderen met de volksgezondheid 
omdat een aantal achterblijvende boeren hun busi-
nesscase niet rondkrijgt? De drinkwaternormen gel-
den Europees en zijn ingegeven door volksgezond-
heid. Waarom is ons drinkwater perfect? Omdat we 
niet alleen – dankzij zuivering – voldoen aan die 
normen, maar daarnaast precies leveren wat de 
consument wil. Zo voegen we geen chloor toe, in 
tegen stelling tot sommige andere landen.”

Glyfosaat wordt verboden op 
verharde ondergrond. Is die 
discussie nu voorbij?
“Nee. Er is overleg over een 
verbod op particulier gebruik 
en er komt een regeling voor 
sport en recreatie. Glyfosaat is 
het middel met de hoogste 
overschrijdingscijfers. Als dat 
na deze maatregelen veran-
dert, zul je ons niet horen. 
Maar als er veel overschrijdin-
gen blijven, komt de land-
bouw in beeld.”

U wilt financiële prikkels, 
zoals een heffing op gewas-
beschermingsmiddelen. 
Hoezo?
“Dit is nog niet concreet uitge-
werkt, maar een denkrichting, 
die in sommige andere Euro-
pese landen al bestaat. Bedoe-
ling is de producent bij te stu-
ren. Kostprijsverhogend? Dat 
is de vraag. Als er ter vervan-
ging laagrisicomiddelen op de 
markt komen, valt dat mee. 
Voor grote farmabedrijven 

gaat het toch om bedragen achter de komma.”

Een andere aanbeveling van Vewin is verplicht 90 
procent driftreductie. Dat terwijl net is afgespro-
ken dat de reductie van 50 naar 75 procent gaat. 
Dat is niet erg motiverend.
“Het kan sneller. Daar zijn voorbeelden van. De 
techniek is beschikbaar en echt niet meer zo duur. 
Het heeft te maken met afspraken, commitment, in-
tenties. Als de schouders eronder gezet worden, zie 
je resultaat. Die typisch Nederlandse compromissen, 
procentje erbij, dat vind ik zo’n getut ...”

Akkerbouwers en loonwerkers investeren net in 
nieuwe doppen, moeten ze straks nóg een keer.
“Dat soort afspraken is ook niet slim. En akkerbou-
wers hebben soms heel goede jaren. Gebruik die, of 
zoek een mooie investeringsregeling, in plaats van de 
hakken in het zand te zetten. Wees een etalage voor 
de wereld, maak er iets moois van! Ik ken deze zeu-
rende landbouw niet zo. Als je de normen hoog 
maakt, en ze ook een tijdje niet meer wijzigt, wordt er 
geïnvesteerd en komen er altijd innovatieve oplossin-
gen. Dat getut van een beetje dit en dat en het mag 
niks kosten, dat zijn geen duurzame oplossingen.”

‘Getut’, daar maakt u akkerbouwers niet blij mee. 
Met een pleidooi voor 1,5 meter teeltvrije zone in 
elk gewas ook niet.
“Het gaat om het soort oplossingen, om de rich-
ting. En die waterkwaliteitsnormen gelden al ge-
ruime tijd. Of het allemaal haalbaar en betaalbaar 
is op korte termijn is aan de politiek. Maar het kan 
wél, dus als we echt voor waterkwaliteit gaan, dan 
moeten we aan de slag.”

Johan Oppewal

‘Dat getut van 
een beetje dit en 
dat en het mag 
niks kosten ... ’


	bergkamp boerderij 1
	bergkamp boerderij 2
	bergkamp boerderij 3

