WORD LID

Inloggen Mijn LTO Noord | Registreren �


AFDELING ↓

PROVINCIE ↓

SECTOR ↓

THEMA ↓

HOME / PROVINCIE / REGIO OOST / REGIO OOST

ORGANISATIE ↓

NIEUWS VAN REGIO OOST

KLIMAAT KLAOR GAAT
WATER EN DROOGTE TE
LIJF
19 MAART 2018 De pilot Klimaat Klaor wil de
klimaatverandering in het gebied rond Lichtenvoorde,
Vragender en Lievelde aanpakken. Gemeente Oost
Gelre, LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek,

Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland
hebben de handen ineen geslagen in de pilot Klimaat
Klaor.
De initiatiefnemers willen daar bewoners, ondernemers en
organisaties bij betrekken. Omdat 60 procent agrarisch gebied
betreft, spelen boeren daarin een prominente rol, denkt
gebiedsmakelaar Richard Trenning.

Met de pilot willen de initiatiefnemers de problemen aanpakken
die voortkomen uit de verandering van het klimaat in het gebied
rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde; zware regenval en
wateroverlast aan de ene kant en hitte en droogte aan de andere
kant.

Het is een gebied met een bijzonder karakter. De
hoogteverschillen zijn voor Nederlandse begrippen groot, soms
wel 20 meter. Lichtenvoorde ligt onderaan de heuvel en heeft
daardoor vaak te maken met wateroverlast, terwijl op de ‘bult’
vaak sprake is van droogte.

Richard Trenning is sinds 2017 gebiedsmakelaar voor de pilot en
werkt als ‘spin in het web’ voor alle betrokkenen. ‘We zetten in op
drie sporen: eigen verantwoordelijkheid nemen, de mensen in
het gebied erbij betrekken en de bekendheid met het thema
vergroten’, zegt Trenning.

‘Een voorbeeld van een probleem is de afnemende kwaliteit van
stilstaand water in watergangen in perioden van droogte. Die
gangen liggen vaak op grond van agrariërs. Door samen te
werken aan bedrijfswaterplannen kunnen we zorgen dat het hele
gebied wat beter tegen een stootje kan.’

Volgens Trenning wil de pilotgroep de kennis en het bewustzijn �
van klimaat en bodem in de regio vergroten zonder te preken of
als leraar op te treden. De groep werkt ‘van onderaf’, dat wil
zeggen dat deze duidelijk wil krijgen tegen wat voor problemen
bewoners aanlopen of wat voor kansen mensen willen
verzilveren.

Praktisch advies

Dat kan gaan om het verduurzamen of vergroenen van bedrijven
of plannen om slim met water of bodem om te gaan. Mogelijk
kunnen vertrouwenspersonen met kennis van de landbouw
‘keukentafelgesprekken’ voeren met agrariërs en hen praktisch
adviseren over mogelijke maatregelen.

Mark Ormel is melkveehouder in De Heurne, voorzitter van LTO
Noord-afdeling Oost-Achterhoek en kernteamlid van Klimaat
Klaor. Zijn bedrijf ligt buiten het pilotgebied, maar hij is wel op de
hoogte van de problematiek.

Ormel is blij met de subsidieaanvraag van LTO voor een
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-project in het gebied,
hoewel hij heeft ervaren dat daarvoor geduld nodig is.

‘Deelname aan DAW-projecten is vrijwillig en boeren doen alleen
mee als het aantrekkelijk voor ze is, bijvoorbeeld bij maatregelen
om het organischestofgehalte in de grond te verhogen of om
water in de zomer iets langer vast te houden.’

Vruchtbare Kringloop

Bij een aantal concrete projecten is melkveehouder Toon Hulshof
uit Lievelde betrokken. Hulshof juicht de pilot Klimaat Klaor toe �

en is actief als lid van de werkgroep Klimaat van de studiegroep �
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Met tien tot vijftien melkveehouders hebben zij de afgelopen
anderhalf jaar gekeken met welke maatregelen ze hun CO2footprint omlaag kunnen krijgen. ‘Inzicht in de
mineralenkringloop geeft ons mogelijkheden om de bodem- en
waterkwaliteit te verbeteren’, zegt de melkveehouder.

Daarnaast heeft Hulshof zijn erf beschikbaar gesteld voor het
inkuilen van 40 ton bermmaaisel dat de Vereniging Agrarisch
Groen Goed (ANV) in gemeente Oost-Gelre verzamelde. Door dit
te laten fermenteren ontstaat Bokashi. Dat kan een geschikte
organische meststof zijn die bijdraagt aan humusopbouw en
vergelijkbaar is met vers materiaal zoals groenbemesters.

Naar al deze effecten is nog meer onderzoek nodig en Klimaat
Klaor biedt daarvoor mogelijkheden. ‘Dit voorjaar gaan we het
gefermenteerde materiaal over het land uitrijden’, zegt
coördinator van de ANV Jos te Molder.

‘Of het positief zal uitwerken op de organischestofvoorziening is
een kwestie van jaren. Maar we hopen hiermee zowel de waarde
van het maaisel als van de bodem te verbeteren.’

Marktplaats

De pilot Klimaat Klaor moet initiatieven van bewoners,
organisaties en ondernemers bevorderen.

Op een speciaal ingerichte website van gemeente Oost Gelre
willen de partijen een soort marktplaats inrichten met
voorbeelden, ideeën en mogelijke maatregelen die horen bij

onderwerpen die specifiek spelen in dit gebied, zoals droogte,
wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress.

Trenning: ‘We willen graag dat iedereen in het gebied meedoet.
We hopen dat het klimaat een katalysator is om mensen met
elkaar te verbinden en kwalitatief goede plannen versneld te
realiseren.’
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