Resultaten
Terugdringen emissie maisherbiciden

2008 - 2009

Werken aan schoon oppervlaktewater
in intensieve maisteeltgebieden

Pilotstudie Hoge en Lage Raam

Waterschap Aa en Maas, CUMELA, LTO Veehouderij, producenten en toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen werken onder regie van Telen met toekomst samen aan schoon oppervlaktewater. Een
aantal maïsherbiciden komt in Zuidoost Nederland soms voor in concentraties hoger dan de MTR. Doel is
dat er geen overschrijdingen van de MTR waardes meer voorkomen.
Naast brede communicatie over duurzame onkruidbestrijding in maïs, in diverse vaktijdschriften, is in
2008 & 2009 onderzoek gedaan in twee deelgebieden van de Hoge Raam nabij Zeeland en de Lage Raam
nabij St. Anthonis.
In het oppervlaktewater is wekelijks bemonsterd vanaf 6 mei 2008
en 11 mei 2009 tot en met 18 juli in 2008 en 6 juli 2009. Doel was
ten eerste het monitoren van de water kwaliteit in de beken en sloten van de twee gebieden, ten tweede het verklaren van eventuele
overschrijdingen uit de registratie van de gewasbeschermingspraktijk en ten derde een inventarisatie van de waarschijnlijke emissieroutes bij de resterende overschrijdingen. Gemeten is in beekjes
die ontstaan in het gebied en wel op zes plaatsen (drie per gebied).
Bovenstrooms van de meetpunten ligt 40 tot 60 hectare maïs langs
betreffende sloten en beektakken. In de twee gebieden is alleen
sprake van gebiedseigen water waardoor aannemelijk is dat de
verontreinigingen ook in het gebied plaatsvinden. Wel ligt er achter
twee meetpunten een rioolwateroverstort. Op de zes monsterpunten
is elf keer gemeten in 2008 en negen keer in 2009.

Pilotstudie 2009 een aantal bijzondere monsters

Opvallend in 2008 was dat veel overschrijdingen werden gemeten na hevige neerslag. Emissiesroutes, die
gerelateerd zijn aan veel neerslag hebben daarom in 2009 extra aandacht gekregen. Te denken valt
aan plassen op percelen na hevige neerslag; afspoeling van een perceel, drainage, straatkolk op erven,
riooloverstort.
Het jaar 2009 kenmerkt zich door een vrij droog voor en najaar met plaatselijk ﬂinke stortbuien. Echter in
de Hoge Raam waar de bijzondere monsters gepland waren zijn er nauwelijks van deze stortbuien
opgetreden. Een aantal bijzondere monsters hebben we kunnen nemen:
- 1 keer van plassen op een perceel
- 1 keer aan het einde van het seizoen afspoeling van een perceel (opstelling met vangbak)
- 2 keer een straatkolk op erf
De bijzondere monsters moeten nog nader worden bekeken om hier uitspraken over te doen.

Partners in de MaisPilot zijn:











































































































 














































































Info: Brigitte Kroonen (Telen met toekomst)

0478 - 538246

brigitte.kroonen@wur.nl









