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Op naar schoner oppervlaktewater in Erica
Wa t voora f ging
In juli van dit jaar hebben CLM en DLV Plant, in opdracht van
waterschap Velt en Vecht een bijeenkomst met tuinders en adviseurs
uit Erica georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
concentraties van probleemstoffen (waaronder nutriënten) in
oppervlaktewater gepresenteerd en is samen met de tuinders over
maatregelen gediscussieerd om de emissie te verminderen.
‘Op naar schoner oppervlaktewater in Erica’ is een vervolg hierop.

S chone r oppe rvla kte wa te r?
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Erica is niet goed genoeg. Uit metingen
van waterschap Velt en Vecht blijkt dat de glastuinbouw in dit gebied een van de
bronnen is. In 2007 zijn drie stoffen boven de MTR-norm aangetroffen:
azoxystrobin, imidacloprid en chloorpyrifos. Azoxystrobin is de werkzame stof van
het middel Ortiva, imidacloprid komt voor in o.a. Admire, Admire Q-TEC,
Warrant en Gaucho en chloorpyrifos is de werkzame stof van Suscon 10.
De MTR geeft de concentratie van een stof weer waarbij 95% van de dieren
(watervlooien en vissen) en planten (algen) in het water geen schade ondervinden
van deze stof: een ecologische veiligheidsnorm dus. Bovenstaande stoffen
overschrijden deze veiligheidsnorm fors, ze komen in concentraties voor die 5 tot
137x hoger liggen! Daarbij komt dat imidacloprid en azoxystrobin erg lang in het
water aanwezig blijven, ze breken namelijk erg langzaam af. Als er 1 liter
azoxystrobin in het oppervlaktewater komt, duurt het maar liefst 218 dagen
voordat de helft hiervan is afgebroken. Na ongeveer 7 maanden is er nog 0,5 liter
aanwezig, na nog eens 7 maanden is dat 0,25 liter enz.
En ook nutri nten als stikstof en fosfor worden in te hoge concentraties
teruggevonden. Hierdoor kunnen algen explosief gaan groeien, als de algen
afsterven wordt de zuurstofconcentratie in de sloot erg laag, waardoor andere
waterdieren dood gaan.
Het is dus zeker de moeite waard om de emissie vanuit de glastuinbouw te
verminderen en zo het oppervlaktewater schoner te houden. Waterschap Velt en
Vecht wil dit samen met de tuinders oppakken. Niet alleen door handhaving,
maar juist door samen te zoeken naar manieren om de emissie te verminderen.

Koste nbe spa ring be la ngrijk
De uitdaging is gezamenlijk maatregelen te nemen die kostenbesparend
zijn voor de bedrijfsvoering van de deelnemende bedrijven.

Activite ite n 2 0 0 9
• Bedrijfsbezoeken
In november 2008 zijn diverse bedrijven benaderd, met het verzoek om mee te doen aan dit project. Acht
tuinbouwbedrijven uit het gebied hebben hierin toegezegd. Josien van Spingelen (DLV Plant) heeft
inmiddels een aantal bedrijven bezocht. Deze bezoeken zijn oriënterend: per bedrijf wordt de
waterstroom, bestrijding en emissie in kaart gebracht. Begin 2009 volgt een bezoek waarin een plan van
aanpak wordt opgesteld met daarin maatregelen waarmee de tuinders op hun bedrijf aan de slag gaan.
Eind 2009 kijken we hoe deze maatregelen hebben uitgepakt en wat de ervaringen van de tuinders zijn.
• Innovatie
Bij een paar bedrijven zetten we eenvoudige innovatieve technieken in. Bijvoorbeeld het gebruik van het
natuurlijke middel Enzicur ter bestrijding van echte meeldauw in o.a. komkommer, paprika, tomaat en
roos, of de inzet van UV-licht ter bestrijding van schimmels in tomaten, komkommers en rozen. We zullen
ook twee groepsbijeenkomsten organiseren waarin innovaties worden gedemonstreerd en u ervaringen
kunt uitwisselen met collega-tuinders.
• Meten is weten
Drie keer per jaar ontvangt u waterkwaliteitsgegevens van het waterschap. Hierin staat wanneer welke
stoffen in welke concentratie in het oppervlaktewater vanuit Erica zijn teruggevonden. Hiermee kunt u
nagaan of bepaalde stoffen misschien van uw bedrijf afkomstig zijn. We meten ook het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en nutriënten van de acht deelnemende tuinders om te zien of de maatregelen die
zij hebben genomen effect hebben. Deze gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt.
• Nieuwsflits
Door middel van deze nieuwsflits houden we u op de hoogte van de stand van zaken van het project. In
2009 zult u nog 2x een nieuwsflits van ons ontvangen. Hierin kunt u meer lezen over ervaringen van
collega-tuinders, innovaties, belangrijke emissieroutes en maatregelen om de emissie te verminderen.

Waterschap Velt en Vecht wil samen met u de
emissie vanuit het glastuinbouwgebied
aanpakken. Heeft u op- of aanmerkingen, tips
of praktische maatregelen? Of wilt u ook
deelnemen aan het project? We horen het
graag! U kunt hiervoor contact opnemen met
Laurens Vlaar (CLM, 0345-470770) of Josien van
Spingelen (DLV Plant, 06-53151758)

E rica / Kla zie na ve e n
Tijdens de bijeenkomst in juli 2008 gaven de aanwezige tuinders aan ook kassen in Klazienaveen te hebben. Zij
willen graag met hun hele bedrijf meedoen aan het project en niet alleen het deel in Erica. Waterschap Hunze en
Aa’s heeft inmiddels aangegeven met een soortgelijk project aan de slag te willen. Veel activiteiten binnen de
projecten worden gecombineerd en tuinders met een bedrijf in Erica en/of Klazienaveen kunnen deelnemen aan
het project.

Colofon
Deze nieuwsflits is een uitgave van het project ‘Op naar schoner oppervlaktewater in Erica’. Een
stimuleringsproject waarin tuinders de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten verminderen
waardoor het oppervlaktewater schoner wordt. Het project loopt van oktober 2008 tot en met februari 2010.
CLM Onderzoek en Advies en DLV Plant voeren het project uit in opdracht van waterschap Velt en Vecht
Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Laurens Vlaar (CLM, 0345-470770), Harrie de Lang (ws Velt en
Vecht, 0524-592304) of Hanneke van der Heide (ws Hunze en Aa’s, 0598-693406).

