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Emissie beperken waar mogelijk
Een dubbelrol voor Pascal Alkemade in het project ‘Schoon erf,
schone sloot.’ Naast deelnemer in het project is hij ook afgevaardigde van het Milieuplatform (MPF) van de KAVB. Het belangrijkste aan zijn deelname vindt Alkemade de ervaring. ‘Zo kun je
beter uitleggen hoe het werkt omdat je het zelf ervaart.’
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D

e afgelopen vijftien jaar is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen veel minder geworden dan in
de jaren ’90. Naar aanleiding van de druk die
toentertijd is ontstaan vanuit de milieubeweging is het Convenant Duurzame Gewasbescherming opgesteld, dat twee jaar terug is
afgerond. Begin jaren ’90 is tevens het Milieuplatform Bloembollensector opgericht vanuit
de KAVB. Arjan Kuijstermans (44) – beleidsmedewerker bij de KAVB – is actief betrokken bij het MPF: “We hebben flinke stappen
vooruit gezet, maar we zijn er nog niet. In het
begin is er een lijst opgesteld van knelpunten:
middelen die te vaak worden gevonden in het
oppervlaktewater. Daarover is jaarlijks gerapporteerd in de milieuvoortgangsrapportage
van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.
Op het moment staan er nog drie van de oorspronkelijke middelen op. Dat geeft aan dat we
op de juiste weg zijn. Er is een grote slag geslagen op het land met driftreductie en de teeltvrije zone, maar op het erf kan nog een verbeterslag worden gemaakt.” Deelnemer aan het
project Pascal Alkemade (40) sluit hierop aan:
“Het zijn vaak kleine dingen. Ik wil niet zeggen
dat je bedrijfsblind wordt, maar je bent bezig
met de dagelijkse gang van zaken. Soms weet
je niet eens waar het vandaan komt. Zo werd
er bij mij een middel gevonden dat we al jaren
niet meer gebruiken. Door het project worden
emissieroutes onderzocht en zo kwamen we
erachter dat het van verhuurde kisten was afgespoeld door de regen en zo in mijn put terecht
kwam.”

MPF kijkt Alkemade sowieso al kritisch naar
de gang van zaken, maar ook bij hem nam de
bewustwording tijdens het project verder toe.
“Je kijkt zeker kritischer naar bepaalde dingen
en het is niet altijd makkelijk om je bedrijfsvoering daarop aan te passen. Als echter door te
werken met een tweede heftruck tijdens het
dompelen blijkt dat je emissie kan tegengaan,
lijkt mij dat een kleine moeite.”

INDICATIE
Aan het onderzoek zitten wel haken en ogen.
Zo vertelt Alkemade: “Er wordt gemeten in een
put op het erf. Een put is geen afspiegeling van
het oppervlaktewater, maar geeft wel een indiHet project ‘Schoon erf, schone sloot’
onderzoekt emissie op bedrijven. Het
doel van dit project is om de emissie
te verminderen door kwekers bewust
te maken van het probleem en zo het
water schoner te krijgen en te houden.

catie van de middelen en emissieroutes die
er kunnen zijn. Heeft het net veel geregend,
dan zijn de getallen anders dan wanneer het
droog is. Ook is niet duidelijk hoeveel er daadwerkelijk in het oppervlaktewater komt.” Kuijstermans geeft aan dat er aan de getallen geen
waarde kan worden toegekend: “Hoe ver de
put van de ontsmettingsplaats afligt en hoe het
seizoen verloopt zijn zaken die invloed hebben
op de hoeveelheid emissie. Het gaat erom welke stoffen worden gevonden en hoe dat kan
worden verminderd.”
Ook al worden toelatingen ingetrokken, dan
houdt het nog niet op voor de KAVB. “Wij
proberen deze problemen op te lossen”, geeft
Kuijstermans aan. “We zijn nu bijvoorbeeld
over Actellic nog in gesprek. Deze middelen
zijn er niet voor niks en daarom proberen we
voor de sector vrijstellingen te regelen zolang
er geen goede alternatieven zijn. Aan die alternatieven wordt echter ook gewerkt en dat is
belangrijk. Want wanneer de sector het met
minder of zonder Actellic kan redden wordt
daarmee ook een groot emissieprobleem
opgelost” Wat Kuijstermans tevens belangrijk
vindt is de rol van gewasmiddelenadviseurs:
“Het is niet alleen de verantwoording van de
ondernemer. De adviseurs staan dicht bij de
gebruikers zelf en kunnen duidelijk maken
hoe middelen gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld tijdens de verlenging van spuitlicenties. We moeten proberen met zijn allen er het
maximale aan te doen.”

BEDRIJFSVOERING
Beiden vinden het belangrijk dat de boodschap herhaald blijft worden om ondernemers
bewust te maken van het probleem. Alkemade: “Sommige normen zijn zo laag dat het heel
lastig is om daar onder te blijven, maar als we
weten hoe we het kunnen verminderen vind
ik dat iedereen dat moet doen.” Als lid van het
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