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Watis dcinvloedvandetuinbouwsectoropdewaterkwaliteit?Dat wasdevraag voordewaterkwaliteitsbeheerdersinlietoostenvanNoord-Brabant,toenzij in2000metlietproject 'Tuinbouwen
waterkwaliteit' begonnen.Dehoofdconclusie vanlietproject luidtnudatdeinvloedvandclokale
(glas)nunbouwenboomkwekerijopdewaterkwaliteit,iniedergeva!voorwatdegewasbeschermingsmiddelen betreft, beperkt is.Deverwachte,hogeoverschrijding vandcwaterkwaliteitsnorm
j'lictmaximaal toelaatbaar risico';o/MTRvooraandctuinbouwgerelateerde bestrijdingsmiddelen,
zijn metaangetroffen: deoverschrijdingen bedragen maximaal tweekeerdeMTR-norm.Een andere
belangrijkeconclusieisdatdedoelstelling om40procentmilieuwinst tebehalen indeglastuinbouw
royaalgehaald is.
Uithetproject blijkt dathethanterenvan
zogeheten milieubelastingspunteneenbeter
beeldgeeft vandemilieubelastingdandehuidigeverbruiksdoelstelling (inkilogrammen).
Vanuithetproject iserdaaromlandelijk,via
deStuurgroepGlastuinbouw enMilieu,op
aangedrongenomhet milieubelastingscriteriuminhetBesluitGlastuinbouw optenemen.
Onderzoeksopzet
Hetproject istussen2000en2003 uitgevoerdinhetkadervandeaanpakvan diffuse
bronnenvanwaterverontreiniging.Doelgroep
wasdetuinbouwsector intweeonderzoeksgebieden:degemeenteHeusden(WaterschapDe
Maaskant*)endegemeenteAsten(Waterschap
DeAa*).HetprojectisuitgevoerddoorWaterschapDeMaaskant,WaterschapDeAa,deGTD
Oost-Brabant,deZLTOenHoffAdvies.Het
project isfinancieel ondersteund dooiNUBL
(NadereUitwerkingBrabant-Limburg).Doel
vanhetproject washetinzichtelijk makenen
vetbeterenvandekwaliteitvanhetoppervlaktewatetindeonderzoeksgebiedenophet
terreinvandebestrijdingsmiddelen diede
lokale(glas)tuinbouw en boomkwekerij
gebruikt.

deelnemendetelers,
bemonsteringenanalysevanhetoppervlaktewaterincombinatiemethetuitzettenvanwatervlooien terbepalingvande
waterkwaliteit,en
bepalingvandemilieuscoresvandedeelnemendetelersenvoorlichtingoveralternatievenvoordemeest milieubelastende
bestrijdingsmiddelen.

Deelname
Dedeelnameaanhetproject washoog,
hoeweldievolledigopvrijwillige basis
geschiedde.In2000ginghetom35procentvan
alleaanwezigetuindersindeprojectgebieden.
Doordatinhetopstattjaar meerbekendheid
werdgegevenaanhetprojectsteegdedeelnamein2001 en2002totzo'n77procentvanalle
tuindets.Deteeltenvandedeelnemende tuinderswarenvoornamelijk komkommer,
tomaat,paprika,pot-enperkplanten, snijbloemen(glastuinbouw)enpteien boomkwekerij
(onbedekteteelt).
Inventarisatie gewasbeschermingsmiddelengebruik
Inventarisatievanhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen geeft eengoedbeeld
vandesoortenenhoeveelheden middelendie
indediverseteeltenwordeningezet.Inhet
project zijn degegevensgebruiktvoorhet
selectetenvandetemonitorenstoffen inhet
oppetvlaktewater.Ookzijn zegebruiktvoor
hetbepalenvandemilieubelasting perdeelnemendbedrijf Hierinspeeldeookdemilieumeetlat2'eenbelangrijke rol.Indemilieumeetlat,dieontwikkeld isdoorhetCentrum
voorLandbouwenMilieu,votmendehoeveelheidvanhetgebruiktemiddelendetoxiciteit
debasisvootdebetekeningvandemilieubelastingpertoepassing.
Ombedrijven onderlingtekunnenvergelijken,isdemilieubelastingvootelkdeelnemendbedtijfomgerekendnaardemilieubelastingperhectareteeltoppervlak.
Deinventarisatievanhetgebtuikvan
bestrijdingsmiddelen vondjaarlijks plaatsbij
dedeelnemendebedrijvenaandehandvande
eigenregistratieenaanvullende controlelijsten.Hierbijwerddoordetuindersookaange-

Watervloalsindicatorvoordewaterkwaliteit(foto:P.Busselen).

Hetonderzoekbestonduitdrieonderdelen:
eeninventarisatie vanhetgebruikvan
gewasbeschermingsmiddelen onderde
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geven tegen welkeplaagofziekte een middel
werd ingezet.
Opgrond vandezeinformatie isaan de
deelnemers advies opmaat uitgebracht over de
wijze waarop demilieubelasting verlaagd kan
worden.Daarbij isaangeven opwelke plaagof
ziektedeondernemer zichprimair zou moeten
richten.
In 2003is bij het individuele advies een
stoplichtkaart verstrekt (zieafbeelding 1).Op
deze kaart zijn de meest gebruikte middelen
van de teelt van dedeelnemers verdeeld in drie
risicoklassen:geen/beperkt risicovoor waterleven(groen),risico voor waterleven (oranje) en
groot risico voor waterleven (rood).De bedoeling isdat dedeelnemers met deze kaart zelf
eenbetere inschatting kunnen maken van de
schadelijkheid van de middelen. Hierdoor
kunnen zij zelfkiezen voor het minst schadelijke middel.

Kwaliteit oppervlaktewater

Het zuurstofgehalte zakte inde tuinbouwgebieden regelmatig onder de vijfmilligram per
liter.Deoverschrijding vandepH-norm [*p)is
alleen geconstateerd in het proefgebied in de
gemeente Heusden en isgerelateerd aan het
effect van inlaatwater. Voorwat de gehalten
aan stikstofen fosfaat betreft zijn in beide
gebieden vrijwel continu normoverschrijdingen aangetoond. Derelarie met
de tuinbouwactiviteiten isniet nader onderzocht.Vaststaat dat velebronnen bijdragen
aan deze hoge concentraties.
Deresultaten zijn gepresenteerd in de
'Eindrapportage 2000t/m 2003'.In afbeelding 2
iséén vandegrafieken weergegeven. Hierin is
per middel het percentage uitgezet van het
aantal kerendan het isaangetoond ten opzichtevan het aantal keren dat een middel isgemeten.
Uit het onderzoek blijkt dat vijfaan de
glastuinbouw gerelateerde middelen in de

Demonitoring van het oppervlaktewater
had een tweeledigdoel.Hoofddoel wasde kwaliteit van het oppervlaktewater gedurende drie
jaar tevolgen en een eventuele kwaliteitsverandering vast te leggen. Het tweede doel was
een verband te leggen tussen het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw
ende invloed daarvan opdewaterkwaliteit. De
monitoring van het oppervlaktewater vond
plaats tussen augustus 2000en oktober 2003.
Zeomvatteeen inventarisatie vande waterkwaliteit door middel van fysisch-chemisch
monitoringsonderzoek (veldparameters, nutriënten engewasbeschermingsmiddelen) en
een algemene kwaliteitsbepaling met behulp
van watervlooien.
Develdparameters endenutriënten zijn
gemonitored om eencompleet beeld teverkrijgen vandewaterkwaliteit indeonderzoeksgebieden.Degewasbeschermingsmiddelen zijn
gemonitored om deinvloed vande tuinbouw
opdewaterkwaliteit tebepalen.De meetfrequentiepermeetlocatiebestonduithet nemen
vanéén monster permaand vanafseptember
tot februari.Vanafmaart tot augustus istwee
keerper maandgemeten,omdat indezeperiode
de hoogstebelastingvan het oppervlaktewater
werd verwacht (deziektedruk isvooralle teelten
het hoogst in hetgroeiseizoen).Peronderzoeksgebiedzijn driemeetlocatiesgebruikt:een punt
bovenstrooms het onderzoeksgebied, een punt
inhetonderzoeksgebied eneenpunt benedenstrooms vanhet onderzoeksgebied. Daarnaast is
een referentiepunt gekozen dat niet beïnvloed
werddoordedoelgroep.
Voorde veldparameters zijn gedurende het
project voor zowelzuurstofalspH afwijkingen
ten opzichte van deMTR-norm aangetroffen.
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onderzoeksgebieden vakerzijn aangetroffen
dan inde referentiegebieden: etridiazool, imidacloprid, iprodion, methomyl en pirimicarb.
Hierbij zijn alleen voor methomyl en pirimicarbdeMTR-normen enkele malen licht overschreden.
Naast het chemische onderzoek isook een
watervlooienonderzoek uitgevoerd. Het doel
hiervan waste onderzoeken ofnaast degeanalyseeerdegewasbeschermingsmiddelen nog
andere -onbekende -middelen een rol zouden
spelen.Daarnaast geeft het onderzoek een
beeld van de waterkwaliteit over meerdere
dagen (tien dagen).Dit in tegenstelling tot het
chemischeonderzoek,datbestond uit
momentopnames.
Voorhet onderzoek werden gestandaardiseerdevolwassen watervlooien incontainers in
het watersysteem uitgezet. Na tien dagen werd
geteld hoeveelvolwassen vlooien nog m leven
waren en hoeveel nakomelingen geproduceerd

! actieve stof

plaag of ziekte

Acarstin
2 cyhexatin
Aseptacarex
2 pyridaben
Lannate25 WP
2 methomyl
Methomex20LS/ (annateL 2 methomyl
Nomolt
2 teflubenzuron

wittevlieg,spint
wittevlieg
witte vlieg,trips
wittevlieg,trips
rups

methomyl
Mesurol-500se
1 methiocarb
Methomex20LS/ (annateL 1 methomyl
Nomolt

wittevheg.
wittevlieg,ti
wittevlieg,trips

opmerking

> 6,3 Itr. R
> 7,7 Itr. B

ïeg. spint
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wittevlieg
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wittevlieg

spint
luis
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R:ruimtebehandeling; G:gewasbehandeling
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Glastuinbouw in H o u d e n , g e m e e n t e Asten (foto: Peter Thyssen

waren.Uitdeproefbleekdatdeoverlevingskansindeproefgebieden ongeveer50procent
is.Ditisietskleinerdandeoverlevingskansin
hetreferentiegebied (ongeveer60procent).Het
aantalnakomelingen indeproefgebieden lag
tussen25en60.Ditverschildenietvanhet
referentiegebied. Opbasisvandeze informatie
concludeerden debetrokkenendatergeengrotehoeveelheden toxischestoffen doorhet
gebiedzijngekomen.
Milieuwinst
Eenbelangrijke doelstellingvanhetprojectwashetverlagenvanhettotaalaantal
milieubclastingspuntenvandedeelnemers
met40procent:demilieuwinst.Gedurendehet
project isvoordeglastuinbouwj6procent
milieuwinstgehaald.Debelangrijkste redenen
hiervoorzijnhetverbodvandeactievestof
dichloorvos3'endeverminderingvanhet
gebruikvandewerkzamestofpyridaben
(Aseptacarex).Indeonbedekteteeltisdedoelstellingnietgehaald.Hetrisicovoorwaterlevenwaszelfstoegenomen.Debelangrijkste
oorzaakbleekhettoegenomengebruikvan
fenbutatmoxide indecontainerteeltvan
boomkwekerijproducten. Indeonderzoeksjarenwasdetoelatingvandezestofindezeteel-

tenonduidelijk. Dieduidelijkheid isernuwel:
hetmiddelmagalleengebruikt wordenonder
glas.
Hetprojectiseind2003 afgerond,maarer
isnogvoldoendepotentiëlemilieuwinstte
behalen.Ditkomtnaarvorenuitdeverschilleninmilieubelastingdiegeconstateerd zijn
binnendeteeltgroepen.Dezepotentiële
milieuwinst,gedefinieerd alshetverschiltussenheteigenresultaat(milieubelasting) enhet
teeltgroepgemiddclde,kanbereiktworden
doorminderrisicovollemiddelen tekiezen. De
groepdeelnemersdieinhetlaatste projectjaar
hetteeltgroepgemiddeldeniethaaldeisinde
minderheid: 16procentvandedeelnemersmet
glastuinbouw en 19procentvandeondernemersmetonbedekteteelt.Depotentiële
milieuwinstdiedezedeelnemerskanhalenten
opzichtevanhun teeltgroepcollega's,bedraagt
echterbijnadehelft vandetotalemilieubelastingvoorwaterleven.
Besluit Glastuinbouw
Tijdens hetprojectishetnieuweBesluit
Glastuinbouw inwerkinggetreden.Ditiseen
AlgemeneMaatregelvanBestuurwaarinnaast
voorwaardenvoorenergieenmeststoffen ook

maatregelenzijnopgenomendiebetrekking
hebbenopgewasbeschermingsmiddelen. Eén
vandedoelstellingenisomhetgebruikvan
bestrijdingsmiddelen terugtedringen.De
milieu-indicator diehiervoorisopgenomen,is
dehoeveelheid kilogrammendieverbruikt
wordt.Uithetproject isechtergeblekendat
hethanteren vanmilieubclastingpunten een
beterbeeldgeeft vandemilieubelasting.Daaromiseropaangedrongen landelijk, viade
StuurgroepGlastuinbouw enMilieu,het
milieubelastingcriterium inhetBesluitte
implementeren, f
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