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De tesultaten worden gepresenteerd van het
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ontsluiting van concrete kennis en deskun-

diurononderzoek in het Nederlandse deel

Van 1993tot en met 1997is in het Nationaal

digheid voor toepassing in de praktijk wor-

van de Maas en haar zijrivieren dat in 1996en

Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV)

den bevorderd. Een belangrijk instrument

1997heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is

een grote hoeveelheid kennis gebundeld en

hiervoor wordt een transferpunt verdroging

een voortzetting van het onderzoek naar de

gepubliceerd. Het onderzoeksprogramma

dat bestemd is voor iedereen die direct

verontreiniging van de Maas door diuron dat

zelfisafgesloten en de laatste onderzoeksrap-

betrokken is bij verdrogingsbestrijding en

in 1993isgestart en stemt qua uitvoering in

porten worden gedrukt". Maar inmiddels is

helpt bij het vinden van antwoorden op vra-

grote lijnen overeen met het onderzoek dat

wel, aansluitend bij bevindingen uit een eva-

gen over verdroging. In de maandenjuni en

in 1994en 1995is verricht.

luatie van het programma, een 'nazorg-fase'

juli worden de behoefte èn de mogelijkheden

In reactie op de alarmerende resultaten van

gestart. De nazorg wordt uitgevoerd door het

hiervoor verkend viaeen telefonische inven-

de voorgaande onderzoeken zijn diverse cam-

programmabureau van het NOVonder aus-

tarisatie. Het transferpunt gaat na de zomer

pagnes gehouden om deaandacht te vestigen

piciën van één brede begeleidingscommissie

van start. Als u niet gebeld wordt maar wel

opde problemen voor de drinkwatervoorzie-

(zie kader).

een idee,advies ofvraag heeft, laat het ons

ning, die deemissie van bestrijdingsmidde-

weten! Ook voor uw suggesties voor aanpak

len naar het oppervlaktewater met zich mee-

Die nazorg isgericht op het bevorderen van

van het aspect draagvlakvergroting staan wij

brengen. Door diverse instanties zijn initia-

de verdrogingsbestrijding door de overdracht

open!

tieven genomen, die hebben geleid tot het
omschakelen op andere methoden voor het

van kennis, overigens niet uitsluitend kennis
die in het NOV is verzameld. Niet alleen de
technische deskundigheid van water- en terreinbeheerders isgebaseerd op kennis. Kennis speelt ook een rol bij deoplossing van
communicatieve, maatschappelijke, bestuurlijke en financiële knelpunten in de verdrogingsbestrijding. Net alsdeskundigheid is
ook draagvlak gebaseerd op kennis en begrip.
Draagvlak: Samenslim metwater
Uit een eerste brainstorm kwam dat draagvlak voor verdrogingsbestrijding in ons
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bestrijden van onkruid, zoals branden, borstelen, maar ook op het alternatieve bestrijdingsmiddel Round Up (glyfosaat).Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek
wordt inzicht verkregen in de mate waarin
degetroffen maatregelen tot verbetering c.q.
vermindering van de belasting van het Maaswater met diuron hebben geleid.

'natte' land als een belangrijk aandachtspunt
naar voren. Door iedereen isaanvaard dat
eenzijdig waterbeheer problemen met zich
meebrengt. Verdroging moet daarom niet als
een probleem opzich worden uitgedragen,

Debegeleidingsgroep nazorg NOV bestaat uit 8leden van de vraagzijde van het onderzoek

maar alseen echt integraal waterbeheer-

(waterschappen, provincies,STOWA,terreinbeheerders, waterleidingbedrijven, adviesbu-

probleem.

reaus, landbouw), deprogrammacoördinator en de communicatiemedewerker van het pro-

Er moet een brede boodschap uitgedragen
worden: 'Met slim waterbeheer valt veel te
winnen'. Slim waterbeheer zoals in de geest
van de VierdeNota Waterhuishouding
(NW4),waarbij gestreefd wordt naar veerkrachtige en duurzame watersystemen. Een
dergelijke boodschap draagt bij aan het vergroten van draagvlak voor (onder andere)
verdrogingsbestrijding.
Vanuit de nazorg wordt gestreefd naar zo'n
breed uitgedragen boodschap. Een gezamenlijke boodschap uitgedragen door waterschappen, waterwinbedrijven, natuurterreinbeheerders en landbouw, een collectief dus.
Dezegezamenlijke boodschap zal uitgedragen worden via concrete projecten en voorbeelden.

grammabureau. Bovendien zijn de leden van de stuurgroep van het NOVagendalid van de
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begeleidingsgroep nazorg NOV.Degroep vergadert 4tot 6keet perjaar. In de vergaderingen neemt de begeleidingsgroep besluiten ovet voorstellen die door het programmabureau
zijn voorbereid. Afstemming met het NOV-onderzoek vindt plaats in de programmacommissie NOV.
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