Studiedag Landbouw en Drinkwater

Duurzame drinkwatervoorziening vergt duurzame landbouw

Over één zaak waren de deelnemers aan
de door het Platform Biologische Landbouw georganiseerde studiedag met als
thema 'Landbouw en Drinkwater': vrijdag
6 oktober jl. het eens. De verontreiniging
van de bodem en het grondwater met
meststoffen en bestrijdingsmiddelen als
gevolg van de huidige landbouwmethoden
moet worden beëindigd. De meningen
over de termijn waarop en langs welke
weg dit moet gebeuren liepen nogal
uiteen. Zo'n 150 belangstellenden,
afkomstig van rijks- en provinciale
overheden, universiteiten, waterleidingbedrijven, onderzoeksinstellingen en
diverse landbouwinstellingen, bezochten
de studiedag. Lr waren voldoende ingrediënten aanwezig om een interessante dag
te verwachten: Twee gerenommeerde
wetenschappers om de problematiek te
schetsen; vertegenwoordigers van drie
verschillende landbouwstromingen, ni. de
gangbare, geïntegreerde en ecologische
landbouw, die elk hun visie op de problemen en oplossingen zouden geven; en,
zeker niet onbelangrijk, een onafhankelijke voorzitter. Bovendien waren er van te
voren concept-aanbevelingen opgesteld
en was er voldoende tijd uitgetrokken
voor discussie.
Hoeveel tijd
Dag-voorzitter Dr. L. Ginjaar (voorzitter
van de CRMH), opende de dag en sprak
van een 'op gespannen voet' staan van de
twee wezenlijk maatschappelijke sectoren.
Hij roemde het initiatief van het Platform
deze problematiek ter discussie te stellen,
doch gaf het gehoor de dringende vraag
mee hoeveel tijd we nog hebben om te
discussiëren...
De 'schijnbare' tegenstelling tussen de
huidige landbouw (ook wel gangbare
landbouw genoemd) en de drinkwatervoorziening werd op treffende wijze door
ir. W. van Duijvenbooden (RIVM)
geïllustreerd. De kaarten die een beeld
gaven van de verontreiniging van het
grondwater in Nederland als gevolg van
de vermesting werden, vanwege hun
kleurstelling - veel rood en oranje
(wat duidt op alarmerende concentraties!)
- enigszins cynisch als 'feestelijk' en
'smaakvol' getypeerd. De boodschap was
er niet minder duidelijk om...
Ir. C. G. E. M. van Beek (KIWA) toonde
op heldere wijze aan dat op dit moment
voor wat betreft de ernst van de verontreinigingen slechts het topje van de
ijsberg te zien is. Door de trage stroming
van het grondwater duurt het soms
decennia voordat de verontreinigingen
aan de 'oppervlakte' komen. Vooral over
de verontreiniging met bestrijdingsmiddelen ontbreekt nog veel kennis. Van

veel van deze stoffen zijn er immers geen
analysemethoden beschikbaar. Tevens
rekende hij af met een te enge visie op het
vermestingsvraagstuk. Vermesting betekent voor het grondwater meer dan alleen
stijging van het nitraatgehalte. Ook de
concentraties van sulfaat, kalium en zware
metalen zijn stijgende. Bovendien neemt
ook de hardheid van het grondwater toe,
terwijl de waterleidingbedrijven nu net
proberen de hardheid van het drinkwater
te beheersen.
Reactorvat
Beangstigend was zijn rake typering van
het proces van beïnvloeding van de
bodem en het grondwater door het
huidige agrarisch handelen: De bodem als
een groot reactorvat waaraan allerlei
chemicaliën worden toegevoegd, met als
gevolg allerlei niet te beheersen reacties.
De huidige maatregelen waren volgens de
wetenschapper onvoldoende om de
situatie wel te kunnen beheersen...
Ir.J. Lbbens (Landbouwschap) gaf aan
dat ook vanuit de landbouw het besef
groeit dat de milieuproblemen moeten
worden aangepakt. Naast veroorzaker is
de landbouw immers ook slachtoffer van
de milieuverontreiniging. De huidige
landbouw moet daartoe worden omgevormd tot een 'duurzame' landbouw.
Even later bleek dat hij hiermee ongeveer
hetzelfde bedoelde als de door ir.
R. A. L. Marcelis (Centrum Landbouw
en Milieu-CLM) toegelichte 'landbouw
met verbrede doelstelling', ook wel
geïntegreerde landbouw genoemd.
What's in a name?
Ginjaar: 'Twee wezenlijkmaatschappelijke sectoren'.

Geleidelijkheid
De weg naar de duurzame landbouw is
volgens Ebbens ingeslagen met het
'Integraal Milieuactieplan voor de Landen Tuinbouw' van het Landbouwschap,
dat naar sectoren en teelten is uitgewerkt,
en jaarlijks zal worden bijgesteld. Daarbij
hield spreker het publiek nadrukkelijk
voor dat de gewenste aanpassingen in de
bedrijfsvoering slechts gefaseerd kunnen
worden ingevoerd. Dit was volgens hem
nodig vanwege factoren van (sociaal-)economische aard en het vooralsnog
ontbreken van kennis op veel onderdelen.
Langs lijnen der geleidelijkheid dus....
Dat het landbouwschap echter niet
ongevoelig is voor de roep om een schoon
milieu, bleek misschien nog wel het meest
uit het feit dat Ebbens het niet meer had
over gewasbeschermingsmiddelen, maar
over bestrijdingsmiddelen...
Mineralenbalans
Marcelis ging vervolgens concreet in op
de 'verliezen' die optreden in de gangbare
landbouw. Met name met de benutting
van mineralen is het droevig gesteld op
het boerenbedrijf. Slechts 10 a 20 % wordt
gebruikt voor de benodigde doeleinden,
de rest gaat de lucht of de bodem in. Met
de benutting van bestrijdingsmiddelen is
het al niet beter gesteld. Het CLM verwacht veel van de invoering van de
mineralenbalans de komende jaren. Dit
instrument geeft de agrariër inzicht in de
mineralenhuishouding op zijn bedrijf.
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gramma's (onder andere mineralenbalans)
op bedrijfsniveau.
3. Onderzoek naar effecten/resultaten
van EKO- en Biologisch-Dynamische
bedrijven, met name op zandgronden.
4. Starten van een proefproject van
ecologisch beheer (volgens de methode
'Vereyken') van een grondwaterbeschermingsgebied (freatische winning).
5. Creëren van een speciaal op bedrijfsomschakeling gespecialiseerd team van
bedrijfsvoorlichters ter begeleiding van de
introductie van landbouwmethoden die
blijvend voldoen aan de eisen in grondwaterbeschermingsgebieden.
Verder zijn er nog aanbevelingen gedaan
op het gebied van normstelling, stimulering, organisatie en communicatie.

Er zijn volgens Marcelis vervolgens veel
mogelijkheden om de geconstateerde
verliezen terug te brengen.
Agro-ecologisch beheersmodel
Dr. P.Vereyken (Centrum voor AgroBiologisch Onderzoek) lanceerde tenslotte
een 'agro-ecologisch beheersmodel' voor
grondwaterbeschermingsgebieden. Dit
model gaat uit van een differentiatie van
landbouwmethoden naar afstand tot de
winningsmiddelen van de waterleidingbedrijven. Daarbij wordt een zonering
gehanteerd die overeenkomt met de
volgende indeling naar verblijftijden van
het grondwater voordat het de drinkwaterputten bereikt; de 1- tot 1O-jaarszone, de 10-tot 25-jaarszone en de 25- tot
50-jaars zone. In onderstaande tabel is het
gewenste grondgebruik van het nieuwe
beheersmodel voor de verschillende zones
aangegeven.
De ecologische landbouw wordt gekenmerkt door het niet gebruiken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Uit proeven bij het proefbedrijf OBS te
Nagele is bovendien gebleken dat het
nitraatgehalte van het ondiepe grondwater
alleen bij deze vorm van landbouw onder
de streefwaarde van 25 mg/l nitraat blijft.
Voor wat betreft de economische haalbaarheid van de ecologische landbouw,
zag Vereyken wel degelijk mogelijkheden.
De vraag naar de zogenaamde BD- en
EKO-produkten, waarvoor een hogere
prijs moet worden betaald, is de laatste
tijd namelijk sterk toegenomen. De voortreffelijke biologische lunch die tijdens de
middagpauze werd genoten, was wat dit
betreft een uitstekend visitekaartje.
De middag werd in z'n geheel besteed aan
discussie. Eerst ging men dieper in op de
diverse inleidingen van het ochtendprogramma. Vervolgens boog men zich
over de concept-aanbevelingen van de
studiedag. De discussie was soms pittig,
doch verliep in een prettige sfeer.

Het belangrijkste resultaat van de studiedag is misschien wel dat er consensus is
ontstaan over de effecten van de huidige
landbouw op natuur en milieu. Vlet
andere woorden men realiseert zich dat de
gangbare weg niet meerbegaanbaar is. Dat
zowel de geïntegreerde landbouw als de
biologische landbouw er in zijn geslaagd
zich de afgelopen tijd als alternatieven
voor de gangbare landbouw te presenteren is hierbij een extra winstpunt.
Hoe snel deze alternatieven de huidige
landbouwmethoden zullen kunnen vervangen is vooral afhankelijk van de
bereidheid van de gangbare landbouworganisaties hier aan mee te werken.
Aan de voorvechters van de geïntegreerde
en de ecologische landbouw zal het niet
liggen. Zij staan te trappelen om de
waarde van hun methoden te bewijzen.
Van deze studiedag mochten misschien
geen concrete doorbraken verwacht
worden, toch blijft de vraag van Ginjaar hoeveel tijd hebben we nog om te
praten? - indringend naklinken.
Hopelijk zullen de betrokkenen elkaar in
de komende tijd opzoeken en stimuleren
tot een duurzame landbouw die tegelijkertijd de mogelijkheid biedt tot een
duurzame drinkwatervoorziening.

Aanbevelingen
Enkele belangrijke aanbevelingen van de
studiedag zijn:
1. Intensivering van onderzoek naar
duurzame bedrijfssystemen.
2. Introductie van monitoring pro-

ir. R. H. F. Kreutz, VEWIN

TABEL - Agro-ecologisch beheervan waterwingebieden.
Intrekzones
(jaar)
1 - 10
10-25
25-50

Input
pesticiden*

Input-output
P (kg/ha) K

mg N0 3 /1
grondwater

Type
activiteiten

-

<0

< 0

< 10

ext.veehouderij, bosbouw

<0

<25

<25

ecologische landbouw

minimaal en
excl.zwarte-lijstmiddelen

<0

<50

<50

geïntegreerde landbouw

*max. 0,5*10~6g/l residuen in grondwater.

Expositie 'Het Hoogheemraadschap van Delfland;
700jaar droge voeten' in
Haagse Museon
1 november 1989 t/m 4februari 1990
In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland organiseert het
Museon in Den Haag een informatieve
tentoonstelling over de belangrijkste
functies van dit waterschap.
De expositie is te zien vanaf 1 november
aanstaande en vindt plaats ter gelegenheid
van het 700-jarig jubileum van Delfland.
De voornaamste doelstelling daarbij is het
publiek nader kennis te laten maken met
de betekenis van een hoogheemraadschap
in ons dagelijks leven. In de praktijk blijkt
immers, dat velen daarvan nauwelijks enig
idee hebben. Tot de jubilieumviering
behoren onder meer een educatief project
voor scholen en een 'open huis' op
18 november.
De tentoonstelling duurt tot en met
4 februari 1990.
Het Hoogheemraadschap van Delfland is
vooral verantwoordelijk voor de bescherming van het gebied tegen overstromingen door water van zee en rivier,
voor de beheersing van het peil in vaarten
en sloten en voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater in een belangrijk
gedeelte van Zuid-Holland. Dit is
ongeveer het gebied tussen Wassenaar en
Hoek van Holland, de Nieuwe Waterweg
en de lijnen Rotterdam-ZoetermeerWassenaar. Binnen deze grenzen is de
bevolkingsdichtheid van ons land het
grootst: op ruim 40.000 ha wonen zo'n
1,2 miljoen mensen.
Een blikvanger van de tentoonstelling is
een acht vierkante meter grote maquette
van Delfland. Staande op een dijk kan de
bezoeker hierop neerkijken. Met behulp
van drukknoppen is te ontdekken waar
zich precies strandhoofden bevinden,
gemalen, de installaties voor het zuiveren
van rioolwater en dergelijke. Het proces
van de zuivering is te zien in een werkend
model van zo'n installatie.
Met tekeningen en veel foto's geeft de
presentatie een beeld van de vele taken
van het Hoogheemraadschap van
Delfland nu en in de toekomst.
Burgemeester Havermans van Den Haag
zal de expositie op 31 oktober openen.

