BRANCHENIEUWS

‘Er komen altijd
getallen uit’
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W

ie het bedrijf van Menting bekijkt,
kan zien dat er al veel is gedaan
om de erfemissie zo klein mogelijk
te maken. Daarnaast is er veel gedaan om de
werkomstandigheden zo prettig mogelijk te
maken. Bloembollenbedrijf Menting uit Espel
is een van de deelnemers uit Flevoland die
meedoet aan het project ‘Schoon erf, schone
sloot’. Naast zo’n 180 hectare lelies en tulpen
verbouwt het bedrijf ook akkerbouwgewassen.
Omdat er geen put was op het bedrijf, is er een
put gemaakt naast de deur vanwaar de ontsmette bollen op transport gaan voor het planten. Daar is nu een eerste meting gedaan naar
de waterkwaliteit, waarvan nog geen resultaten
beschikbaar zijn.
Over de motivatie om te participeren aan
‘Schoon erf, schone sloot’, is Jan Menting kort
en krachtig: “Elke afdeling van de KAVB moet
meedoen. Daarbij hebben we besloten dat alle
kringbestuurders sowieso aan het project deelnemen. Daarom doe ik mee. We kijken serieus
naar het project. Ook wij willen een zo laag
mogelijke erfemissie. Ik vind dat iedereen daar
zijn verantwoordelijkheid in moet nemen.”

‘Ook wij willen een zo laag
mogelijke erfemissie’
Wat Menting lastig vindt, is dat de mogelijke oplossingen soms financieel grote gevolgen hebben. “De vermindering van emissie
moet wel in verhouding staan tot de kosten.
Het moet per bedrijf bekeken worden. Soms
kun je met kleine oplossingen een maximaal
effect halen. Er zullen ook betere oplossingen
zijn die vele malen ingewikkelder toe te passen zijn, meer geld kosten en meer effect bereiken. Maar de ondernemer zelf moet de afweging maken of het in verhouding is of niet. Het
moet niet zo zijn dat er nu hogere eisen komen
en dat er fikse kosten gemaakt moeten worden,
omdat je deelneemt aan het project.”
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Aftrap Flevoland
Net als de provincies Noord-Holland en
Zuid-Holland, kent Flevoland ook een
eigen aftrap. Het startmoment was 10
maart bij Bloembollenbedrijf Menting in
Espel met de heemraden en de deelnemende kwekers. Aanwezig waren onder
andere Wim Klink, voorzitter van de
KAVB-kring Flevoland, de heemraden
mw. L. Schelwald-van der Kley en de heer
T. Leijten van Waterschap Zuiderzeeland, André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, projectleider Peter Knippels,
beleidsmedewerker KAVB, diverse leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, Jan Menting en de zoon van zijn broer
Gerard, Jan Menting.
Iedere deelnemer was het er over eens
dat het project bijdraagt aan bewustwording van erfemissie en dat er al veel
gebeurt aan erfemissie in Flevoland.
Volgens Jan Menting was er een goed
gesprek met de heemraden. “Als wij als
kwekers ons best doen voor schoon water,
dan ligt er bij de heemraden ook een verplichting om goed water aan te leveren.
De conclusie van de dag was dat we moeten zoeken naar een goede oplossing
voor restvloeistoffen. Er zijn al ontwikkelingen die chemie deels kunnen afbreken,
zoals ozon en elektrolyse water. Het zou
goed zijn om geld vrij te maken voor extra
onderzoek hiernaar, zodat we schoon
water krijgen dat geloosd mag worden.
Wanneer zoiets op de markt komt, zullen
kwekers daar echt gebaat bij zijn”, meent
Jan Menting.

“Er komen altijd getallen uit”, zegt Menting over
de verwachting van het meetresultaat. “Wanneer je het beter doet, zijn de getallen lager,
maar het is een vicieuze cirkel. Altijd blijven er
getallen gevonden worden. Je bent nooit klaar.
Ik denk niet dat we ooit chemievrij zullen zijn.
Dat gaat niet gebeuren, want dan zijn wij als
bollenkweker wel klaar.” Menting gelooft niet
in biologisch, maar wil wel meedenken aan
een reële oplossing. Zo geeft hij aan dat er altijd
verbeterpunten zijn. Op zijn eigen bedrijf weet
hij ook maar al te goed waar deze zijn, maar
daar wordt aan gewerkt. Nog dit jaar wil hij een
plek creëren waar de spuit schoon te maken is
zonder dat er erfemissie kan plaatsvinden.

JUISTE PAD
Het bedrijf van Menting heeft schuren op
twee locaties: Espel en Creil. Op deze locaties
zijn meerdere maatregelen genomen om erfemissie te voorkomen en te verminderen. Zo
staat al het fust binnen. De kookketel is afgeschermd met een scherm om de dampen
te verminderen en af te zuigen. De spoelerij
is binnen en het water komt in een 100 procent gesloten bassin nadat het langs Clean
Light-lampen is gegaan. Door de schuiminstallatie komt er geen middel op de buitenkant
van de kuubkisten, is er minder middel nodig
en is er geen restvloeistof. Onder de schuiminstallatie zit een opvangbak, wat het laagste
punt is van de schuur. Eventuele emissie wordt
daar dus opgevangen. Alle transportwagens
zijn voorzien van lekgoten en worden binnen
geladen met een heftruck die niet buiten komt.
Voor transport worden er klemdaken op de
kuubkisten bevestigd om eventuele uitspoeling door regen te voorkomen. Tot slot zijn er
geen putten op het erf.

‘Schoon erf, schone sloot’

KANTTEKENING
Het liefst ziet Menting een onafhankelijke adviseur die de meting komt verrichten. “De cijfers
zijn op verschillende manieren te analyseren.
Hoe meer wij meewerken, hoe meer gegevens
er komen en hoe worden deze cijfers geïnterpreteerd? Ik heb niks te verbergen, maar emissie verminderen is nooit klaar. Tot slot: wie
betaalt het onderzoek? Door een onafhankelijke adviseur in te schakelen worden de uitkomsten harder.”

Erfemissie verminderen op niet een, maar twee locaties.
Bloembollenbedrijf Menting doet dat. Ondanks dat ze
al een waslijst aan verbeteringen hebben doorgevoerd,
Jan Menting: ‘Ik denk zeker niet dat we
ooit chemievrij zullen zijn’

doen ze toch mee met het project ‘Schoon erf, schone
sloot’ om te zien waar nog meer verbeterpunten zitten.

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’
loopt in drie provincies: Noord-Holland,
Zuid-Holland en Flevoland. Doel van het
project is om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste
80 procent terug te dringen. Dat deze
emissiereductie haalbaar is, blijkt uit
twee eerdere pilots die in Noord-Holland zijn uitgevoerd. In ‘Schoon erf, schone sloot’ worden deelnemers gewezen
op de mogelijke emissieroutes op het
bedrijf en hoe deze erfemissie is tegen
te gaan. BloembollenVisie volgt het project en zal meerdere keren verslag doen
over de ontwikkelingen rondom ‘Schoon
erf, Schone sloot’.
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