Serie over waterschappen
Waterschappen zijn belangrijk voor agrarische ondernemers. Andersom zijn agrarische ondernemers ook
belangrijk voor de waterschappen. Wat doen waterschappen zoal, behalve handhaven? Welke thema’s
spelen zoal een rol? Om daar meer zicht op te krijgen,
maken we een serie artikelen over waterschappen.

‘Hoe maken we
een volgende stap?’
In het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta wordt
zo’n 1.000 hectare bloembollen geteeld, waarbij de focus ligt op lelies. Tot zo’n
dertig jaar geleden was hier niet of nauwelijks sprake van. De snelle groei blijft
niet zonder gevolgen, gelet op de weerstand die er is bij omwonenden. Mede
daardoor is het belang van voorlichting steeds groter geworden.
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n grote lijnen heeft WDO Delta drie
hoofdtaken, vertelt Berry Bergman,
beleidsadviseur emissies. “Wij houden
toezicht op het juiste gebruik van
middelen op de percelen naast de watergangen in ons gebied en daar handhaven we op. Daarnaast monitoren we de
kwaliteit van het oppervlaktewater en
daartoe draaien we onder meer mee in
het landelijk meetnet. Verder geven we
voorlichting, en dat doen we de laatste
tien jaar steeds meer.” Dat laatste heeft
vooral te maken met het groeiende areaal
bloembollenteelt in het werkgebied van
het waterschap. “De voorlichtingsmomenten zijn voor ons een mooie kans om agrariërs te bereiken en met hen in gesprek te
gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door aan
te haken bij een ledenvergadering van de
KAVB of bij een bijeenkomst over spuitlicenties.” Bergman maakt ook deel uit van
het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
(LMB).

VOLGENDE STAP
In de visie ‘Samenwerken aan water’ van
KAVB en Milieuplatform Bloembollen
staat als doel omschreven het aantal
normoverschrijdingen met 98 procent
terug te dringen ten opzichte van 2013.
Omdat rond bloembollengebieden in het
werkgebied van WDO Delta nog te veel
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gewasbeschermingsmiddelen worden
aangetroffen in het oppervlaktewater,
en het ernaar uitzag dat dit doel niet zou
worden gehaald, werd het project ‘Schoon
erf, schone sloot’ naar de regio gehaald.
“Wij zien dat bloembollentelers de laatste
jaren al de nodige maatregelen hebben
getroffen, bijvoorbeeld op het gebied
van driftreductie, waardoor het aantal
overschrijdingen flink is afgenomen. Daar
zijn we blij mee. Toch is het nog niet voldoende. Om een volgende stap te kunnen
zetten, was een project als ‘Schoon erf,
schone sloot nodig. Het erf is immers een
belangrijke emissiebron.” Het project liep
van november 2018 tot maart 2019 en
twaalf van de zestien bollenbedrijven in de
regio deden mee. “Een mooie stap op weg
naar een duurzamere teelt.”
Over wat het project heeft opgeleverd vertelt Bergman: “Het heeft bijgedragen aan
bewustwording bij kwekers en inzicht gegeven in de emissies op hun eigen bedrijf.
Als je weet wat er daadwerkelijk op jouw
bedrijf gebeurt, kun je ook op zoek gaan
naar de oorzaak, onderzoeken hoe het
anders kan en maatregelen nemen. Dat
is volop gebeurd.” Kwekers zijn ‘zeker bereid’ om maatregelen te nemen, stelt Bergman. “Zij staan midden in de samenleving
en begrijpen dat die samenleving iets van

hen verlangt. Tegelijkertijd moeten ze op
een goede manier hun boterham kunnen
verdienen. Hoe dat moet, en wat er dan
wel kan, dat is een uitdagende zoektocht.
Oplossingen moeten nuttig, haalbaar
en betaalbaar zijn.” De gesprekken die
ondernemers die aan het project meededen konden voeren met coaches, hebben
hierin ook veel inzicht gegeven.

WAT NOG MEER?
In vervolg op het project onderzoeken
ondernemers wat er allemaal nog meer
mogelijk is om de emissies te beperken
en welke subsidiemaatregelen daarvoor
zijn. “Bijvoorbeeld voor de aanleg van een
wasplaats voor landbouwspuitmachines
zonder restlozing van afvalwater.” Later
dit jaar volgt een nieuwe openstelling
van maatregelen binnen het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer, kondigt Bergman
aan. “Daarbij zal meer nadruk liggen op
het tegengaan van afspoeling, de aanleg
van akkerranden als bufferstroken en infiltratiegreppels.” Om inzicht te krijgen in
het effect van akkerranden op de reductie
van drift gaat Agrarisch Natuurbeheer
Drenthe een praktijkproef in de regio
Westerveld doen. “Daarbij kan ervaring
worden opgedaan met het aanleggen en
beheren van akkerranden en infiltratiegreppels bij leliepercelen. De praktijkproef
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Berry Bergman: “Samen onderzoeken
wat er mogelijk is.”

emissies terug te brengen stimuleren. En
we blijven in gesprek met actiegroepen
om zo goed mogelijk antwoord te geven
op hun vragen.”
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zou vooral antwoord moeten geven op
praktische vragen. Als de resultaten goed
zijn, kan deze aanpak eventueel verder
worden uitgerold. Het is nog afwachten of
de financiering hiervoor rond komt.”
In het werkgebied van WDO Delta zijn
twee actiegroepen actief die zich laten
horen tegen de lelieteelt, dat zijn Bollenboos en Meten = Weten. Deze groepen
richten zich met hun vragen ook tot het
waterschap. “Wij kunnen niet alle vragen
over de kwaliteit van het oppervlaktewater beantwoorden. WDO Delta heeft vier
meetpunten voor teeltspecifieke emissies

vanuit de landbouw in het werkgebied die
ook opgenomen zijn in het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij
gaat het om glastuinbouw, gras, mais
en akkerbouw, dus niet specifiek voor
lelieteelt. WDO Delta heeft ook een aantal
meetpunten die niet uitsluitend door
landbouw worden beïnvloed. Dit meetnet
heeft primair een signalerende functie
over de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Wij vinden daar ook
normoverschrijdingen, maar de herkomst
daarvan is niet duidelijk, die kunnen deels
ook af komstig zijn van burgers. Ondertussen blijven wij wel maatregelen om

Bergman is blij met de resultaten van de
tussenevaluatie van de Tweede Nota Gewasbescherming 2013-2023, maar plaatst
wel een kanttekening. “In de periode
2016-2018 is het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor chronische blootstelling van
waterorganismes aan gewasbeschermingsmiddelen, dus blootstelling over een langere periode, met 30 procent afgenomen
ten opzichte van de periode 2011-2013.
Voor de acute norm, ofwel kortdurende
blootstelling, is de afname 50 procent.
Goed om te zien dat de verbetering
doorzet. Tegelijkertijd moeten we helaas
constateren dat het tussendoel dat was
gesteld in de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ voor de chronische norm niet
is gehaald, dat had ook 50 procent moeten
zijn. Er is dus nog wel het nodige werk te
verzetten. Het einddoel in 2023 is immers
90 procent minder normoverschrijdingen
ten opzichte van 2013. Hoe maken we die
volgende stap? Daar zullen we, in samenwerking met de agrariërs in ons gebied,
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