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.

‘We zien steeds minder
overschrijdingen’
Het Waterschap Scheldestromen in het zuidwesten van Nederland heeft zo zijn
eigen uitdagingen, met zijn Zeeuwse eilanden die worden omgeven door zout water.
Verder is het terugbrengen van emissies ook voor dit waterschap een belangrijk
thema. Daarbij werkt Scheldestromen nauw samen met de agrarische sector.
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H

et aandeel van de bollensector
in het werkgebied van Waterschap Scheldestromen is
beperkt. Toch is het werk van
het waterschap ook op deze sector van invloed. Over wat Scheldestromen doet, vertelt Rien Klippel, senior beleidsmedewerker emissies: “Ons waterschap verzorgt
het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer,
voert zelf alle onderhoud aan waterlopen
uit, en beheert wegen en dijken. Ons beheersgebied is de hele provincie Zeeland.
In een klein deel van het gebied kunnen
we zoetwater uit het Zoommeer inlaten.
In het overgrote deel van ons beheersgebied beïnvloedt het zoute water de kwaliteit van het polderwater. Het water in de
sloten is in meer of mindere mate brak
en kan veelal niet worden gebruikt voor
beregening van gewassen.”

ZOET WATER
De mogelijkheden om zoet water in te
laten zijn beperkt. Dus slaan boeren in de
natte periodes ook regenwater op in de
bodem of in bassins, zodat het later kan
worden gebruikt voor de beregening van
gewassen, bijvoorbeeld om nachtvorstschade in de fruitteelt te voorkomen. “Op
Walcheren proberen we het water dat uit
de duinen komt vast te houden, zodat
agrariërs die daar in de buurt ondernemen
dit kunnen gebruiken. Dat alles bij elkaar
is helaas niet voldoende. Bij langere droge
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periodes laten boeren soms zoet water
aanvoeren in tankauto’s om daarmee te
kunnen beregenen.”
Waterschap Scheldestromen heeft nogal
wat agrariërs in zijn werkgebied. “Wij
werken actief samen met de agrarische
sector. In het kader van emissies hebben
we al sinds 1999 een samenwerkingsverband dat Mineralen en Middelen Meester
(MMM) heet. Daarin werken het Zeeuws
Agrarisch Jongeren Kontakt, ZLTO, het
waterschap, de Provincie Zeeland en de
Zeeuwse Milieufederatie samen in het
terugdringen van emissies van nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we in de periode 2015-2018
een Schoon Water project uitgevoerd en
bereiden we op dit moment samen de uitwerking voor van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW) in Zeeland voor. Het
DAW gaat over de agrarische wateropgaven voor kwantiteits- en kwaliteitsbeheer.”

WASWATER OPVANGEN
Op dit moment wordt het samenwerkingsverband Mineralen en Middelen Meester
tegen het licht gehouden. “Die samenwerking is stevig opgetuigd, met een
stuurgroep en een projectgroep. Dat kan
misschien anders worden georganiseerd.
Verder zijn we erg tevreden met de resultaten. Zo is er communicatie met boeren

over nieuwe ontwikkelingen, en kunnen
zij aansluiten waar zij willen. Nu worden
er op veertig bedrijven voorzieningen aangelegd om het waswater van veldspuiten
op te vangen om te voorkomen dat dit in
de sloot terechtkomt.”
Dit leidt tot zichtbare verbeteringen in
het oppervlaktewater. “Metingen laten
zien dat de waterkwaliteit verbetert. We
zien minder hoge overschrijdingen en
het aantal overschrijdingen is lager. Deels
wordt dit veroorzaakt doordat er minder
middelen toegelaten zijn, maar deels is
dit ook te danken aan maatregelen die
de agrarische sector heeft genomen, door
erfemissies te beperken, teeltvrije zones te
hanteren en dergelijke.”
Over wat het waterschap van de sector
verwacht, zegt Klippel: “Op landelijk
niveau zijn afspraken gemaakt over de
aanpak van de gewasbescherming tot aan
2030. We verwachten van de sector dat
ze daaraan invulling zal geven. Uiteraard
denken we daar graag in mee. Ik hoop dat
we daar via het DAW-spoor en mogelijk
ook via het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid een boost aan kunnen
geven.”
Sinds 2014 maakt Waterschap Scheldestromen deel uit van een landelijk meetnet
om de kwaliteit van het oppervlaktewater
te kunnen meten. “We hebben met de
waterschappen in heel Nederland afspra-
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Rien Klippel, beleidsmedewerker emissies bij Waterschap Scheldestromen: “Het zoute water beïnvloedt de kwaliteit van het polderwater.”

ken gemaakt over de manier waarop we
meten, zodat we op een uniforme manier
onderzoeken en de resultaten goed met
elkaar kunnen vergelijken. Zo kunnen
we goed een vinger aan de pols houden
en daar waar nodig maatregelen nemen,
steeds in overleg met de sector.” Dat
overleg heeft de laatste jaren steeds meer
aandacht gekregen. “Onze medewerkers
die het veld ingaan, moeten de taal van de
boer spreken en weten waar hij tegenaan
loopt in de praktijk, om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn en
goed advies te kunnen geven. De relatie
is steeds meer gebaseerd op wederzijds
vertrouwen.”

GEBIEDSGERICHTE AANPAK
De komende tijd zal de aandacht van het
waterschap uitgaan naar afspraken met de
sector over de toekomstige aanpak in het
kader van het DAW. “Wij zijn bezig met
de voorbereiding van de gebiedsgerichte
aanpak voor het DAW en we onderzoeken hoe we dit kunnen inpassen in het
nieuwe Stroomgebiedbeheersplan voor
de Kaderrichtlijn Water. We onderzoeken
bij deze aanpak welke maatregelen er per
gebied nodig zijn. We gaan bekijken wat
we allemaal vinden in ons werkgebied,
welke stoffen we kunnen linken aan welke teelten, brengen de pijnpunten in kaart
en bespreken deze met de desbetreffende
branche. Als helder is via welke route een

stof in het oppervlaktewater geraakt, wat
er gebeurt als het gaat om drift, afspoeling
of erfemissie, kunnen we gerichte maatregelen nemen.”
Als voorbeeld noemt Klippel de afspoeling
van percelen. “De verdichting van percelen is een issue op de Zeeuwse kleigronden. We gaan daarover in gesprek met
agrariërs en onderzoeken wat er gedaan
kan worden om de bodem te verbeteren,
zodat het water beter in de bodem kan
zakken en de afspoeling afneemt.” Een
belangrijke ontwikkeling, want: “De bodem is de basis voor een goed gewas, dat
is inmiddels wel duidelijk. Daar zal dus
meer aandacht naar uitgaan.”
Het waterschap zal bij alle ontwikkelingen
intensief met de sector blijven optrekken.
“Mijn motto hierbij is: alleen ga je snel,
samen kom je verder.” Hij ziet nog veel
kansen: Zoals het aanleggen van ‘drempels’ in de ruggenteelt. “Normaliter verzamelt het water zich na een fikse regenbui
tussen de ruggen en loopt het zo de sloot
in. Als je drempels aanlegt tussen de
ruggen en putjes maakt, wordt het water
langer vastgehouden, heeft het meer kans
om in de bodem te zakken en is er minder
afspoeling naar het oppervlaktewater.
In Vlaanderen wordt hier al volop mee
gewerkt en daar is een forse reductie van
de afspoeling van percelen bereikt. Als we
dat goed oppakken, kunnen we daarin ook

‘De relatie met
agrariërs is steeds
meer gebaseerd op
wederzijds vertrouwen’

in de bollenteelt zowel voor nutriënten
als gewasbeschermingsmiddelen een forse
stap zetten.”

GROEN
Klippel volgt ook de ontwikkelingen op
het gebied van groene gewasbescherming
op de voet. “Ik ben zeer geïnspireerd
geraakt door het verhaal van biologische
bollenkweker John Huiberts. De implementatie van groene gewasbescherming
in de open teelten biedt perspectieven.
Tegelijkertijd realiseer ik me dat niet alles
wat ‘groen’ is, beter is. Er zijn ook groene
middelen die schadelijk kunnen zijn voor
het waterleven. Je moet die dus net zo
goed als chemische middelen op een emissiearme manier toepassen. Ook moeten
wij als waterschappen ons bezinnen op de
manier waarop we dit monitoren. Kortom:
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we houden werk.”
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