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. Dit
is het laatste artikel in de reeks.

‘Bollensector anticipeert
op problemen’
Waterschap Limburg wil samen met bollenkwekers nadenken over oplossingen
voor de zaken die in het werkgebied van het waterschap spelen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de waterkwaliteit, maar ook om droogte en wateroverlast. ‘Wij
creëren graag ruimte voor experimenten’, stelt Har Frenken, lid van het dagelijks
bestuur van Waterschap Limburg.
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ls lid van het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg richt
Har Frenken zich op een aantal
portefeuilles, waaronder de
implementatie van de omgevingswet,
peilbeheer en beheer en onderhoud. “De
samenwerking met de omgeving is cruciaal in ons werk. Het waterschap vindt het
belangrijk open te staan voor innovatie
en nieuwe projecten. Ik zet mij ervoor
in om de doelen te halen die we op die
terreinen hebben geformuleerd.” In zijn
werk heeft hij onder meer contact met
de bollensector. “Het areaal bloembollen
in ons werkgebied is de afgelopen jaren
flink gegroeid. Dat heeft alles te maken
met de geschikte, verse grond in onze
regio.”
Het waterschap heeft op verschillende
manieren te maken met de bollenkwekers in zijn werkgebied. “Kwekers hebben
voldoende water nodig voor hun teelt.
Daarbij gaat het zowel om de aanvoer
van zoet water als om grondwater. Ook
treffen we elkaar als het gaat om de
waterkwaliteit in ons werkgebied. In dat
verband maken wij als waterschap deel
uit van het Bestuurlijk Overleg Open Teel40

ten, waar onderwerpen als driftreductie,
emissies en bijbehorende maatregelen
ter sprake komen. Daar zitten we onder
andere samen met de KAVB aan tafel.”

WATER VASTHOUDEN
Over wateraanvoer en de stand van het
grondwater vertelt Frenken: “Het oppervlaktewater en het grondwater zijn
bepalend voor hoe nat of droog het is in
een bepaald gebied. Om te voorkomen
dat droogte ontstaat, met alle schadelijke gevolgen van dien, hanteren wij een
streng beregeningsbeleid. Ook geldt er een
bedrijfsgerichte standstill op putten en
pompen; er mogen dus geen pompen en
putten meer bijkomen. Verder is peilgestuurde drainage verplicht gesteld.”
Voor de beregening van gewassen moeten
dus andere oplossingen worden gevonden.
“Dat begint al met de zorgvuldige keuze
in percelen voor de bollenteelt. De ligging
is zeer bepalend voor de aanwezigheid
van water. Daarnaast is het interessant
om te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om water vast te houden. Kunnen
we een dynamisch watersysteem ontwikkelen dat als een soort van buffer dient in
tijden van droogte? Dat is een flinke klus,

waar wij graag samen met ondernemers
naar kijken.” Voor het waterschap zelf ligt
hier ook nog een opgave. “Op dit moment
loopt er in Limburg nog 5 m3 water per
seconde de Maas in, dat is zonde. Ook wij
moeten kritisch blijven en blijven zoeken
naar mogelijkheden om nog meer water
vast te houden.”
Samenwerking is een sleutelwoord voor
het waterschap: “Het waterschap kan
niet alleen alle problemen oplossen. Zeker niet nu het klimaat steeds extremer
wordt en ons voor grotere uitdagingen
stelt. Garanties voor precies de juiste
hoeveelheid water kunnen wij niet afgeven.” Dus zoekt Waterschap Limburg ook
nadrukkelijk samenwerking met de bollensector. “Handhaving is een belangrijk
onderdeel van onze taak, maar ook daarbij stellen wij ons coachend, adviserend
en begeleidend op en proberen wij de bewustwording bij kwekers te stimuleren.”
Daarmee zit het bij veel kwekers al goed,
weet Frenken. “Veel ondernemers zijn
goed opgeleid en zijn zich bewust van
het actuele maatschappelijk speelveld. Zij
weten dat ze rekening moeten houden
met hun omgeving, via filmpjes op social

8 mei 2020

8 mei 2020
040-41 Waterschap Limburg.indd 40

01-05-20 10:15

Har Frenken: “Veel ondernemers zijn goed opgeleid en zijn zich bewust van het actuele maatschappelijk speelveld.”

media laten ze zien hoe ze aan het werk
zijn. Ze hebben hun erf keurig op orde. Je
ziet het meteen als je het terrein op rijdt:
hier zijn professionals aan het werk.”

DALENDE TENDENS
Het effect van die bewustwording is ook
zichtbaar in de hoeveelheid middelen die
het waterschap aantreft in het oppervlaktewater. “Die vertoont de laatste
jaren een dalende tendens.” Ruimte voor
verbetering is er echter altijd. “Zo zijn we
als waterschap niet blij met de spoelsleuven in het land, omdat die leiden
tot de afspoeling van middelen naar het
oppervlaktewater. Ze zorgen bovendien
voor gevaar voor onze mensen die met
hun materiaal in een spoelsleuf rijden die
niet is dichtgemaakt en door begroeiing
niet meer zichtbaar is. We gaan graag
in gesprek met de sector over mogelijke
oplossingen zodat we dat samen kunnen oppakken. Daarbij willen we ook
onderzoeken welke financiële middelen
beschikbaar zijn om eventuele plannen te
realiseren. En wellicht kan de KAVB deze
ideeën ook in andere regio’s uitrollen.”
Hij kijkt ook al wat verder vooruit naar
de volgende stap die het waterschap zou

willen nemen: waterneutraal werken.
“Nu loopt er nog veel regenwater ongebruikt weg. Hoe kunnen we dat vasthouden en gebruiken voor beregening in
droge tijden?”
Frenken heeft goede verwachtingen van
de bollensector. “Het valt mij op dat de
bollensector en de glastuinbouw vooruitlopen op andere agrarische branches.
Zij anticiperen op problemen om zo een
handelingsperspectief te kunnen behouden voor de sector. Ze denken zelf na over
wat ze zouden kunnen doen om de drift
verder te beperken en emissies terug te
brengen. Bollenkwekers bellen ons zelfs
in maart al op om de cijfers van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater op
te vragen, omdat ze willen weten hoe het
ervoor staat. Ze gaan bewuster om met
middelen, gebruiken betere apparatuur
waarmee ze preciezer kunnen werken
en maken zorgvuldige keuzes. De sector
wordt steeds professioneler en is niet in de
afwachtende modus. Dat vind ik heel positief. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen
in dat we op dit terrein, als we samen de
schouders eronder blijven zetten, snel tot
verdere verbeteringen zullen komen.”

‘De bollensector
wordt steeds
professioneler
en wacht niet af.
Dat vind ik heel
positief.’

8 mei 2020

8 mei 2020

040-41 Waterschap Limburg.indd 41

8 mei 2020

41

01-05-20 09:52

