Schoonwaterproject
zegen voor
Drentse bollentelers
Met een torenhoge ambitie – slechts één normoverschrijding per jaar – wordt
in het stroomgebied van de Drentsche Aa gewerkt aan schoner water. Alle
bollentelers met land in het stroomgebied doen mee. Het doel is binnen bereik
en de beleidsmakers hebben geleerd om verder te kijken dan de bollenteelt.
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H

et project ‘Verduurzaming Bollenteelt Drentsche
Aa’ ging in 2016 van start met vijf bollentelers,
met als doel het aantal normoverschrijdingen van
schadelijke stoffen in het water in 2023 te reduceren tot slechts één per jaar. De lat is hoog gelegd, wat volgens provincie Drenthe, gemeenten en waterschappen mede
nodig is voor een veilige regionale drinkwatervoorziening.
Uit het stroomgebied van de Drentsche Aa wordt jaarlijks
zeven miljard liter drinkwater gewonnen door het Waterbedrijf Groningen, via het inlaatpunt bij Glimmen. Vanwege
onder meer normoverschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater werden de doelen van de
Kaderrichtlijn Water niet gehaald.

MAATREGELEN
De maatregelen om tot schoner water te komen zijn heel
divers. Van driftreducerende spuittechnieken, mechanische
onkruidbestrijding, een weerstation met regen- en bodemvochtmeter om de beregening aan te scherpen tot het inzaaien van afrikaantjes (Tagetes) ter bestrijding van aaltjes. De
telers konden de maatregelen gedeeltelijk financieren met
een subsidie uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Voor de start van het project, waar ook akkerbouwers en
burgers bij betrokken zijn, kwamen jaarlijks ongeveer zeven
normoverschrijdingen door. In 2019 waren dit er nul en in
2020 twee: de werkzame stoffen MCPA en carbendazim.
Nog meer goed nieuws: de maatregelen die de aangesloten telers namen, zijn inmiddels overgenomen buiten het
stroomgebied van de Drentse Aa. Ook is er een nieuwe werkgroep gestart waarin ook akkerbouwers meedraaien.

IRRITATIE
Aanvankelijk waren de vijf bloembollentelers geïrriteerd,
toen zij benaderd werden voor het project ‘Duurzame bollenteelt in de Drentsche Aa’. Ze waren welwillend om eraan
mee te werken de emissie van gewasbeschermingsmiddelen
naar oppervlakte- en grondwater te beperken. Maar waarom waren alle ogen op hen gericht? “Gezien hun beperkte
areaal was die reactie wel terecht”, meent Weijnand Saathof,
onderzoeker van bureau HLB. “Het is vaak de reflex bij overheden om eerst naar de bollenteelt te kijken bij milieuproblemen, terwijl mais- en akkerbouwteelt ook kunnen bijdragen aan overschrijdingen. En vergeet de verharde omgeving
niet, waar volop onkruidmiddelen gespoten werden.”
De onderzoeker wist samen met verschillende partijen de
telers te overtuigen om mee te doen. “Dan kun je je goede
wil tonen en tevens laten zien dat je maar een van de spelers
bent in dit verhaal.” Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Het
project is inmiddels uitgebreid naar de akkerbouw en maisteelt. “Bij het waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en provincie Drenthe is de kennis ook toegenomen,
ze zien nu dat ook uit andere teelten de nodige middelen
vandaan kunnen komen”, zegt Saathof.

VOOROORDELEN
Lelieteler Gert Veninga uit Hijken, een van de deelnemers,
is opgetogen over de resultaten en de brede spin-off. “Dit
project is eigenlijk ontstaan vanuit vooroordelen over onze
sector, maar bollentelers mogen hier nu blij mee zijn”, vindt
hij. “Voorheen dachten beleidsmakers bij overschrijdingen:
dat komt vast uit de bollenteelt. Maar gedurende dit project
konden we juist aantonen dat het niet zo is. Omdat we be-

paalde middelen helemaal niet meer gebruiken en door onze
gezamenlijke inspanningen.” De telers lieten bij de start
van het project veel gevonden middelen staan, waaronder
onkruid- en schimmelbestrijders. Het krimpende middelenpakket gaat wel steeds meer knellen.

WORTELLESIEAALTJES
Veninga gebruikt tegenwoordig een Wingsprayer op zijn
spuit, waarmee drift tot 99 procent gereduceerd wordt.
Andere telers investeerden in een spuit met een verlaagde
spuitboom, van 50 naar 25 centimeter en een verkleinde
dopafstand om drift te beperken. “Wat ook bijdraagt tegen
afspoeling is het aanhouden van een brede, teeltvrije wendakker langs de sloten”, vertelt hij.
Een aantal telers investeerde ook in regen- en bodemvochtmeters, als ondersteuning van de beregeningstrategie. Eerder
beregenen, voordat de bodem te veel is uitgedroogd, zorgt
voor betere opname van water en dus ook minder afspoeling
van middelen. Bovendien helpt dit de teelt te optimaliseren.
Veninga is ook enthousiast over de tussenteelt van Tagetes
als biologische bestrijding van wortellesieaaltjes. “Die zaaien
we een tot drie jaar voorafgaand aan een lelieteelt en dit
maakt chemische middelen grotendeels overbodig.” Uit onderzoek van HLB blijkt dat na een seizoen Tagetes meer dan
90 procent van de aaltjes is gedood.

STORTBUIEN
Ook collega-bollenteler en deelnemer Wijnand Eleveld in
Smilde is goed te spreken over deze vorm van aaltjesbestrijding. “Het is een mooie reset voor de bodem. Dit raakt al
ingeburgerd onder Drentse lelietelers, en ook akkerbouwers
beginnen ermee.” Hij vindt dat ze als groep telers goed bezig
zijn, mede gezien de teruggang in normoverschrijdingen.
“Slechts twee in een heel jaar, en dan ook nog middelen die
niet in de bollen gebruikt worden.”
Overschrijdingen ontstaan steevast na hoosbuien, weet hij.
“Je kunt nog zulke mooie spuittechnieken hebben, maar
daar doe je niks tegen. We denken met het waterschap na
over oplossingen. Wellicht moet het waterbedrijf in de dagen
na zulke buien geen water innemen.”
Beide telers zien graag meer aandacht voor hun inspanningen, ook richting de publieke opinie. “Het is leuk dat beleidsmakers het zien en de vakbladen erover schrijven”, zegt
Eleveld, “maar het zou mooi zijn als dit aandacht krijgt in
de regionale pers, want er is hier een anti-bollenlobby actief.
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Daar moeten we zelf ook wel aan werken.”
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