Schone bronnen,
nu en in de toekomst
In het project Schone bronnen, nu en in de toekomst werken drinkwaterbedrijven
(Vewin), waterschappen (UvW), de land- en tuinbouwsector (LTO) en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Nefyto) samen aan schoon water in Nederland.
Door bundeling van krachten en expertise proberen de partijen knelpunten op
het gebied van gewasbeschermingsmiddelen in water op te lossen.

Wat doet Schone bronnen?

•

Voor verschillende werkzame stoffen wordt een gedetailleerde

dazim uit sediment in bloembollen- en fruitteelt bij de

probleembeschrijving opgesteld. Deze beschrijving dient als
uitgangspunt voor expertmeetings, waarin deskundigen het

vervuiling van oppervlaktewater.
•

eens worden over het knelpunt, emissieroutes en oplossingsrichtingen. De stuurgroep implementeert vervolgens de
oplossingen in de praktijk.

PPO en Alterra onderzoeken de nalevering van carben-

De kwantificering en zuivering van restwaterstromen
wordt door PPO onderzocht.

•

Driftreducerende maatregelen staan op het etiket van
terbutylazin vermeld, na een verzoek van Syngenta
en BASF. Per 1 september 2007 is terbutylazin als solo-

Voor wie is Schone bronnen?

formulering niet meer op de markt te verkrijgen.

De uitkomst van Schone bronnen is bestemd voor iedereen
uit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en -handel,
waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeentelijke en rijksoverheid en de agrarische praktijk, onderzoeksinstellingen
en voorlichtingsbureaus.

Welke stoffen zijn al onderzocht?
In 2004 en 2005 zijn de stoffen bentazon, carbendazim,
isoproturon, methomyl en terbutylazin onderzocht. In 2006 en
2007 wordt gewerkt aan MCPA, dimethenamid-p, pirimifosmethyl, dichlobenil en 2,4-D.

Enkele resultaten
De samenwerking tussen de verschillende partijen werpt zijn
vruchten af. Onderstaande ontwikkelingen zijn binnen het
kader van Schone bronnen tot stand gekomen:
•

De UvW heeft een verzoek ingediend om op korte termijn
de Maximaal Toelaatbare Risiconiveau’s (MTR) voor enkele
werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen
af te leiden. In april 2008 zijn de MTR’s van de werkzame
stoffen bekend.

•

Een spuitlicentiecursus over emissieroutes is ontwikkeld

BASF heeft in overleg met Vewin een advies voor zorgvuldig

door Telen met toekomst, voor de sectoren akkerbouw,

gebruik van bentazon in grondwaterbeschermingsgebieden

bloembollen en loonwerk.

opgesteld. AGRODIS heeft dit advies verspreid onder agrariërs.

Schone bronnen, ook in eigen regio
Het is van groot belang dat de agrariër en tuinder inzicht
krijgen in de regionale waterkwaliteit, omdat juist zij veel
kunnen bijdragen een schoner water. Een effectieve manier
om normoverschrijdingen te tonen, is het uitwisselen van
meetgegevens met regionale waterschappen. Dit gebeurt
steeds vaker en zal in de toekomst nog meer nadruk krijgen.
Om agrariërs en tuinders te informeren over de gevolgen
van puntemissies op oppervlakte- en grondwater heeft Schone
bronnen een quiz ontwikkeld. Agrariërs kunnen zo op een
luchtige manier hun kennis over puntemissies testen.
Een voorbeeldvraag: “Wat doe ik met restanten van aangemaakte gewasbeschermingsmiddelen?”. Veel deelnemers
beantwoorden deze vraag met het juiste antwoord. Restanten
kunnen naar de afvalverwerker worden gebracht of verdund
over het land worden uitgespoten, nadat ontheffing is aangevraagd bij de gemeente. Tijdens de Spuitdemo's in NoordNederland en de themadag Schone en rendabele maïsteelt hebben
ruim 650 agrariërs al meegedaan met de quiz.

Schone bronnen, kennismaken, kennis delen
Op deze dag is volop kennisgemaakt en kennis gedeeld door
ruim zestig enthousiaste deelnemers. En is een belangrijke
stap gezet in de gezamenlijke aanpak van gewasbeschermingsknelpunten in water. De deelnemers, afkomstig van
drinkwaterbedrijven, waterschappen, gewasbeschermingsmiddelenindustrie en de land- en tuinbouwsector, zijn het
erover eens dat er gezamenlijk verantwoordelijkheid moet
worden genomen. Schoon water is immers van belang voor
iedereen. Men bleek ook bereid om hier samen aan te werken:
“Deze dag liet me buiten mijn eigen kaders kijken. Ik realiseer me
dat al deze partijen echt belang hebben bij schoon water”, aldus
een deelnemer. Een andere aanwezige vult aan: “Deze dag
heeft bevestigd dat samenwerken en respect voor anderen, zowel
het gemeenschappelijke als het eigen belang dienen.”

Schone bronnen, de gezamenlijke oogst
In de volgende fase van het project worden concrete afspraken
gemaakt over de implementatie van de oplossingen.
De resultaten van het project worden gepresenteerd tijdens
de bijeenkomst Schone bronnen, de gezamenlijke oogst, die in het
najaar van 2007 zal plaatsvinden.

Meer informatie
Op de website www.schonebronnen.nl kunt u meer informatie vinden over het project en u kunt zich daar aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Schuttelaar & Partners, contactpersoon: Suzanne van der Pijll, telefoonnummer 070-318 44 44
of e-mail info@schonebronnen.nl.

