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Waterbericht

Preventie of extra zuivering?
Aanpak medicijnresten vraagt nog onderzoek en discussie

december 2016

Nieuwsbrief RBO Rijn-Oost 

Moet je medicijnresten in grond- en oppervlaktewater 
vooral aanpakken door preventie aan het begin 
van de keten, of aan het eind door een extra 
zuiveringsstap bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi’s)? Medicijnresten zijn een belangrijk onderwerp 
in de Delta-aanpak. De vraag wat de meest effectieve 
aanpak is heeft de afgelopen tijd de nodige discussie 
opgeleverd. Wat is de stand van zaken?

Waterbericht geeft informatie over de verbrede wateragenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. 
Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Kaderrichtlijn Water (KRW) en waterkwaliteit in algemene 
zin, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de afvalwaterketen. 
www.rijnoost.nl

Inhoudsopgave

“Preventie noch extra zuivering bij de 
rwzi’s zullen de definitieve oplossing 
geven.” Heemraad Karst Spijkervet is 
als portefeuillehouder waterketen bij 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
nauw betrokken bij maatregelen voor 
rwzi’s in zijn gebied en ook actief met 
projecten gericht op preventie: “We >>

doen bijvoorbeeld een project samen 
met huisartsen rond Meppel, waarbij 
ze bij het voorschrijven van medicijnen 
ook naar de milieubelasting kijken. De 
huisartsen zijn daar zeer in geïnteres-
seerd, de medewerking is goed, maar 
het is te vroeg om iets over de 
 effecten te zeggen.”
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Meer informatie? Klik op één van  

de links onderaan een artikel.

http://www.rijnoost.nl
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Ook Marc de Rooy, medewerker van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (IenM) en nauw betrokken bij de 
Delta-aanpak, is van mening dat het 
genuanceerd ligt: “Het is niet óf overal 
extra zuiveren óf aanpak aan de bron, 
het ligt genuanceerder. Maar één ding 
is zeker: met alleen bronmaatregelen 
gaan we het probleem niet oplossen. 
Het is echter ook niet zo dat bij elke 
rwzi in Nederland zware investeringen 
moeten worden gedaan in extra zuive-
ring. Dat beeld is overtrokken.”

Extra trap rwzi niet overal 
nodig
Karst Spijkervet ergert zich wel eens 
aan de “ongenuanceerde” roep om een 
extra trap op alle zuiveringen: “Dat is 
iets om goed te onderzoeken. Daarbij 
moeten we kijken naar de technische 
mogelijkheden, ook omdat er steeds 
nieuwe stoffen bij komen. En je moet 
kijken naar de restproducten die over-
blijven, zoals metabolieten. Daarnaast 
is gedegen financieel onderzoek nodig 
naar de kosten van bouw en exploita-
tie. Het rendement van bestaande 
rwzi’s bij het zuiveren van nieuwe stof-
fen verschilt enorm, dat kan lopen van 
30% tot 70%. Maar als je bij alle rwzi’s 
naar een rendement van 90% of hoger 
zou willen, dan kan dat in het slecht-
ste geval leiden tot een toename van 
investerings- en exploitatiekosten met 
ruim 800 miljoen euro, en daarmee tot 

bijna verdubbeling van de zuiverings-
heffing.”
Marc de Rooy is optimistischer over 
de kosten: “We weten nog niet wat de 
extra zuivering zal gaan kosten, maar 
ik ben ervan overtuigd dat die kosten 
veel lager zullen zijn dan nu wordt 
gevreesd. Een onderzoek uit 2015, 
waarbij ook is gekeken naar Duitsland 
en Zwitserland, laat aanzienlijk lagere 
kosten zien dan eerdere schattingen 
uit 2011. Bovendien kan je aanpas-
singen geleidelijk doen en moet je per 
zuivering goed naar de situatie kijken. 
Voor een zuivering die het effluent 
loost op een beek in Brabant kan extra 
zuivering veel effect hebben. Maar 
voor een zuivering in bijvoorbeeld het 
noorden die loost op een groot open 
water is het veel minder nodig.”
 
Zaak van lange adem
Zowel Spijkervet als De Rooy zien 
mogelijkheden voor aanpak bij de 
bron, al is dat wel een zaak van lange 
adem. Spijkervet: “We zijn daarover 
in overleg, ook met artsen en apo-
thekers. De proef in Meppel is daar 
een voorbeeld van.” De Rooy ziet 
goede mogelijkheden voor een aantal 
stoffen maar is sceptisch over preven-
tie als oplossing van het volledige 
probleem: “In ieder geval kunnen we 
iets doen aan vloeibare medicijnen, 
waarvan flinke hoeveelheden via het 
toilet in het riool verdwijnen en aan 

röntgencontrastvloeistoffen. Die laat-
ste zijn lastig te zuiveren, het gaat om 
relatief grote hoeveelheden en het is, 
bijvoorbeeld met plaszakken, goed op 
te vangen. Dus die stoffen moeten we 
in elk geval aanpakken. 
Maar verder denk ik dat de mogelijk-
heden beperkt zijn. Medicijnen zijn per 
definitie stoffen die niet heel makkelijk 
afbreken, omdat ze moeten over-
leven in de vijandige omgeving die je 
lichaam is. Afgelopen jaar zijn we met 
een lijst van 20 geneesmiddelen die 
effect hebben op ecologie of drink-
waterbereiding langs artsen geweest 
met de vraag of er alternatieven zijn. 
Dat bleek tegen te vallen. Je kunt de 
pijnstiller diclofenac vervangen door 
naproxen, maar dan zit je nog met de 
andere 19 waarvoor zo’n vervanging 
niet voor de hand ligt. Ik vraag me 
bovendien af of je als waterbeheerder 
wel op de stoel van de arts moet willen 
gaan zitten. Het is wel goed om daarbij 
op te merken dat artsen in Nederland 
al veel minder medicijnen voorschrij-
ven dan gemiddeld in Europa.”

Veel bereidheid mee te 
denken
Spijkervet: “Zowel preventie als zuive-
ring vergen nog veel onderzoek, echt 
objectief en in de volle breedte. We 
moeten daarvoor samen aan de slag, 
het ministerie, partijen in de zorg en 
ook de waterschappen.”

Ook voor De Rooy is samenwerking 
een sleutelfactor en hij is daar optimis-
tisch over: “We hebben de afgelopen 
tijd heel veel gesprekken gevoerd met 
mensen uit de zorg: artsen, apothe-
kers, medewerkers van farmaceuti-
sche bedrijven en anderen. Wat me is 
opgevallen is dat er veel onbekend-
heid is met het probleem, maar dat 
men zich, als men er over hoort, het 
probleem heel goed kan voorstellen. 
En er is een ontzettende bereidheid 
om mee te denken. Het is niet voor 
niets dat zoveel partijen uit de zorg de 
intentieverklaring van de Delta-aanpak 
hebben ondertekend. Daar ben ik best 
trots op.”

Meer informatie:
Nieuwsbericht: rivm.nl/...
Volledig rapport: rivm.nl/...
wdodelta.nl/...
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http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Zorg_over_geneesmiddelresten_in_oppervlaktewater
http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/oktober/Geneesmiddelen_en_waterkwaliteit
http://www.wdodelta.nl/extra/zoeken/@18946/minder-schadelijke/
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De plek van… Heemraad Hans Pereboom 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta
“Concreet laten zien welke stap we kunnen maken”

Hans Pereboom kijkt graag naar de 
vispassage bij gemaal Stroink.  “Die 
passage biedt een verbinding voor 
vissen tussen het hoofdwatersysteem 
en ons regionaal watersysteem. De 
passage ligt er nu sinds 2014, de 
eerste onderzoeken naar het effect zijn 
gedaan en de uitkomsten zijn positief. 
Tienduizenden vissen hebben er al 
gebruik van gemaakt.”

Pereboom heeft waterkwaliteit in zijn 
portefeuille en is vanuit het Regionaal 
Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost 
betrokken bij de discussie over de 
Delta-aanpak Waterkwaliteit en 
Zoetwater.

Er wordt veel gesproken over 
het “tandje erbij”. Hoe vullen 
we dat in?
“We moeten goed in beeld hebben 
wat er kan en met elkaar duidelijk 
krijgen dat we op de goede manier 
bezig zijn. Voor de daadwerkelijke 
uitvoering moet je goed kijken wat 
ieders bevoegdheden zijn en dan 

samen aan tafel gaan om een vol-
gende stap te zetten. De komende 
periode moeten we gebruiken om 
concreet te laten zien welke stap 
voorwaarts we kunnen maken. En dat 
kan. We hebben het laten zien in het 
dossier Zoetwatervoorziening Hoge 
Zandgronden, dat heeft geleid tot een 
uniek uitvoeringsprogramma met de 
handtekeningen van alle betrokken 
organisaties. Als het op het water-
kwaliteitsdossier ook zo gaat dan komt 
het goed. In de intentieverklaring die 
op 16 november is ondertekend staat 
het goed aangegeven.”

“De intentieverklaring over de Delta-
aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is 
een tussenstap. Het wordt heel breed 
onderschreven, vanuit de RBO’s maar 
ook vanuit het bedrijfsleven en andere 
partijen. De intentie van iedereen is 
om die extra slag voor betere water-
kwaliteit te leveren. Het moet nog 
wel concreter worden uitgewerkt. 
Het is nu nog te vroeg om exact af 
te spreken wie voor wat aan de lat 

staat. Dat zal de komende anderhalf 
jaar een intensief traject vragen met 
nader onderzoek en opschrijven van 
afspraken over concrete maatregelen. 
Zodat we zin en onzin scheiden en in 
het volgende Bestuursakkoord Water 
die dingen afspreken die echt extra 
bijdragen aan de waterkwaliteit.”

Welke onderwerpen kunnen 
dat tandje erbij goed 
gebruiken?
“Onder andere meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen. Maar het is 
een heel moeilijke materie. Ook omdat 

de vraag is wie er over gaat. We zijn 
gaandeweg tot de ontdekking gekomen 
dat de bewegingsruimte buiten Den 
Haag niet zo groot is. Deze dossiers 
moeten duidelijk landelijke aange-
stuurd worden. We kunnen in de regio 
wel wat doen en dat doen we ook. 
Bij erfafspoeling bijvoorbeeld is best 
winst te halen. Er is onder andere een 
prachtig initiatief in Drenthe met een 
gemeenschappelijke spoelplaats voor 
het schoonmaken van landbouwma-
chines. Daar is men nu ook in staat 
restanten gewas beschermingsmiddel 
af te breken. Dat is een 

Hans Pereboom: “Als je bereid bent je nek uit te 
steken, dan kan je wel wat doen”. 
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 maatregel die direct tot effect leidt.
Verhogen van het organische stof-
gehalte op schrale landbouwgronden 
biedt ook kansen. Het kan leiden tot 
minder uitspoeling en tegelijkertijd 
tot grotere weerbaarheid tegen natte 
en droge periodes. Daar zijn we pilots 
mee begonnen. We zien het nu nog 
niet direct terug in de meet resultaten 
maar we verwachten er duidelijk 
 effecten van.” 

“En tussentijds is er een aantal 
aspecten bij gekomen. Bijvoorbeeld de 
nieuwe stoffen. Je moet dan denken 
aan microplastics en medicijnen, die 

we nu ook terugzien in onze meet-
gegevens. In de KRW zijn daar niet of 
nauwelijks afspraken over gemaakt 
en we willen daar toch graag iets aan 
doen. Het vraagt een goede bestu-
dering om tot zinnige maatregelen te 
komen. Je kan zeggen: los het maar 
bij de zuivering op, maar misschien 
kan je aan de voorkant ook een heel 
stuk oplossen, bijvoorbeeld door inza-
melen of ander voorschrijfgedrag.” 

Wat vraagt het tandje erbij 
van de samenwerking?
“We hebben hier in Rijn-Oost een 
unieke samenwerking. Die gaat 
verder dan de KRW en de zoetwater-
voorziening. Wij hebben  bijvoorbeeld 
de waterbeheerplannen samen 
gemaakt. Men heeft het vaak over 
grens ontkennend samenwerken. Dat 
is precies wat we in Rijn-Oost doen. 
Als je bereid bent de nek uit te steken 
dan kan je wel wat doen. Je moet wel 
kijken naar verantwoordelijkheden. 
Uiteindelijk moet elk bestuur de inves-
teringen die worden gevraagd terug-
vertalen naar de belastingbetaler.” 

“Ik durf gerust te zeggen dat we vanuit 
het landelijk platform en de inzet van 
de RBO’s en de minister in een jaar tijd 
een hele grote slag hebben gemaakt. 
Niet omdat het moet maar omdat we 
het met elkaar willen.”
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Vistrap gemaal Stroink

Nieuwe eilandjes in het 
Ketelmeer
Met een feestelijke vaartocht naar 
5 nieuwe eilandjes in het Ketelmeer 
werd eind september het project 
Ondiepe Zones van Rijkswaterstaat 
afgerond. Tijdens de vaartocht 
werden ook de namen van de eiland-
jes bekendgemaakt. De namen zijn 
gekozen uit de inzendingen van een 
namenwedstrijd onder omwonenden 
en recreanten. 

In de Randmeren Noord zijn maar 
weinig ondiepe plaatsen, omdat er 
bij de aanleg van de Noordoostpolder 
en Flevoland vooral rechte dijken 
zijn aangelegd. Hierdoor is er geen 
geleidelijke overgang tussen land en 
water. Geleidelijke overgangen tussen 
land en water ontbreken. Door ondiepe 
zones aan te leggen en de randen van 
eilandjes aan te passen, verbetert de 
visstand in het gebied. Vissen, zoals de 
snoek en de brasem, ontwikkelen zich 
beter als er voldoende ondiep water is 
voor het leggen van eitjes. In ondiep 
water groeien bovendien veel water-
planten die de eitjes vasthouden en 
dienen als voedsel voor de vissen.

Bijzonder aan het project was de 
manier waarop de rietvelden zijn 
aangelegd. In plaats van het gebrui-
kelijke planten van rietstekjes is 
gebruik gemaakt van een innovatieve 

rietplagmachine die in een keer een 
rietplag van 2 bij 2 m en 50 cm dik 
op zijn plaats legt. Rietstekjes zijn erg 
kwetsbaar voor stormen en ganzen, 
werken met rietplaggen zorgt voor een 
robuuster rietveld. Daar gaan naar 
verwachting ook zeldzame vogel-
soorten zoals de karekiet en de roer-
domp van profiteren. De hoop is  
dat de geringe populatie  karekieten 
in het Zwarte Meer zich nu gaat 
 uitbreiden. 

Meer informatie:  
rijkswaterstaat.nl/...
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http://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ketelmeer-aanleg-ondiepe-zones-ketelmeer-en-zwarte-meer/index.aspx
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De minister gaf aan dat we iedere 
dag hard moeten werken aan schoon 
water. Er zijn successen, de Waal en 
IJssel bijvoorbeeld zijn inmiddels zo 
schoon dat bijna verdwenen vis soorten 
als houting, winde en barbeel een 
comeback hebben gemaakt. Tegelijk 
zitten er nog steeds teveel meststoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen in ons 
water. En medicijnresten en micro-
plastics zijn met het blote oog mis-
schien niet zichtbaar, maar ze worden 
een steeds groter probleem.
De minister noemde de Delta-aanpak 
een nieuwe stap op weg naar schoner 
water, een bevestiging van onze repu-
tatie als internationaal waterexpert en 
een verplichting om samen te blijven 
werken aan water van de allerhoogste 
kwaliteit.

Zorgen voor focus
De Delta-aanpak geeft de noodzaak 
van een extra inspanning voor water-
kwaliteit en zoetwatervoorziening 
aan, zorgt voor focus door het stel-
len van prioriteiten en benoemt een 
groot aantal acties. 24 partijen hebben 
door hun handtekening te zetten de 
intentie verklaring onderschreven, 
14 andere hebben hun steun uitge-
sproken. 
Als prioriteiten zijn genoemd 
het beperken en tegengaan van 
 nutriën ten /  mest, gewasbeschermings-
middelen en medicijnresten in het 

grond- en oppervlaktewater. Naast 
deze prioriteiten is speciale aandacht 
nodig voor de waterkwaliteit van de 
grote wateren, zoals het IJsselmeer, en 
voor water als bron voor drinkwater. 

Met het ondertekenen van deze 
intentieverklaring nemen de partijen 
de verantwoordelijkheid op zich voor 
het nemen van maatregelen voor een 
betere waterkwaliteit en committeren 
zij zich aan een gezamenlijke aanpak, 
met inachtneming van ieders eigen 
verantwoordelijkheid. De Delta-aanpak 
werkt aan de hand van de vier A’s: 
Analyse, Ambitie, Alliantie en Actie. 
Jaarlijks wordt gemonitord of de 
afgesproken acties uitgevoerd zijn en 
wordt bezien of een verschuiving van 
de focus en prioriteiten nodig is.

Analyse, Ambitie, Alliantie 
en Actie
Belangrijke maatregelen zijn onder 
andere de uitvoering van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer, de evalua-
tie van de mestwetgeving, verbete-
ring van naleving en handhaving 
van regels voor gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen, vermindering 
van erfafspoeling door toepassing 
van de erf-emissiescan (zie ook 
pag. 6), ketenaanpak en zuivering 
van medicijnresten (zie pag. 1) en 
het beschermen van bronnen voor 
drinkwater winning. De ondertekenaars van de Delta-aanpak.

24 partijen ondertekenen Delta-aanpak 

“Iedere dag hard werken aan  
schoner water”

“Hoe gek het ook klinkt voor een nat land 
als Nederland: zoet en schoon water is hier 
allesbehalve vanzelfsprekend.” Dat zei minister 
Melanie Schultz van Haegen bij de ondertekening 
van de intentieverklaring over de Delta-aanpak 
Waterkwaliteit en Zoetwater op 16 november.  

>>



6Waterbericht  |  december 2016

Duits-Nederlands 
Grondwatersymposium
De ervaringen met duurzaam grond-
waterbeheer aan beide zijden van de 
grens en de vooruitzichten voor de 
komende jaren waren het onderwerp 
van een Duits-Nederlands grond-
watersymposium op 24 november. 
Vertegenwoordigers van overheden, 
drinkwaterbedrijven, de agrarische 
sector, belangenorganisaties en ande-
ren lieten zich informeren over actuele 
ontwikkelingen in het grondwater-
beleid aan weerszijden van de grens, 
wettelijke kaders, reeds uitgevoerde 
maatregelen, uitdagingen en project-
ideeën. Er zijn onder andere presenta-
ties gehouden over grondwaterbeheer 
in Nederland en in Duitsland, droogte 
en beregening, nutriënten, micro- 
verontreinigingen en drinkwater-
winning.
Organisator van het symposium is het 
Grensoverschrijdend Platform voor 
Regionaal Waterbeheer (GPRW). Het 
verslag van het symposium wordt 
gepubliceerd op www.gprw.eu. 

Meer dan 125 
erfemissiescans in Flevoland
Afgelopen zomer is de 125e 
erfemissie scan in Flevoland uitgevoerd. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers is 
dat een bovengemiddeld aantal. Voor 
het uitvoeren van de scan bezoekt 

een teelt- of gewasbeschermings-
adviseur het bedrijf. Samen met de 
teler kijkt hij met behulp van een 
digitaal hulpmiddel waar het erf wel of 
nog niet voldoet aan de milieuregels. 
Vervolgens bespreekt de adviseur de 
knelpunten en mogelijke maatregelen. 
De erfemissiescan geeft een praktische 
uitleg van de milieuregels en geeft tips 
en oplossingen. Bijvoorbeeld voor het 
opvangen en zuiveren van restvloei-
stof. De belangrijkste knelpunten zitten 
in het vullen van spuitmachines en het 
reinigen ervan. Het daadwerkelijk tref-
fen van maatregelen is de volgende 
stap. In het project “Erfemissiescans 
Flevoland” werken waterschap 
Zuiderzeeland, LTO-Noord en Agrodis 
samen. Het waterschap betaalt de 
erfemissiescans, die daardoor gratis 
zijn voor de deelnemende telers. Het 
project loopt tot eind 2016. 

Meer informatie: erfemissiescan.nl
zuiderzeeland.nl/...

Alle acties van de Delta-aanpak zijn 
opgenomen in de actietabel, die onder-
deel is van de intentieverklaring. Bij 
elke actie staat aangegeven welke 
partij trekker is en welke samen-
werkende partijen bijdragen aan de 
alliantie.

Ook stimulans voor Rijn-Oost
Namens het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg (RBO) Rijn-Oost ondertekende 
voorzitter Bert Boerman de intentie-
verklaring. Hij noemt de Delta-aanpak 
een stimulans om in Rijn-Oost de 
ambities voor waterkwaliteit overeind 
te houden: “We werken in Rijn-Oost al 
jaren aan verbeteren van de waterkwa-
liteit, maar we hebben de doelen nog 
niet bereikt. De Delta-aanpak agen-
deert bovendien ook nieuwe opgaven, 
zoals die voor resten van humane en 
veterinaire medicijnen in het water.”

Bestuurslid Lida Schelwald-van der 
Kley van Waterschap Zuiderzeeland, 
ook aanwezig bij de ondertekening, 
noemt de samenwerking: “Het mooie 
van woensdag vind ik dat zoveel 
nieuwe partijen zich hebben aange-
sloten bij de aanpak voor verbetering 
van de waterkwaliteit. Niet alleen de 
gebruikelijke overheden en gespreks-
partners zoals de LTO, maar bijvoor-
beeld ook apothekers en huisartsen. 
Vanuit allerlei hoeken is onderstreept 
dat we dit willen aanpakken.”

Ook Bert Boerman is zeer te spre-
ken over de brede coalitie: “Dat is 
een goede ontwikkeling want de 
Delta-aanpak vraagt inspanning 
van iedereen. Van waterschappen 
tot kennisinstituten, van natuur- en 
milieuorganisaties tot het Nederlands 
Huisartsen Genootschap en van 
drinkwaterbedrijven tot belangen-
organisaties voor gewasbeschermings-
middelen.”

Vervolg
Het ondertekenen van de intentie-
verklaring is een eerste stap. Na 
16 november start de uitvoering van 
verschillende acties. Andere acties uit 
de tabel zullen geconcretiseerd worden 
waarbij naast de ‘wortel’ ook 
de ‘stok’ nadrukkelijk de aandacht 
heeft. 

Als er, vermoedelijk rond de zomer 
van 2017, een nieuwe regering is 
worden de afspraken uitgewerkt in een 
Bestuursakkoord Water. Dit akkoord 
met bindende afspraken kan dan waar-
schijnlijk eind 2017 worden onder-
tekend. 

Meer informatie: 
Intentieverklaring: rijksoverheid.nl/...
Videoverslag conferentie: youtu.be/...
Film Intentieverklaring: youtu.be/...
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http://www.gprw.eu
http://www.erfemissiescan.nl
http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@24451/erfemissiescan/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/07/intentieverklaring-delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater-tussen-overheden-maatschappelijke-organisaties-en-kennisinstituten
https://youtu.be/oxFoiPnJIkY
https://youtu.be/oxFoiPnJIkY
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Een mooie balans in de 
landgoederen
Het project “Bodem onder ons 
bestaan” stimuleert pachters en land-
goedeigenaren om bewuster met de 
bodem om te gaan. Het project richt 
zich niet alleen op kennisoverdracht, 
maar ook op samenwerking tussen 
pachters en eigenaren op een land-
goed om de bodem te verbeteren.

Bewuster met de bodem omgaan leidt 
tot een hogere bodemvruchtbaarheid 
en daarmee tot hogere opbrengs-
ten, tot grotere beschikbaarheid van 
nutriën ten voor het gewas en daarmee 
tot minder uitspoeling naar grond- en 
oppervlaktewater. Ook het water-
bergend vermogen van de grond 
verbetert. 
In een cursus van 4 dagdelen krijgen 
de deelnemers nieuwe inzichten en 
praktische tips over goed bodem-
beheer. De cursus wordt gegeven 
per landgoed, waardoor pachters en 
eigenaren elkaar stimuleren en ook 

onderling afspraken kunnen maken 
over samenwerking. Een voorbeeld is 
het benutten van maaisel uit natuur-
gebieden voor verhoging van het 
organisch stofgehalte op landbouw-
percelen. Zo kan optimaal gebruik 
worden gemaakt van de afwisseling 
van landbouw en natuur die kenmer-
kend is voor de landgoederen.
Inmiddels zijn 3 cursussen gegeven. 
De deelnemers zijn enthousiast. 
Naast de cursussen heeft “Bodem 
onder ons bestaan” 3 veld proeven 
gestart. Een van deze proeven vindt 
plaats op enkele percelen aan de 
Oerdijk bij Deventer. Hier wordt 
geëxperimenteerd met 3 manieren 
van grondbewerking voor de mais-
teelt. Twee andere veldproeven vinden 
plaats op de landgoederen Lankheet 
en Hof van Boekelo, waar op oude 
vloeiweiden gekeken wordt naar de 
effecten van toevoegingen van effec-
tieve micro-organismen en humus-
zuren. Nu al blijkt dat de combinatie 
van cursussen en veldproeven leidt tot 
interessante kruisbestuiving. Er wordt 
nog gekeken hoe het project na april 
2017 wordt voortgezet. 

Meer informatie:
Video Oerdijk: youtube.com/...
Persbericht: sallandcentraal.nl/...

Joukje Bosch, j.bosch@grondbezit.nl

Veel belangstelling voor 
bedrijfswateradvies
Als vervolg op het project Landbouw 
op Peil kunnen ongeveer 60 agrarische 
bedrijven een bedrijfswateradvies op 
stellen. De agrariër krijgt hiermee 
een op het bedrijf toegespitst advies 
over waterkwantiteit (voorkomen van 
wateroverlast en droogte), waterkwali-
teit (minder uitspoeling naar grond- en 
oppervlaktewater) en verbetering van 
bodemstructuur en gewasopbrengst. 
Het advies geeft een gedetailleerde 
beschrijving van de waterhuishouding 
op de verschillende percelen van het 
bedrijf en geeft een bodemconditie-
score. Daaraan gekoppeld zijn gerichte 
adviezen voor verbetering, bijvoor-
beeld bodemverdichting opheffen, 
drainage aanleggen, precisiebemesting 
of verhogen organisch stofgehalte. Aan 
de hand van het advies kan de agrariër 
besluiten maatregelen uit te voeren.
Agrariërs kunnen dit advies tegen 
een gereduceerd tarief laten opstel-
len dankzij een subsidieregeling 
waardoor € 50.000,- beschikbaar is 
tot eind 2016. De belangstelling van 
agrariërs voor het opstellen van de 
bedrijfswater adviezen is groot. De 
waterschappen Vechtstromen, Drents 
Overijsselse Delta en Rijn en IJssel 
nemen aan het project deel. Er wordt 
nagedacht over een vervolg in 2017.

Meer informatie: landbouwoppeil.nl

Doorbraak 
Het project de Doorbraak en project leider 
Henk Lansink zijn op 3 november tijdens het 
Nationaal Deltacongres 2016 in het zonnetje 
gezet door deltacommissaris Wim Kuijken. De 
nieuwe 13 kilometer lange Twentse beek heeft 
het afgelopen jaar de meeste indruk gemaakt op 
de delta commissaris bij zijn bezoeken aan alle 
projecten die in het kader van het Nederlandse 
Deltaprogramma worden uitgevoerd. Op 30 sep-
tember 2016 is het omvangrijke project officieel 
geopend.  
Meer informatie: dedoorbraak.info
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https://www.youtube.com/watch?v=FtC4GN7DVks
http://www.sallandcentraal.nl/carrousels/.../unieke-samenwerking-demoveld-bodembeheer
http://www.landbouwoppeil.nl
http://www.dedoorbraak.info
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Waterbericht is een uitgave van 

het Regionaal Bestuurlijk Overleg 

Rijn-Oost  

Rijn-Oost omvat de provincies Overijssel

en Flevoland, het zuidwestelijk deel van 

Drenthe, het oostelijk deel van Utrecht 

en Gelderland met uitzondering van 

het rivieren gebied. In het bestuurlijk 

overleg nemen deel de 5 provincies, 

5 water schappen, Rijkswaterstaat en 

 vertegenwoordigers van de gemeenten, 

ministeries en drinkwater bedrijven.

Aan- of afmelden voor deze nieuws-

brief: mw.v.roy@overijssel.nl

Voor meer informatie: www.rijnoost.nl 

Rolf Koops: rb.koops@overijssel.nl,

06 - 50 90 26 79 of

Johan Heymans: J.Heymans@overijssel.nl

Colofon

Uitgave: RBO Rijn -Oost

Tekst en productie: Otto Cox, Wijzer 

Adviesbureau

Vormgeving: Henk-Jan Panneman

omgaan met gewas bescherming. Per 
teelt was een informatieve “bezem-
kaart” beschikbaar. De actie is heel 
goed ontvangen door de telers. 
Laagdrempeligheid, het feit dat boeren 
en loonwerkers kosteloos en eenvoudig 
middelen kunnen inleveren of laten 
ophalen is een sleutelfactor voor het 
succes. 

Die laagdrempeligheid is ook nodig 
om tot een structurele aanpak te 
komen, ook buiten Drenthe. Het blijkt 
voor landbouwers nog steeds lastig 
om laagdrempelig middelen in te 
kunnen leveren. Nu is het zo dat in 
de ene gemeente telers hun middelen 
kosteloos kunnen inleveren, terwijl 
andere gemeenten alleen particulier 
chemisch afval innemen. Hierdoor 
blijven middelen onnodig lang in de 
middelenkast liggen met de kans op 
een boete. Anton Dries van de provin-
cie Drenthe onderstreept de noodzaak 
van een structurele oplossing. “Het 
Rijk moet zorgen voor een goede 
regeling voor verantwoorde afvoer van 
gewasbeschermingsmiddelen, en ook 
van diergeneesmiddelen. De huidige 
STORL-regeling blijkt niet te volstaan.” 
Provincie Drenthe heeft de intentie 
om dit samen met het ministerie op te 
pakken.

Meer informatie: provincie.drenthe.nl/...

Waterleidingmaatschappij Drenthe en 
waterschappen. De uitvoering was in 
handen van kennis- en adviesbureau 
CLM, ondersteund door LTO-Noord, 
bedrijfsadviseurs en leveranciers. 
Daarnaast is nauw samengewerkt 
met alle Drentse gemeenten en zijn 
afspraken gemaakt met RUD Drenthe 
en NVWA.
Alle ruim 4.000 Drentse telers 
kregen de mogelijkheid om gewas- 
beschermings middelen die niet meer 
zijn toegelaten of die zij niet meer 
gebruiken kosteloos bij de gemeente 
in te leveren. 444 telers, hoofdzakelijk 
akkerbouwers, gaven aan de uitnodi-
ging gehoor. Via een bedrijfsbezoek 
inventariseerden teler en adviseur 
samen de middelenkast en kreeg de 
teler bedrijfsgerichte informatie over 

Bezem door de 
bestrijdingsmiddelenkast
11.717 kg gewasbescherming s-
middelen. Dat was het resultaat van 
de actie “Bezem door de middelen-
kast” waarbij telers in Drenthe hun 
overgebleven voorraad oude gewas-
beschermings middelen konden 
inleveren. Maar het resultaat van de 
actie was meer dan de opgehaalde 
kilo’s middel. Via bedrijfsbezoeken en 
bezemkaarten kregen telers prakti-
sche informatie om de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar 
bodem en water te verminderen. 
Laagdrempeligheid is een sleutel voor 
het succes van de actie. 

“Bezem door de middelenkast” is 
een initiatief van provincie Drenthe, 

H
ar

ry
 T

ie
lm

an

J.
 v

an
 S

ch
ie

De onderwaternatuur in het Veluwemeer is sterk 
verbeterd.

http://www.wijzeradvies.nl/
http://www.wijzeradvies.nl/
http://panneman.nl
http://tinyurl.com/hq8zldx

