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Grondwater, bron voor drinkwater, moet beschermd worden tegen
vervuiling door meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw.
Maar dan wel op een manier waar iedereen zich in kan vinden. “Zoals in
het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) waar met agrariërs wordt
samengewerkt aan oplossingen,” vertelt projectleider Jo Handels.

Waarom is een project als DSG nodig?
“In grondwaterbeschermingsgebieden, enorm belangrijk
voor ons drinkwater, werken agrariërs. Nitraat en gewasbeschermingsmiddelen zakken weg naar het grondwater.
De wettelijke norm ligt op maximaal 50 mg nitraat per
liter in grondwater. Met hulp van stimuleringsmaatregelen
voor de agrariërs in Limburg moet de nitraatbelasting
verminderen tot 40 mg per liter.”

Vertrouwensrelatie en stimuleringspremie werpen vruchten af

Aanvullende zuivering van grondwater wil WML
liever niet. Wordt de norm dan toch gehaald?
“We zitten op de goede weg. In de grondwaterbeschermingsgebieden Craubeek en Roodborn in Zuid-Limburg,
loopt de nitraatbelasting terug. Sinds 1998 werd daar
al milieubewuster geboerd via samenwerking in de
Mergellandcoöperatie. De samenwerking met deze
agrariërs is voortgezet met de start in 2007 van DSG
door WML. Inmiddels is het project uitgerold over
grondwaterbeschermingsgebieden in de hele provincie.
Dit DSG II loopt tot 2014. Er doen circa 125 agrariërs mee.
Met hen is een goede vertrouwensrelatie opgebouwd. De
agrariërs snappen de noodzaak van schoon grondwater.”

“Agrariërs snappen de
noodzaak van schoon
grondwater”

Om welke stimuleringsmaatregelen gaat het?
“Uiteenlopend. Agrariërs krijgen gratis bedrijfsadvies.
Ze leren hoe ze met minder kunstmest en gewasbescherming en op economisch verantwoorde wijze een
goed gewas kunnen telen. Ze krijgen ook een stimuleringspremie voor het verlagen van het stikstofoverschot én
als ze zo weinig gewasbescherming gebruiken dat een
bepaalde streefwaarde gehaald wordt.”
Hoe belangrijk zijn ervaringen van agrariërs onderling
als het gaat over kennisoverdracht?
“Erg belangrijk. Er komen kenniscirkels voor verschillende
thema’s, zoals de inzet van GPS-technologie op de tractor.
Daarmee kan een agrariër nauwkeuriger werken.
Minder gewasbescherming op het land betekent minder
belasting voor het grondwater. Andere agrariërs leren
daar weer van. Een aantal agrariërs dat in GPS investeert,
ontvangt daarvoor een vergoeding. De provincie vragen
we het DSG II-project mee te financieren. Per slot van
rekening is de provincie wettelijk de basisbeschermer
van het grondwater én gebruiker van WML water.”
Voor meer informatie over het project Duurzaam Schoon
Grondwater kunt u bellen met de heer Frans Vaessen op
043 – 88 08 995. Of gaat u naar www.wml.nl.

schoner grondwater.
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Door effectieve mestinjectie minder kunstmestgebruik en dus

