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Duurzaam Schoon Grondwater
Voor u ligt de derde editie van de digitale nieuwsbrief Duurzaam Schoon Grondwater (DSG).
Hierin leest u twee keer per jaar over de laatste ontwikkelingen in DSG. In deze editie gaan we
in op de aangekondigde aanscherping van de mestwetgeving en de groeiende concentratie van
andere stoffen in het grondwater. Wat betekent dit voor Limburgse agrariërs en het project DSG?
Ook gaan we kort in op de resultaten van DSG in 2016 en is er nieuws voor fruittelers in grondwaterbeschermingsgebieden en agrariërs die streven naar meer precisie bij de bemesting. Tot slot
attenderen we u alvast op de gewasbeschermingsmanifestatie van DSG op 8 november.
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DSG-nieuws wetgeving

Den Haag: grondwaterbescherming
nog niet op orde

In het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (looptijd
2018-2021) wordt een verdere aanscherping van de
Nederlandse mestwetgeving verwacht. Aanleiding is
dat er op verschillende plekken in ons land nog
steeds te veel nitraat naar het grondwater uitspoelt.
Ook blijken in het grondwater steeds vaker andere

>

stoffen voor te komen die er niet in thuis horen.
Wat betekent dit voor de agrariërs in Limburg en het
project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)?
lees verder >

DSG-nieuws

Grondwaterapp
beschikbaar voor
alle platforms
De Grondwater App van WML is sinds kort beschikbaar
voor alle platforms en besturingssystemen. U kunt de app
kosteloos downloaden in, afhankelijk van uw telefoon
of tablet, de Play Store, Apple Store of Windows Store.
lees verder >
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DSG-activiteit

Project milieuvriendelijke
gewasbescherming fruit
verlengd
Het project waarbij een aantal fruittelers met deskundige
externe ondersteuning zoekt naar milieuvriendelijke
alternatieven voor de gewasbescherming in de fruitteelt
is met een jaar verlengd. De provincie en het project
Duurzaam Schoon Grondwater hebben hiervoor opnieuw
middelen beschikbaar gesteld. Fruitteler Raymond
Cobben doet mee in de klankbordgroep.
lees verder >
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DSG-resultaten

DSG in 2016:
mini-jaarverslag
Onlangs is de rapportage verschenen van het project DSG
in 2016. Belangrijkste resultaat is dat het nitraatgehalte
in het Zuid-Limburgse bodemvocht ook in 2016 onder
de norm van 50 mg/liter is gebleven. In Noord- en
Midden-Limburg blijven de nitraatgehaltes te hoog.
Het is wenselijk ook hier meer aandacht te besteden aan
de nitraatproblematiek. De DSG-resultaten in het zuiden
van de provincie kunnen als inspiratiebron dienen.
lees verder >

>

DSG-activiteit

Netwerk biedt inzicht
in methoden precisielandbouw
Het netwerk precisielandbouw in DSG heeft de afgelopen
maanden verschillende methoden getest om preciezer
te kunnen bemesten. De resultaten zijn goed, maar
duidelijk is al wel dat de uitkomsten van geen enkele
methode blindelings kunnen worden gevolgd. Veel
blijft afhangen van het vakmanschap van de boer om
de uitkomsten goed te interpreteren, afgestemd op de
situatie ter plekke.
lees verder >

>

DSG-manifestatie

Aankondiging gewasbeschermingsmanifestatie
De jaarlijkse gewasbeschermingsmanifestatie van DSG
vindt dit jaar plaats op woensdagavond 8 november,
op Proefboerderij Vredepeel.
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