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Duurzaam Schoon Grondwater
Voor u ligt de vierde 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 nemen we
een kijkje bij onze buren in Noord-Brabant. Ook daar werkt het drinkwaterbedrijf met agrariërs
aan schoner grond- en oppervlaktewater. Net als in Limburg leidt dat tot goede resultaten.
We gaan daarnaast in op de discussie over de mestnormen in de zand- en lössgronden en laten
een DSG-deelnemer aan het woord die goed kan werken met de strenge normen. Verder kijken
we kort terug op de DSG-Gewasbeschermingsmanifestatie op 8 november in Proefboerderij
Vredepeel. Gabriël Zwart van Waterschap Limburg vertelde hier wat agrariërs kunnen bijdragen
aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.
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DSG-nieuws

Nitraat en löss:
de discussie duurt voort

Het nitraatgehalte in het bodemvocht bij de DSGdeelnemers in Zuid-Limburg ligt al jaren onder de
norm van 50 mg per liter. Intussen blijven de gehaltes
in de zandgronden in Midden- en Noord-Limburg
structureel erboven. Desondanks worden in het zesde
Actie-programma Nitraatrichtlijn 2018-2021 de twee
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grondsoorten nog steeds hetzelfde behandeld.
Wat moeten we daarvan vinden? Een grondige analyse
van de DSG-metingen biedt mogelijk uitkomst.
lees verder >

Akkerbouwer aan het woord

‘Strenge mestnormen
vragen om meer
vakmanschap’
De strengere mestwetgeving van de laatste jaren heeft
zichtbaar gemaakt bij welke gewassen en op welke
percelen problemen kunnen ontstaan. Volgens akkerbouwer George Roebroek wil dat niet zeggen dat een
boer daardoor automatisch minder opbrengst krijgt.
Hij zal wel beter moeten nadenken over welke gewassen
hij wanneer en waar teelt. Door goed vakmanschap valt
er ook met de strengere normen goed te werken en
hoeft de grond niet uitgeput te raken.
lees verder >
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Achtergrond

Schoon water bij de buren

foto: CLM

Het Limburgse Duurzaam Schoon Grondwater is in
Nederland niet het enige project waarin een drinkwaterbedrijf samen met agrariërs werkt aan bescherming
van het grondwater. Onze buren in Noord-Brabant
hebben een soortgelijk project Schoon Water voor
Brabant, dat inmiddels ook in Zeeland loopt. We nemen
een kijkje in de keuken.
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lees verder >

DSG-manifestatie

Gewasbeschermingsmanifestatie 2017
druk bezocht
De op 8 november door DSG georganiseerde gewasbeschermingsmanifestatie in Proefboerderij Vredepeel
trok veel bezoekers. Zo’n 200 agrariërs werden bijgepraat
over de Grondwater App, de invloed van het weer op de
effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen, de mate
van driftreductie bij verschillende spuittechnieken,
persoonlijke beschermingsmiddelen, de werking van
verschillende uitvloeiers en de aanpak van probleemstoffen in het oppervlaktewater. Samenvattingen van
de presentaties zijn te vinden op dsg.wml.nl.
lees verder >

Grondwater App >

In het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werkt WML samen met agrariërs aan het verlagen van de uitspoeling
van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen, door middel van een efficiëntere landbouwproductie. Om dat bereiken
worden deelnemers individueel begeleid door landbouwdeskundigen. Ook worden via publicaties, bijeenkomsten en andere
activiteiten, meetprogramma’s en praktijknetwerken, kennis en ervaringen gedeeld. Op dit moment nemen 75
Zuid-Limburgse landbouwbedrijven deel aan DSG.
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