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In het beheergebied van WDODelta zijn 16 bloembollentelers actief, zowel in Overijssel als in 
Drenthe. Het erf is een belangrijke emissiebron van gewasbeschermingsmiddelen. Op het erf vinden 
immers veel activiteiten plaats die voor emissie naar het oppervlaktewater kunnen zorgen. Om de 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het oppervlaktewater verder te 
verminderen hebben 12 bloembollentelers binnen het beheergebied van WDODelta meegedaan aan 
het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Het project is in samenwerking met de provincie Drenthe, de 
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (brancheorganisatie KAVB) en WDODelta 
tot stand gekomen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en 
WDODelta. De bijdrage van WDODelta betrof € 24.715,--. 
 
Brancheorganisatie KAVB heeft het aanpakken van de erfemissies beschreven in haar visiedocument 
‘Samen werken aan water’ welke als ingekomen stuk behandeld is in uw AB-vergadering van  
6 februari 2018. Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ zoals dat heeft plaatsgehad binnen het 
beheergebied van WDODelta betreft een invulling van de visie van de KAVB om te werken aan een 
betere waterkwaliteit. Eerder dit jaar is het project ook genoemd als voorbeeld van het samen met de 
sector werken aan het verder terugdringen van emissies in de beantwoording van vragen van de 
fractie Water Natuurlijk over lelieteelt (nummer 06-02, AB-vergadering d.d. 23 april 2019). 
 
Het project heeft bij de deelnemers inzicht opgeleverd in de verschillende emissieroutes op het erf. 
Geleerde lessen vanuit eerdere soortgelijke projecten laten namelijk zien dat naast fysieke 
maatregelen ook gedragsmaatregelen minstens zo effectief kunnen zijn. Middels de 
groepsbijeenkomsten, bemonsteringen op het eigen erf en de individuele begeleiding zijn de 
emissieroutes in beeld gebracht en mogelijke maatregelen verkend.  
 
Het project is deze zomer afgerond met een demonstratiemiddag op een bloembollenbedrijf in Smilde 
waar circa 50 deelnemende telers, adviseurs en bestuurders aanwezig waren. Met de groep 
deelnemers zijn ook toekomstige maatregelen verkend die mogelijk in aanmerking zouden kunnen 
komen voor subsidie in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen de huidige DAW-
openstelling is met name belangstelling getoond voor de wasplaats voor voertuigen die in aanraking 
zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen (zogenaamde GBM-wasplaats) met 
zuiveringsvoorziening zonder restlozing. De komende tijd worden – mede naar aanleiding van dit 
project – in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een aantal GBM-wasplaatsen 
gerealiseerd binnen het beheergebied van WDODelta. 
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Ter informatie ontvangt u hierbij de eindrapportage van het project.  
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