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PERSBERICHT 
 
 

 

Waterschap gaat intensiever handhaven en samenwerken voor schoner 
water in Zundert 
 
In 2006 en 2011 onderzocht waterschap Brabantse Delta in de Moersloot in Zundert de invloed van 
chemische gewasbescherming vanuit de boomkwekerij op de waterkwaliteit. Hoewel de waterkwaliteit in 
2011 aanzienlijk beter is dan vijf jaar geleden, zijn in beide onderzoeken overschrijdingen aangetroffen van 
de Maximaal Toelaatbare Risicogrens (MTR). Een vervolg is nodig. De vervolgaanpak bestaat uit zowel 

intensiever handhaven als een stimuleringsaanpak onder de vlag van het provinciaal stimuleringsprogramma 

Schoon Water voor Brabant.  
 
Waterkwaliteit 

De laatste decennia is de waterkwaliteit in Nederland flink vooruit gegaan. Mede dankzij strengere milieuwet- 
en regelgeving en milieubewustzijn in de agrarische sector. Die trend wordt doorgezet met als doel om 
uiteindelijk nul overschrijdingen van de waterkwaliteitsnorm te constateren. Behoud van de meest kwetsbare 
organismen zoals de watervlo en daarmee het in stand houden van de voedselketen en het ecosysteem, daar 
gaat het om. Zij overleven de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen niet.  
 
Boomkwekerij verbetert waterkwaliteit 

Dankzij een samenwerkingsproject met boomteeltkwekers onder leiding van Treeport zijn van 2008 tot en 
met 2010 flinke stappen gezet naar schoner water in Zundert. Zo zijn grasranden ingezaaid, illegale 
middelen ingezameld en milieuvriendelijke alternatieven bedacht voor de bestrijding van beukenbladluis en 
meeldauw. Aanleiding waren de vele overschrijdingen van de MTR-norm voor waterkwaliteit uit een uitvoerig 
onderzoek in 2006. Uit de meting van 2011 bleek dat het totaal aantal overschrijdingen is gedaald met bijna 
dertig procent ten opzichte van 2006. Ondanks die vooruitgang zijn overschrijdingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onacceptabel.  
 
Intensiever controleren 

Het waterschap gaat strenger optreden en intensiever controleren en handhaven. Gekeken wordt of 
ondernemers in het stroomgebied van de Aa of Weerijs zich houden aan bestaande wet- en regelgeving.  
Bij de handhaving wordt intensief samengewerkt met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.  
 
Stimuleringsaanpak 

Het verbeteren van de waterkwaliteit in de Moersloot krijgt ook een vervolg in het provinciaal 

stimuleringsprogramma Schoon Water voor Brabant. Hierbij wordt door bedrijven en overheden samengewerkt 
om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Bij de 
boomkwekerij gebeurt dat onder leiding van Treeport. Eén van de acties is het aanleggen van 
infiltratiegreppels langs belangrijke watergangen zoals Aa of Weerijs en Kleine Beek om de afstroom vanaf de 
percelen te voorkomen. Waterschap Brabantse Delta speelt bij deze stimuleringsactie ook een rol.  
 
Waterkwaliteitsmetingen 

Om de waterkwaliteit in de Moersloot te monitoren, worden vanaf nu tweemaal per jaar op twee meetpunten 
in de Moersloot monsters genomen. In 2016 wordt een uitgebreide monitoringsronde uitgevoerd, 
vergelijkbaar met de meting in 2011. Dan is duidelijk wat de extra activiteiten opleveren. Het aantal en 
moment van meten wordt nauwkeurig besloten in verband met de kosten en de gebruiksmomenten van de 
gewasbeschermingsmiddelen. Uitgangspunt is dat alle zeilen worden bijgezet om in 2016 aan de gestelde 
normen voor waterkwaliteit te voldoen.  
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Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling 
communicatie van waterschap Brabantse Delta (M 06 52398341).  
 

Meer informatie over het project Schoon Water Boomkwekerij onder leiding van Treeport, als onderdeel van 

het provinciaal stimuleringsprogramma Schoon Water voor Brabant, volgt later dit voorjaar. Voor tussentijdse 

vragen hierover kunt u contact opnemen met Jessica van Nijnatten van Treeport (T 076 – 599 50 00, E 

jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com) 
 
Kijk voor meer informatie over het provinciale programma ‘Schoon water’ op de website www.schoon-
water.nl  
 
Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven in West-
Brabant. Door te zorgen voor sterke, veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het 
water te regelen en de natuur te beschermen. 

  

  
 

 

  


