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Voor u ligt de Agrarische nieuwsbrief 
van maart 2020. Er zijn talrijke onder-
werpen die bij het waterschap spelen en 
van groot belang zijn voor de agrarische 
sector. Een aantal hiervan belichten wij 
nader in deze nieuwsbrief.  

Denk hierbij aan de nieuwe indeling voor het 
onderhoud van de watergangen, gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen en juiste 
apparatuur hiervoor, het controleren van 
schoongemaakte sloten met satellietbeelden  
en een bijdrage van LTO Nederland over het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

De inhoud van deze nieuwsbrief geeft 
antwoorden op de nodige vragen, maar kan  
ook vragen oproepen.  

Vragen?
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen: 088 233 1200 of mail ons: 
info@wdodelta.nl
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Waterschap Drents Overijsselse Delta wil 
water zo goed mogelijk aan- en afvoeren.  
Op die manier bedienen wij de functies 
(zoals landbouw en natuur) in een gebied zo 
optimaal mogelijk. Maar niet elke watergang 
is even belangrijk voor het aan- en afvoeren 
van water. Daarom is er een nieuwe indeling 
voor de watergangen gemaakt met drie 
verschillende categorieën. Per categorie is 
bepaald wie voor het onderhoud verant-
woordelijk is. In ons hele werkgebied willen 
we namelijk een eenduidige indeling voor het 
onderhoud van de watergangen hanteren. 

Er zijn hydrologische uitgangspunten opgesteld 
(de hoeveelheid water die door de sloot stroomt). 
Hierbij wordt ook meegenomen dat we beter klaar 
willen zijn voor de uitdagingen van de toekomst. 
Door klimaatverandering zien we steeds vaker 
intense regenbuien of perioden van aanhoudende 
droogte. 

Voor de indeling van de watergangen hanteren we 
drie categorieën: A, B en C. De A en B-watergangen 
zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en 
de C-watergangen zijn belangrijk voor het water-
systeem van individuele percelen. A-watergangen 
onderhoudt het waterschap, B- en C-watergangen 
onderhouden de (aanliggende) grondeigenaren, 
waarbij de B-watergangen jaarlijks door het 
waterschap worden gecontroleerd (schouw).  

Waterschapszorg
Deze systematiek wordt nu in ons hele werkgebied 
ingevoerd. Dat is het programma Waterschapzorg. 
Om deze nieuwe indeling en de bijbehorende 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud in te 
voeren, is ons werkgebied ingedeeld in 25 deel-
gebieden. Binnen elk deelgebied starten we met 
een informatieve brief over het project die wij 
sturen naar de aanliggende eigenaren van de 
watergangen die veranderen van status en/of 
onderhoudsplichtige. Ook houden we een inloop-
avond voor alle geïnteresseerden.

Waterschapszorg is een programma dat we in vier 
jaar tijd in ons  hele werkgebied invoeren. Als dit 
project is afgerond, zijn de richtlijnen  voor het 
onderhoud aan watergangen eenduidig. Ons 
water systeem is dan verbeterd, we zijn in ons hele 
werkgebied geweest en voerden vele persoonlijke 
gesprekken. 

Van start tot aan nu 
Begin 2019 startte het programma in het eerste 
deelgebied Smilde. Inmiddels zijn we al met  
7 deelgebieden een heel eind op weg en zijn   
2 gebieden ver in voorbereiding.

Ervaringen die we in de deelgebieden opdoen, 
gebruiken we om de werkprocessen van de 
volgende gebieden te verbeteren. Hieronder staat  
de tijdslijn van een deelgebied globaal aangegeven.

Soort teelt Driftreductie Teeltvrije zone met DRV Teeltvrije zone zonder DRV

Intensief bespoten gewassen 1
75% 150 cm 300 cm

90% 100 cm 200 cm

Overige gewassen 2 75% 50 cm 100 cm

Braakliggend land 75% 50 cm 100 cm

Als waterschap hopen we dat het maken 
van keuzes niet te lang uitgesteld 
wordt. We geven hierover graag advies 
aan akkerbouwers en loonwerkers. 

Keuzemogelijkheden  
DRV in het kort 
Het gebruik van spuitdoppen met een 
spuitdruk van lager dan 2 bar is niet 
meer toegestaan. Wanneer er gespoten 
wordt met driftarme doppen bij een 
spuitdruk van 2 tot 3 bar of met lucht  - 
vloeistof mengdoppen, dan is een DRV 
verplicht. Dit geldt niet als er gespoten 
wordt met een spuitdruk van meer dan 
3 bar of met een aanvullende drift redu - 
cerende voorziening op de veldspuit.  

Keuze spuitdoppen 
Met de komst van de DRV is de dop-
penkeuze er niet gemakkelijker op 
geworden. Afhankelijk van de driftre-
ductieklasse, spuittechniek en spuit-
druk, zijn er verschillende geschikte 
spuitdoppen. Soms is de keuze beperkt 
tot 1 type spuitdop. Om tot een goede 
keuze te komen adviseren we u de lijst 
Drift Reducerende Doppen te raadple-
gen. Ook hierover kunt u advies vragen 
aan het waterschap.

Aantoonbaar geïnvesteerd
Als u al geïnvesteerd heeft in de 
aanschaf van een nieuwe landbouw-
spuit, aanvullende spuittechniek, 
spuitdoppen of DRV, maar de levering 
kan nog niet plaatsvinden, dan heeft u 
als ondernemer in 2020 nog de tijd om 
dit op orde te brengen. Voorwaarde is 
wel dat de investering kan worden 
aangetoond. Tot die tijd kunt u de 
‘oude’ veldspuit gebruiken. 

Toezicht door het waterschap 
In 2020 gaat het waterschap extra 
toezicht uitvoeren op bespuitingen in 
het veld. Deze extra controles worden 
uitgevoerd, omdat het overgangsjaar 
2019 voor het hebben van een DRV 
achter ons ligt. Om ongewenste 
situaties te voorkomen, informeren  
wij u liever vooraf.

1. Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen,  
 vaste planten en boomkwekerijgewassen
2. Voorbeelden: suikerbieten, granen, witlofpennen, spruitkool, erwten, groenbemesters, mais en grasland.

Planning deelgebied

14 maanden

1. Brief 3. Persoonlijke
    gesprekken

5. Formele
    leggerwijzigingen

7. Overdracht
    onderhoudsplicht

4. Concept
    leggerwijzigingen

6. Realisatie
    inrichtingsmaatregelen2. Inloopbijeenkomst

Drukregistratievoorziening  
(DRV) en keuzemogelijkheden
DRV voor landbouwspuiten blijft een ingewikkeld en gevoelig 
onderwerp, waar al veel over geschreven is. Het is verplicht om  
de druk te registreren en de keuze uit spuitdoppen is divers.  
Door onduidelijkheid of onzekerheid is het maken van keuzes lastig. 
Dit heeft bij veel akkerbouwers en loonwerkers begrijpelijk geleid  
tot een afwachtende houding. 

Voorbeeld van aanvullende drift 
reducerende voorzieningen zijn:

 Luchtondersteuning
 Sleepdoeksysteem
 Verlaagde spuitboom

In Tabel 1 op de DRT-lijst staan alle 
spuittechnieken die hieronder vallen.

Als alternatief voor de DRV kan ook gekozen worden voor het verdubbelen van de vereiste  
teeltvrije zone. De reguliere en verdubbelde teeltvrije zones zijn per teelt:

Advies
Als waterschap willen we u graag 
adviseren bij het maken van de juiste 
keuzes. Hierover kunt u bellen  via het 
nummer 088 - 233 1200 of mailen met 
onze toezicht houders: 

 Han Selles
 hanselles@wdodelta.nl   

 René Gerritsen 
 renegerritsen@wdodelta.nl   

Zij geven u graag advies over DRV, 
spuittechnieken en spuitdoppen, zodat 
u goed geïnformeerd bent over de 
mogelijkheden.

In uitvoering

In behandeling

Nog niet opgestart

Mantinge

Dwingelo
Vledder

De Weerribben
Ruinen

Nijeveen

De Wieden

Rouveen
Staphorst

Kampen

Kampereilanden
Nieuwsleusen

Dalfsen

Vilsteren

Luttenberg

Olst

Heino

Zwolle

Lichtmis

Deventer

Zuidwolde

Smilde

Westerbork

Koekange

Koekoekspolder
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Ieder jaar controleren wij 8.000 sloten of 
deze wel of niet goed zijn schoongemaakt 
door de eigenaren. Het gaat hierbij om 
een totale lengte van ongeveer 2.500 km. 
Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig 
van veel medewerkers van het water-
schap. Nieuwe technieken maken het 
mogelijk om de controle met veel minder 
mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en 
bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ 
brengen satellietbeelden in kaart hoe de 
sloten zijn onderhouden en zijn schoon-
gemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor 
in het veld alleen nog die locaties te 
beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de 
computer rollen. In het afgelopen najaar 
dus slechts 6 procent van de 8.000 sloten.  

Hoe werd de  
controle uitgevoerd?
In de periode eind oktober-half november 
2019 maakte een satelliet foto’s van het 
hele werkgebied. Een computerprogram-
ma analyseerde de foto’s en beoordeelde 
in welke sloot te veel begroeiing in het 
water stond en in welke niet. Dagelijks 

bestuurslid Herman Odink van het 
waterschap: “Het was best spannend om 
het hele werkgebied te controleren via 
een satelliet. Met de resultaten zijn we dik 
tevreden, het systeem functioneerde 
goed en leverde een besparing op van 
150 werkdagen.” De digi-schouw is een 
concreet voorbeeld uit het programma 
Digitale Tansformatie waarmee het 
waterschap bezig is. Odink: “Ook in de 
watersector staat innovatie en het 
gebruiken van nieuwe technieken niet stil. 
Daar kunnen we ons voordeel mee doen, 
zodat we nog effectiever en efficiënter 
ons werk kunnen doen.”

We kijken tevreden terug op de gebiedsbrede controle in het najaar 
van 2019 van het schoonmaken van sloten met satellietbeelden.  
Deze digitale slotencontrole levert tijdwinst op en bespaart kosten. 
We zijn het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe 
werkwijze hanteert. Ook de resultaten uit de controle stemmen  
tot tevredenheid. Maar liefst 94 procent van de sloten zijn goed 
schoongemaakt. ‘ Ook in de 

watersector staat 
innovatie en het 
gebruiken van 
nieuwe technieken 
niet stil.’
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De afgelopen jaren was er veel te doen om glyfosaat, 
de werkzame stof van Roundup. Er worden landelijk 
en lokaal veel vragen gesteld over de schadelijkheid 
van deze stof. Ook het waterschap krijgt hierover 
vragen zoals: hoe staat het met de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, wordt deze slechter doordat er 
glyfosaat in terechtkomt en wat doet het waterschap 
aan bespuitingen met Roundup.

Gebruik van Roundup 
Roundup wordt gebruikt in de landbouw, maar ook door 
particulieren en hoveniers. De herkomst van glyfosaat in  
het water kan dus heel divers zijn. Het waterschap wil graag 
voorkomen dat deze stof in het water terechtkomt. 

Particulieren en hoveniers gebruiken Roundup voor 
onkruidbestrijding in tuinen en op verhardingen. Gebruik  
op verhardingen is niet toegestaan. In de landbouw wordt 
Roundup vaak gebruikt voor het doodspuiten van grasland 
of van een vanggewas. Om daarna weer een nieuw gewas  
te kunnen telen.

‘Gele percelen’
Na bespuiting met Roundup kleuren percelen geel of oranje. 
Dit valt voor velen op en zorgt voor vragen. Er worden 
conclusies getrokken en kritisch gekeken naar de landbouw-
sector over het onjuist gebruik van Roundup. Maar is dit altijd 
terecht en worden er overtredingen begaan?

Controles van gele percelen
In het voorjaar 2020 gaat het waterschap de controles op de 
‘gele percelen’ intensiveren. Onze toezichthouders kijken of 
bespuitingen zijn uitgevoerd volgens de wettelijke 
voorschriften. Er wordt onder meer gekeken of de teeltvrije 
(lees: spuitvrije) zone langs oppervlaktewater is aangehouden.  
Na het uitvoeren van deze controles kunnen we conclusies 
trekken over het aantal goede en foute bespuitingen.

Laag risico bij goede toepassing
Als waterschap willen wij het gebruik van Roundup niet 
verdedigen of stimuleren. Voor het waterschap is het van 
belang dat glyfosaat niet in het oppervlaktewater terechtkomt. 
Het gebruik van glyfosaat om grassen en (on)kruiden te 
bespuiten is toegestaan. Particulier gebruik van glyfosaat is 
toegestaan op een onverharde ondergrond. Wordt Roundup 
volgens de voorschriften toegepast, dan is het risico voor 
verontreiniging van het oppervlaktewater beperkt. Dit is de 
verantwoordelijkheid voor elke gebruiker, zowel professioneel 
als particulier. 

‘Gele percelen’ 
in het voorjaar

Waterschap  
“dik tevreden” over 
controle op schoonmaak 
van sloten met satelliet 

‘ Voor het waterschap is het 
van belang dat glyfosaat niet 
in het oppervlaktewater 
terecht komt.’



Werken aan schoon en 
voldoende water en een 
betere bodem

Goed bodembeheer vraagt om maatregelen van u als ondernemer 
en soms ook investeringen. Welke ideeën heeft u om opbrengsten te 
verbeteren en verliezen te beperken? Welke stappen kunt u nemen en 
kunt u daarbij (fi nanciële) ondersteuning gebruiken? Of zou u graag 
de effecten van maatregelen nader toegelicht zien? Laat ons u op 
weg helpen en vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan. Samen 
maken we een concreet plan voor de toekomstbestendigheid van uw 
bedrijf!

Tijdens het keukentafelgesprek schuift 
gebiedsmakelaar Janke Kloosterman bij u aan. Ze is 
zelf agrariër geweest en nu als zzp’er werkzaam in het 
waterschapsgebied Drents Overijsselse Delta. 

Aan de keukentafel kijkt Janke samen met de 
agrarische ondernemer naar de mogelijkheden 

voor het bedrijf. “Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn er diverse 
fi nanciële mogelijkheden om te investeren in maatregelen. Ik adviseer, breng 
de maatregelen en vergoedingen in kaart en leg uit welke voorwaarden 
gelden. Ik ontzorg de ondernemer in het subsidietraject.” 

In het eerste (vrijblijvende) intakegesprek wordt gekeken wat er binnen de 
subsidiemogelijkheden past. “Sommige agrariërs weten welke maatregelen 
ze willen nemen, dan zorg ik dat er contact wordt gelegd met een 
gespecialiseerde adviseur om dat verder uit te werken. 

Wil een ondernemer graag aan de slag maar heeft hij of zij nog geen beeld van 
de exacte mogelijkheden, dan kan er eerst een bedrijfs, - bodem, - en waterplan 
worden uitgevoerd.  Er wordt dan gekeken waar op het bedrijf nog winst 
behaald kan worden,” legt Janke uit.

Het subsidietraject
Van het aanvragen van de subsidie tot het administratief afronden,  Janke 
is aanwezig om de ondernemer te ontzorgen. “Ik help bij het indienen en 
goed afronden van de aanvraag. Als er tussendoor nog vragen zijn, zoek ik 
dat uit.” Belangrijk is dat de bovenwettelijke maatregel bijdraagt aan een 
betere bodem- en waterkwaliteit: van de investeringskosten wordt 40 procent 
vergoed.  

De maatregelenlijst die in aanmerking komt voor subsidie is lang. Janke: “Nu 
actueel zijn maatregelen voor waterbeschikbaarheid, niet verwonderlijk na 
twee droge jaren. Ook zie ik veel investeringen in precisiebemesting.”  

Fijn dat het DAW meedenkt met mijn vraag

Wout van Dalfsen heeft een agrarisch bedrijf tussen Staphorst en Zwartsluis. Sinds 2018 doet hij 
mee aan een pilot vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Op 2,5 ha land heeft hij 
onderwaterdrainage aangelegd met behulp van onze subsidieregeling.

“Bodemdaling met minimaal de helft proberen te reduceren en de voordelen voor agrarisch gebruik op het land te verbeteren.” Voor Wout zijn dit de 
twee belangrijkste redenen om mee te doen aan de DAW-pilot. “Ik had hier en daar toch wel plekken waar de grond begon te zakken. Zelf was ik aan 
het uitzoeken hoe ik aan de slag kon gaan met het waterpeil en het sturen van het hoogte- en laagtepeil van het water, fi jn dat het DAW nu hierin 
meedenkt.”

Eerste resultaten van de pilot
In 2019 had Wout zeker voordelen van zijn deelname: In het natte voorjaar 
waren de plassen eerder verdwenen, in de droge zomer was op het land het 
waterpeil hoger en het gras groener. “Als je aan het begin van het seizoen de 
koeien een week eerder het land op kan laten en aan het einde van het seizoen 
de koeien een week langer kan beweiden, dan is dat zeker een fi nanciële winst.” 

Toekomst van de pilot
Of het de investering van de onderwaterdrainage waard is, vindt Wout lastig te 
zeggen: “De pilot loopt nog twee jaar, ondertussen worden metingen uitgevoerd 
en grasopbrengsten gemonitord. Met het samenvoegen van alle resultaten 
wordt het effect van de peilgestuurde drainage zichtbaar. De inzichten en 
ervaringen zal ik delen met collega-agrariërs. Eerlijk is eerlijk, de fi nanciële 
subsidie was heel welkom, anders had ik nog wel twee keer nagedacht over zo’n 
fl inke investering.” 

www.agrarischwaterbeheer.nl

Werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem, dat is goed voor onze land- en 
tuinbouwbedrijven. Door verlies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken 
behalen we betere opbrengsten. Met goed bodembeheer verminderen we tegelijkertijd 
droogte- en natschade. Ontdek wat u kunt doen!

Het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg het DAW, is 
een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het 
realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Water is van 
cruciaal belang voor het agrarisch bedrijf: te veel water is niet goed, maar 
te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn. En 
daar heeft u zélf invloed op. Met onze aanpak wordt ook de biodiversiteit en 
ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is 
daar nauw mee verbonden. 

“   Tijdens het subsidie-
traject ben ik vraagbaak 
voor de agrariër”

Uw ideeën denkt de gebiedsmakelaar verder uit

Van uitzoeken tot uitvoering 
Heeft u net als boer Wout ideeën voor effi ciënter omgaan met 
water? Denkt u na over het vergroten van de mestopslag of wilt u 
precisiebemesting uitvoeren, maar wilt u hulp bij de aanpak? Of heeft u 
een ander plan? Wij kunnen ondersteunen! Neem contact op met Janke 
Kloosterman en ontdek dat het DAW steun bij uitzoeken tot uitvoering. 

�        DAW@ltonoord.nl • �     088 888 66 31
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Werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem, dat is goed voor onze land- en 
tuinbouwbedrijven. Door verlies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken 
behalen we betere opbrengsten. Met goed bodembeheer verminderen we tegelijkertijd 
droogte- en natschade. Ontdek wat u kunt doen!

Het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg het DAW, is 
een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het 
realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Water is van 
cruciaal belang voor het agrarisch bedrijf: te veel water is niet goed, maar 
te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn. En 
daar heeft u zélf invloed op. Met onze aanpak wordt ook de biodiversiteit en 
ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is 
daar nauw mee verbonden. 

“   Tijdens het subsidie-
traject ben ik vraagbaak 
voor de agrariër”

Uw ideeën denkt de gebiedsmakelaar verder uit

Van uitzoeken tot uitvoering 
Heeft u net als boer Wout ideeën voor effi ciënter omgaan met 
water? Denkt u na over het vergroten van de mestopslag of wilt u 
precisiebemesting uitvoeren, maar wilt u hulp bij de aanpak? Of heeft u 
een ander plan? Wij kunnen ondersteunen! Neem contact op met Janke 
Kloosterman en ontdek dat het DAW steun bij uitzoeken tot uitvoering. 

�        DAW@ltonoord.nl • �     088 888 66 31
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Waterschap Drents Overijsselse Delta wil u zo goed 
mogelijk te woord staan bij vragen, meldingen, 
klachten of wensen. Daarvoor kunt u bellen met het 
waterschapskantoor in Zwolle.

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens 
kantooruren (8.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer  
088 - 233 12 00. In geval van calamiteiten zijn wij op dit 
nummer 7 maal 24 uur bereikbaar. 

Op wdodelta.nl vindt u specifieke informatie over het 
waterschap zoals het aanvragen van vergunningen, de 
maaikalender en bekendmakingen. Ook kunt u ons altijd  
een e-mail sturen: info@wdodelta.nl

Gebiedsbeheerders
Als waterschap komen we graag in contact met inwoners en 
ondernemers. Ook zijn we graag op de hoogte van wat er 
speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we onder 
meer met gebiedsbeheerders.

Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste 
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het 
watersysteem in ons gebied. Daarbij kunt u denken aan 
vragen over het beheer en onderhoud van onze sloten, 
kanalen en vijvers.

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. De gebiedsbeheerders 
helpen u graag. U kunt hen bereiken via het algemene 
telefoonnummer en mailadres. Op de kaart kunt u zien welke 
gebiedsbeheerder voor welk gebied verantwoordelijk is. 

Paul JansenAndré Koekkoek

Bert van Olst Henk Jan Tobbe

Matthijs de Graaf Johan Snippe

Grens Gemeente

Stedelijk gebied

Grens WDODelta

Andre Koekoek

Bert van Olst

Paul Penning

Paul Jansen

Miranda Borst

Johan Snippe

Henk Jan Tobbe

Westerveld Midden-Drenthe

HoogeveenDe WoldenMeppel

Steenwijkerland

Staphorst
Zwarte-
waterland

Kampen

Zwolle Dalfsen

Raalte
Olst-
Wijhe

Deventer

telefoon

(088) 233 12 00

Paul Penning

Eén centraal nummer voor vragen, 
meldingen, klachten of wensen

In het zuidelijke deel van ons werkgebied zijn  
de grondwaterstanden zelfs aan de hoge kant. 
Voor de hooggelegen gebieden geldt een 
langzaam herstel. Het gaat hierbij om de Sallandse 
Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen 
rond Steenwijk en Havelte. Het grondwater op de 
hoge gronden is volledig afhankelijk van neerslag, 
omdat het waterschap daar geen water kan 
aanvoeren. Het herstel van de grondwaterstanden 
zegt overigens niets over het effect van de droogte 
op natuur en  landbouw. Deze effecten worden pas 
op langere termijn duidelijk. 

Door het herstel van het grondwater ging het 
waterschap weer over tot het reguliere peilbeheer.  
Dit betekent dat de waterpeilen in kanalen, 
weteringen en sloten niet langer hoog worden 
opgezet om het grondwater op peil te brengen,  
maar dat er wordt gekeken naar gebiedsspecifieke 
omstandigheden. In natte gebieden met hoge 
grondwaterstanden stelde het waterschap de 
waterpeilen naar beneden bij, zodat er weer ruimte 
ontstaat om neerslag op te vangen en af te voeren.

Aan de lange periode van droogte in 2019 
kwam eind vorig jaar een eind. Door de vele 
neerslag zijn de grond waterstanden 
hersteld en weer op normaal niveau voor 
deze tijd van het jaar.

Droogte  
achter de rug, 
grondwater 
standen hersteld

Daarom zetten we innovatieve middelen in zoals met  
het testen van watermonsters: eDNA, de aanwezigheid 
van muskus-en beverratten vaststellen. Dit jaar zijn we 
met een proef gestart om met speurhonden in lastig 
begaanbare gebieden nesten te vinden.  

Ook vliegen we vanaf dit jaar met een drone met 
warmtecamera, die op basis van warmteverschillen de 
plek herkent waar zich een winterhut van muskusratten 
bevindt. Hierdoor kunnen we veel gerichter bestrijden, 
vooral in gebieden die slecht toegankelijk zijn zoals 
waterbergingen, rietvelden en natuurgebieden. Het is 
allemaal nog in de testfase. De tijd zal leren of deze 
innovaties als extra hulpmiddelen definitief kunnen 
worden ingezet.  

Het aantal muskusratten in het werkgebied 
van WDODelta is de afgelopen jaren sterk 
gedaald. In 2014 vingen we nog 18.079 
muskusratten, in 2019 waren dat er nog 
3.762. Omdat de populatie daalt, wordt het 
steeds moelijker om de beesten op te sporen.

Muskusratten-
bestrijders  
zetten innovatieve 
middelen in
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