Waterbericht van Anita, maart 2018.
Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas,
Commissie Watersysteembeheer, 15 maart 2018
- Renovatie kunstwerken in regionale keringen: Waterdoorlaten van en
naar omliggende sloten.
- GGOR ST Anthonis/Boxmeer: Afspraken over grondwaterstand en het
waterniveau in de sloten.
- Meerjarenprogrammering cyclisch onderhoud: Maai en baggerwerk om
sloten open te houden.
- Afschaffing meldingsplicht dempen C-sloten: Categorie C-sloten zijn
kleine slootjes die weinig invloed hebben op de waterstand in de
omgeving. Het is niet toegestaan zomaar een sloot bij te maken of te
dempen. Echter, werkzaamheden aan kleine, zogenaamde c-sloten
hoeven niet gemeld te worden. Tenzij de sloot te breed of te diep
gemaakt wordt. De Algemene Waterschapspartij pleit voor behoud van
een meldplicht om mensen bewust te maken van belang voor
waterbeheer.
Regionale commissie Beneden Aa:
Opening energieneutraal gemaal Den Doolhof.

“Dankzij waterrad en plastic afval wat extra water voor boeren in Loosbroek en Vinkel.”

Met een visvriendelijk waterrad in de Leijgraaf wordt energie opgewekt. Dat
wordt gebruikt om water omhoog te pompen naar een zij-sloot die het water
richting Loosbroek en Vinkel leidt.
Begin maart is de installatie feestelijk geopend met een interactieve
informatiebijeenkomst. De deelnemers kregen opdracht om met elkaar in
gesprek te gaan over allerlei energie-besparende maatregelen met water.
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Regionale commissie Boven Aa:
Aanpak droogte: Water langer vasthouden door middel van stuwen en
opslag in de bodem van onder andere natuurgebieden, extra wateraanvoer
vanuit de Maas en beleid voor besproeien van akkers.
Waterkwaliteit en beleving in
bebouwd gebied met als voorbeeld de
Peellandvijvers in Deurne.
De gemeente is verantwoordelijk voor de
waterkwaliteit, het waterschap voor
beheer van de hoeveelheid water en
eventueel doorspoelen van de vijver.
De waterkwaliteit in de vijver is in de loop der jaren steeds slechter geworden .
Bovendien was er vaak overlast door blauwalg. Gemeente, waterschap,
visvereniging en omwonenden zijn samen aan de slag gegaan met de vijver.
Betrokkenen kozen voor een eenvoudige inrichting. Aan de kant van de
woningen een wandelpad en ruimte voor vissers. Aan de rustiger kant van het
Peellandcollege een flauwe oever met waterplanten.

Van fijnstof tot grondstof

In het Eindhovens Dagblad van 11 april stond een artikel over een test met een
nieuw luchtreinigingssysteem. Bij de informatiebijeenkomst van Agro As de
Peel, in januari, werd een presentatie gegeven over dit luchtreinigingssysteem.
Fijne stofdeeltjes in de lucht kunnen onze longen verstoppen. Hele fijne
stofdeeltjes die in de lucht zweven kunnen doordringen tot ons bloed en
organen. En daar ontstekingen veroorzaken. In Eindhoven wordt een systeem
onderzocht, waarbij deze deeltjes samenklonteren tot grotere brokken. Dit kan
vervolgens gebruikt worden als grondstof voor bio-plastic of asfalt. Voor veestallen is ook interesse in deze filtersystemen.
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Bestrijdingsmiddelen in de landbouw:
Handig hulpmiddel bij grootschalig teelt. Nadeel is dat de bodem steeds verder
vergiftigd raakt. Dat insecten het loodje leggen, vogels daardoor geen voedsel
vinden en dat ons voedsel en drinkwater steeds meer ongezonde stoffen bevat.
Een paar weken geleden herinnerde Facebook me aan een bericht van vorig
jaar. Gele akkers.
Ook nu schokt het beeld van vele gele velden me weer. Akkers, geel gespoten
om het winter-gewas te elimineren. Om de velden klaar te maken voor
maisteelt, zonder storende andere planten.
Het grootkapitaal heeft het voor elkaar gekregen om nog 5 jaar
onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosfaat (Round-up) te mogen verkopen. Handig
voor de maisteelt, slecht voor onze gezondheid.
Giftig voor bodemleven, water en ons voedsel.

Soms boeken strijders voor een gezond milieu succes. 27 april heeft de
Europese Unie vóór een verbod op insectenbestrijdingsmiddelen met
neonicotinoiden gestemd.
Na 4 jaar beperkte toelaatbaarheid, mag het na dit jaar buiten niet meer
gebruikt worden. Insecten lijken lastig, maar zijn nodig voor bevruchting van
vele bloemen, waaronder onze fruitbomen. Insecten en andere kleine dieren
vormen daarnaast een schakel in de vertering van plantaardig afval. Dat vormt
de grondstof voor nieuwe planten. Bodemdiertjes brengen ook de nodige lucht
in de bodem.
Boeren zijn bezorgt over de gevolgen. Imidacloprid, Clothianidin en
Thiamethoxam worden bij de insectenbestrijding als
gewasbeschermingsmiddel en zaaizaadcoating toegepast. Maar op lange duur
zijn we beter af met gezond voedsel en een levende, gezonde bodem.
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Cursus bestuurlijk actief voor waterschap
11 april heb ik de AWP-fractie vertegenwoordigd
bij de eerste bijeenkomst van de cursus voor
belangstellenden bij Aa en Maas.
Hoewel er maar kort en weinig publiciteit aan
gegeven was, waren er 40 deelnemers. Misschien
komt er nog een tweede cursus.
Het is de eerste keer dat Prodemos zo'n cursus organiseert voor de
waterschappen. Er is veel belangstelling voor. Er zijn inmiddels meer cursussen
aangevraagd dan er deskundige begeleiding beschikbaar is.
De meeste deelnemers zijn nog niet bij een partij aangesloten.
De dijkgraaf begon de bijeenkomst met uitleg over het waterschap. Wij werden
neergezet als "techneuten", niet verkeerd getypeerd denk ik. Vervolgens nam
de cursusleidster, bestuurslid van Rivierenland, het over. Zij gaf uitleg over ons
parlementaire stelsel en de Nederlandse politiek in het algemeen. De
aanwezige bestuursleden werd gevraagd om te vertellen wat hen bij het
waterschap bracht, waar we voor staan en om nog een aantal vragen uit het
publiek te beantwoorden.
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2 april, start Race of the Classics vanuit Rotterdam:

De “Race of the Classics” is een zeilwedstrijd tussen teams van Nederlandse
universiteiten en hogescholen met grote klassieke zeilschepen. De tocht gaat
naar Engeland. Ouders en vrienden mochten de deelnemers begeleiden tijdens
de start van de race vanuit Rotterdam. Wij gingen onze zoon uitzwaaien. Het
was een koude natte dag, maar ik vond het een prachtige ervaring..

Anita Slaats Damen
Algemene Waterschapspartij team Aa en Maas
E-mailadres: a.slaats@algemenewaterschapspartij.nl
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