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Voor u ligt het boekje “Schoon Water win-win maatregelen: voor 
schoon grond- en oppervlaktewater en een goed gewas”. 

In het boekje leggen we u de maatregelen 
voor waar u als Schoon Water deelnemer 
uit kan kiezen. Het zijn maatregelen die 
bewezen werken voor schoon water én 
voor uw bedrijf. Dit laatste kan betekenen 
dat de bescherming van uw gewas verbe-
tert, bijvoorbeeld doordat spuitvloeistof 
beter in het gewas doordringt. Of dat u 
resistente onkruiden of insecten beter 
kan aanpakken. Het kan ook betekenen 
dat u bespaart op de kosten van gewas-
beschermingsmiddelen. Of makkelijker 
kan voldoen aan strikte residu-eisen voor 
uw product. 
Indirect zorgen de maatregelen ook voor 
behoud van het middelenpakket. Waar 
middelen teveel worden aangetroffen in 
het water, is er grote kans dat de toelating 
wordt aangescherpt. 

De maatregelen hebben 1, 2 of 3 sterren. 
Alle maatregelen verbeteren de water-
kwaliteit, maar de maatregelen met meer 
sterren hebben extra veel effect. 

Niet alle maatregelen zullen in uw teelt of 
op uw bedrijf passen. Als deelnemer  

 
aan Schoon Water voor Brabant bekijkt 
u samen met uw adviseur welke maat-
regel juist op uw bedrijf werkt. De advi-
seur begeleidt u ook met de aanschaf 
van nieuwe apparatuur of met de eerste 
toepassing van de maatregel. 

Als uw investeert in een Schoon Water 
techniek komt u mogelijk voor een 
innovatiebijdrage in aanmerking. 
De bijdrage is afhankelijk van de grootte 
van de investering en de effectiviteit van 
de techniek (aantal sterren). Vraag er naar 
bij uw adviseur. 

Peter Leendertse (CLM)
Projectleider Schoon Water voor Brabant

Dit boekje is gemaakt door CLM en DLV Plant. 

Neem voor meer informatie contact op met 

projectleider Peter Leendertse (CLM) via  

06 - 2222 9255 of Bert Aasman (DLV Plant)  

via 06 - 5315 2389. 

www.schoon-water.nl

twitter: @overSchoonWater of

htttp://twitter.com/#!/overSchoonWater

Inleiding
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Middelkeuze

Kies voor middelen met een lage milieubelasting. De milieubelasting 
van verschillende middelen kan sterk uiteen lopen.

Via de online Milieumeetlat  
www.milieumeetlat.nl kan u middelen 
onderling vergelijken. Ook zijn hier 
milieubelastingskaarten te downloaden 
voor de verschillende teelten. Hierop ziet 
u welke belasting de middelen geven 
voor het grondwater en het water- en 
bodemleven. Ook kan u van steeds meer 
middelen informatie vinden voor hun 

neveneffect op natuurlijke vijanden en op 
bestuivers.
Uw Schoon Water adviseur maakt ieder 
jaar met u een Plan van Aanpak voor de 
gewasbescherming. Voorop staat daarbij 
dat hij middelen aanraadt die een effectieve 
bescherming geven voor uw teelt en een 
lage milieubelasting hebben voor het water.

6

Alle 
gewassen



Natuurlijke middelen
In verschillende teelten zijn ook goede 
ervaringen opgedaan met natuurlijke 
middelen om plagen te bestrijden of de 
plant te versterken. Voorbeelden zijn: 
Enzicur, Bacillus thurigiensis, Trianum. 
Deze middelen geven vaak een veel lagere 
milieubelasting dan hun chemische 
alternatieven. Plantversterkers zijn er op 
gericht curatieve bespuitingen te voor-
komen. 
Bij ieder middel is het natuurlijk belang-
rijk om te kijken naar de effectiviteit. 
Daarom voeren we in Schoon Water 
geregeld veldproeven uit en we houden u 
op de hoogte van de resultaten. 

Uw adviseur kan u meer vertellen 
over onderzoek naar de middelen 
en de ervaringen van collega’s.

Gebruik van uitvloeiers  
en hechters
Een olieachtige hulpstof of uitvloeier kan 
bij sommige middelen een meerwaarde 
hebben.

Een hechter wordt gebruikt om het 
middel beter aan de plant te laten hechter. 
Bijvoorbeeld bij wisselvallig weer. 

Bespreek met uw Schoon Water-
adviseur voor welke middelen 
een hulpstof meerwaarde heeft.

Nadelen hulpstoffen

Kan onnodig kostenverhogend 
werken. Het is niet altijd nodig – 
en kan soms zelfs een vergrote 
kans op gewasschade of juist een 
verminderde werking van het 
middel geven – maar de gewoonte 
van standaard gebruik kan 
ontstaan.

Voordelen hulpstoffen

Bij de juiste omstandigheden 
zorgt het voor beter effect van het 
middel. 
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H2

Emissie- 
reducerende  
technieken  
op de spuit

Nadelen

Kosten.

Omslachtig: draaien van doppen 
kost tijd, wanneer geen automati-
sche instelling aanwezig is.

Voordelen 

Maatwerk per bespuiting.

Sommige middelen zijn alleen 
toegestaan bij gebruik van 90% 
driftreducerende doppen.
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Doppenkeuze

Driftarme doppen zijn spuitdoppen die de drift van 
 gewasbeschermingsmiddelen beperken. 

U kunt binnen 14 meter langs iedere 
sloot of voor uw hele perceel kiezen voor 
doppen van 75% of 90% drift reductie. 

Binnen 14 meter langs iedere sloot heeft 
u altijd minimaal 50% driftarme doppen 
nodig. Daarnaast geldt bij een natte sloot 
een teeltvrije zone. De breedte van de 
teeltvrije zone is afhankelijk van het te 
telen gewas (aardappelen bijv. 1,5 m). 

Als u één of meerdere middelen met 
aanvullende eisen gebruikt is het verplicht 
om een 75% of 90% driftarme dop op 
de spuit te monteren. Met fijne druppels, 
afhankelijk van (o.a. weers-)omstan-
digheden, kunt u een verlaging van de 
etiketdosering toepassen. In gewassen 
waar herverdeling plaatsvindt, zoals 
aardappelen, grotere granen en schimmel-
bestrijding, is het resultaat bij etiket-
dosering acceptabel bij middelgrove tot 
grove druppels, mits de druppels niet 
afrollen. Bij o.a. LDS-onkruidbestrijding, 
waar u klein onkruid goed moeten 
bedekken, blijken doppen met grove 
 druppels minder goede resultaten te 

geven dan een standaard spleetdop 03 of 
04 bij weinig wind. 

Vind de lijst met driftarme doppen op 
www.kennisakker.nl. 

Milieuwinst
Door gebruik te maken van driftredu-
cerende doppen kunt u de drift flink 
beperken. 

Kosten en baten
Baten zijn een effectievere werking van 
het middel. 

Binnen het project kunt u gratis de 
doppentester inzetten! Op deze manier 
kunt u op een eenvoudige manier, zonder 
hoge kosten uw veldspuit weer op orde 
brengen. 

Testen spuitdoppen
De doppentester van AAMS meet elektro-
nisch het debiet (liter/minuut) per dop. 
Als de afgifte van een dop 10% onder de 
gemiddelde afgifte van alle doppen komt, 
is deze ‘afgekeurd’. 
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Wanneer doppen onder deze kriti-
sche grens scoren, is de afgifte te laag 
(verstopte dop). De dosering onder deze 
dop is dan lager. Vooral bij het toepassen 
van lage dosering in de onkruidbestrij-
ding, kan de effectiviteit van de bespui-
ting slechter zijn. Bij een hogere afgifte 
(versleten dop) kan de dosering te hoog 
worden. Dit kan bij onkruidbestrijding 
leiden tot schade aan het gewas, zeker als 
meerdere doppen naast elkaar versleten 
zijn. 

Gemiddeld 14% van het aantal doppen 
scoort onder de grens van 10%. Op een 
spuit van 33 meter (met 65 doppen) zijn 
dan gemiddeld negen doppen niet in orde! 
Met de doppentester heeft u de moge-
lijkheid alleen de afwijkende doppen te 
reinigen of eventueel te vervangen. Op 
deze manier wordt de veldspuit, zonder 
hoge kosten, weer in orde gebracht voor 
het nieuwe seizoen. Goed werkende spuit-
doppen zorgen voor een effectieve bespui-
ting, met minder milieubelasting van het 
grondwater. 
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Interne spoel- en reinigingstechnieken 

Spuitmachines dienen regelmatig inwendig gereinigd te worden. 
Bij het wisselen tussen gewassen of middelen moeten tank en de 
leidingen goed gereinigd worden. 

Vooral wanneer het volgende gewas het 
eerder gebruikte middel niet verdraagt of 
verschillende middelen met elkaar reageren, 
is een goede spoelbeurt  belangrijk.

Veel nieuwe veldspuiten worden tegen-
woordig verkocht met een automatische 
tankreiniging via de spuitcomputer. In 
dat geval is er de mogelijkheid om uit 
verschillende reinigingsprogramma’s te 
kiezen. Bijvoorbeeld het doorspoelen van 
de leidingen met schoon water. Dit kan 
gebruikt worden als er nog middel in de 
tank zit. Het meest uitgebreide reinigings-
programma, waarbij ook de tank en alle 
andere onderdelen van de spuit gereinigd 
worden, wordt gebruikt als er van middel 
of teelt gewisseld wordt.

Een nieuwe ontwikkeling is de continue 
reiniging. Hierbij wordt voor de inwen-
dige reiniging van de veldspuit gebruik 
gemaakt van schoon water uit de schoon-
watertank. Het grote verschil is echter 
dat het water bij dit systeem door middel 

van een aparte elektrisch of hydraulisch 
aangedreven pomp, via één of meerdere 
spoelkoppen, in de tank gespoten wordt. 
Het schone water wordt via de spoel-
koppen van boven in de tank gespoten, 
terwijl tegelijkertijd het spoelwater, via de 
gewone spuitpomp, aan de onderzijde van 
de tank wordt afgevoerd en verspoten. In 
plaats van een verdunningseffect wordt bij 
continue reiniging gebruik gemaakt van 
het verdringingseffect. Het schone water 
verdringt als het ware de restvloeistof en 
het spoelwater uit de veldspuit. Op deze 
manier wordt de veldspuit in een korte 
tijd en met relatief weinig water grondig 
gereinigd.

Milieuwinst
Beide systemen zorgen ervoor dat de 
interne reiniging op een efficiënte manier 
op het perceel kan plaatsvinden en niet 
op een erf zonder goede voorzieningen. 
De milieuwinst zit in het terugdringen 
van ongewenste emissies naar het 
oppervlakte water. 
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Nadelen

De aanschafprijs kan als nadeel 
worden ervaren.

Automatische interne  reiniging 
kan niet op oudere spuiten 
gebouwd worden.

Continue reiniging: intern reinigen 
gebeurt handmatig, waarbij alle 
circuits van de veldspuit hand-
matig, door het bedienen van de 
juiste kranen, moeten worden 
gespoeld.

Spuitmachine – 12 m Spuitboom – 0,3er dop (20 l/min)

Continue reiniging met 10 liter water per minuut

Benodigde tijd om de concentratie tot minder 
dan 1% te verdunnen: ± 4 minuten

Waterhoeveelheid = 40 liter
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Voordelen 

Tijdwinst.

Waterbesparing.

Efficiënte benutting van schoon 
water voor het inwendig reinigen 
van de veldspuit.

Automatische interne reiniging is 
gemakkelijk en veilig (bediening 
vanuit de cabine, minder kans 
op fouten, geen contact met de 
spuitvloeistof).

Continue reiniging kan op elke 
nieuwe en bestaande veldspuit 
opgebouwd worden.

Continue reiniging: veldspuit wordt 
snel en met weinig water grondig 
gereinigd. Hierdoor blijft de 
hoeveelheid spoelwater die uitge-
reden of verwerkt moet worden 
beperkt.
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De milieuwinst voor continue reiniging zit 
vooral in het feit dat er bij het reinigen van 
de veldspuit minder spoelwater vrijkomt. 
Dit spoelwater kan op het behandelde 
perceel worden verspoten waardoor de 
veldspuit schoon en zonder restvloeistof 
en spoelwater naar het bedrijf kan terug-
rijden. 

Kosten en baten
De kosten van een automatische reiniging 
maken gemiddeld zo’n 5% uit van de 
totaalprijs van een nieuwe spuit. 
De kosten van het continue reinigings-
systeem bedragen € 2.000,– tot € 2.500,–, 
afhankelijk van de tankinhoud van de 
veldspuit.

Het reinigen kost minder tijd en minder 
schoon water. Omdat het spoelwater 
direct verspoten kan worden, hoeven er 
geen kosten te worden gemaakt voor het 
op een later tijdstip verwerken van rest-
vloeistof en spoelwater. Het zorgvuldig 
omgaan met de reststroom draagt bij aan 
het verkleinen van de kans dat een middel 
door veelvuldige normoverschrijdingen 
een toelating verliest.  
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Luchtondersteuning

Luchtondersteuning op een veldspuit zorgt voor een neerwaarts 
gerichte luchtstroom. Hierdoor dringt de spuitvloeistof dieper in het 
gewas door.

De luchtstroom zorgt er ook voor dat de 
fijnere druppels minder kans hebben om 
weg te waaien (minder drift). Doordat het 
gewas wordt open geblazen en in bewe-
ging komt, komt de vloeistof zowel op de 
boven- als onderkant van het blad. Dit is 
met name voor contactmiddelen van groot 
belang voor een effectieve bespuiting. 
Door de sterk verminderde drift en middel-
reductie (tot 30%) is de milieuwinst 
aanzienlijk. Belangrijk is de luchtonder-
steuning op de juiste wijze toe te passen.

Milieuwinst
Luchtondersteuning kan in principe 
worden toegepast voor alle type middelen 
in de sectoren akkerbouw (inclusief 
maïsteelt), tuinbouw, boomteelt, fruitteelt 
en bloembollen. De milieuwinst zit in een 
lager middelgebruik en ook een sterke 
reductie van drift tot 95%.

Kosten en baten 
De meerkosten voor luchtondersteu-
ning liggen tussen de € 20.000,– en 
€ 25.000,–. Baten komen vooral uit een 
hogere capaciteit en daardoor minder 
spuituren (minder arbeidskosten) en 
minder middel per ha. Het systeem vraagt 
extra motorvermogen van de trekker. 
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Nadelen

In akkerbouw (bij klein areaal) en 
veehouderij: aanschafkosten.

Juiste toepassing vraagt aandacht.

Voordelen 

Betere werking middelen door 
betere indringing en bedekking. 

Besparing op middel: 15–30%.

Capaciteitsverhoging: minder 
water nodig per hectare.

Minder afhankelijk van wind-
snelheid: meer spuitbare dagen.
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Wingssprayer

De Wingssprayer is een gewasopenende spuittechniek die gebruik 
maakt van luchtgeleiding om ook de fijne spuitdruppels in het gewas 
te spuiten. 

Een ‘vleugel’ gemonteerd op de spuit-
boom geeft een neerwaartse luchtstroom 
in het gewas waarbij de vleugel ook 
het gewas tijdens het rijden opent. De 
spuitvloeistof wordt hierdoor dieper in het 
gewas gedrukt met als gevolg een betere 
bedekkingsgraad. Door de sterk vermin-
derde drift neemt de emissie naar opper-
vlaktewater sterk af en voor veel middelen 
ook de hoeveelheid benodigde werkzame 
stof per ha. 

Milieuwinst
De techniek kan in principe worden toege-
past voor alle type middelen: herbiciden, 
insecticiden en fungiciden in alle volvelds 
geteelde gewassen (ook als gewas nog niet 
boven de grond staat). De wingssprayer kan 
af fabriek op een nieuwe veldspuit worden 
opgebouwd, maar ook op de meeste 
bestaande spuiten. Voorwaarde is dat de 
constructie het extra gewicht kan dragen. 

De milieuwinst is groot. Zowel voor 
het oppervlaktewater (door sterke drift-
vermindering) als naar het grondwater 
en de bodem (door lagere doseringen). 
Praktijkervaringen van loonwerkers en 
akkerbouwers laten flinke middelreductie 
zien: 15 tot 50%. Dit is afhankelijk van 
gewas, type middel, weersomstandig-
heden en ervaring en vakmanschap van de 
gebruiker. 

Kosten en baten
De prijs van het Wingssprayer spuit-
systeem is bruto € 600,- per meter 
werkbreedte (incl. dophouders en spuit-
doppen). De terugverdientijd van de tech-
niek is o.a. afhankelijk van de breedte van 
de veldspuit, het gewas, het te bespuiten 
areaal, de middelkeuze en toegepaste 
dosering. Gemiddeld hebben telers hun 
investering in 2 tot 4 jaar terugverdiend. 
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Voordelen 

Verbeterde indringing en bedek-
king van gewas.

Voor veel middelen doserings-
verlaging mogelijk.

Tot 99% driftreductie.

Meer spuitbare dagen per jaar.

Verhoging capaciteit en minder 
vaak vullen van de spuittank.

Spuitboom is stabieler door 
contact met gewas.

Systeem werkt aerodynamisch, 
geen ventilatoren nodig.

Alle bespuitingen zijn uit te 
Voeren met dezelfde (fijne) 
Spuitdoppen (110–02 of 
110–015).

Nadelen

Een juiste spuitboom-
hoogte is belangrijk, dit 
vraagt controle ( hand-
matig of via automatische 
boomhoogteregeling).

Bij het wenden op de 
kopakkers dient voorzichtig 
te gebeuren.
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GPS met automatische sectieaansturing

Bij deze combinatietechniek wordt gebruik gemaakt van systemen 
waarmee met behulp van satellieten plaatsbepaling en navigatie 
mogelijk is. 

Afhankelijk van het systeem is een nauw-
keurigheid van enkele meters tot enkele 
centimeters mogelijk. Dit laatste is moge-
lijk als gebruik wordt gemaakt van een 
correctiesignaal zoals bijvoorbeeld RTK 
GPS, waarbij een basisstation correcties 
van het satellietsignaal naar de mobiele 
RTK-GPS ontvangers stuurt. De spuit-
bomen zijn verdeeld in een aantal secties 
van meestal tussen 3 en 4,5 meter, met 
doppen soms die onafhankelijk van elkaar 
in en uitgeschakeld kunnen worden. Bij 
geren gebeurt dit tot op heden veelal op 
het oog en op gevoel. Door het aansturen 
van de secties te automatiseren op basis 
van GPS kan overlap van bespuitingen 
worden beperkt. Hierdoor wordt middel 
bespaard, wat ook het milieu ten goede 
komt. 

Een GPS-ontvanger op de spuit is 
verbonden met een spuitcomputer. Deze 
computer registreert het reeds gespoten 
oppervlak waardoor overlap voorkomen 
wordt. Ook is het mogelijk om kaarten van 

het perceel in te voeren waarmee alleen 
die plekken die binnen het perceel zijn 
aangewezen ook daadwerkelijk worden 
gespoten. 

In principe is deze techniek met alle type 
spuiten te combineren. Een aantal fabri-
kanten levert een systeem van automati-
sche sectieaansturing met GPS. Sommige 
machines worden standaard met GPS 
geleverd en bij andere nieuwe spuiten kan 
dit extra besteld worden. Het systeem kan 
voor spuiten <10 jaar oud vaak ook als 
losse set gemonteerd worden. 

Milieuwinst
Een goede sectiecontrole met GPS kan 
zo’n 5 tot 10% aan middel besparen. 
Bovendien gaan opbrengst en kwaliteit 
van de gewassen omhoog omdat gewas-
schade door een overlappende bespui-
ting wordt voorkomen en er geen delen 
onbespoten blijven. De middelbesparing 
is zowel goed voor de portemonnee als 
voor het milieu. 
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Voordelen 

Besparing op middel (5 tot 10%).

Voorkomen van gewasschade door 
minder overlap.

Geen onbespoten stukken in het 
perceel.

Spuiten in het donker wordt 
gemakkelijker (eventueel met 
(LED)verlichting).

Gebruiksgemak voor de bestuurder.

Nadelen

Complex systeem, eventuele 
storingsgevoeligheid.

Afhankelijkheid van signaalsterkte 
en techniek.

Uniformiteit en compatibiliteit 
verschillende systemen.

Kosten en baten
Middelbesparing en hogere gewas-
opbrengst zijn de baten. De terugverdien-
tijd van GPS aansturing van de spuit-
machine is afhankelijk van het areaal, 
het aantal bespuitingen en de gebruikte 
middelen. Gemiddeld is deze 3 tot 7 jaar. 

Met een GPS rechtrijsysteem kunt u 
alle bewerkingen (zaaien, mechanische 
onkruidbestrijding en spuiten) uitvoeren 
met GPS. Zie voor meer informatie hier-
over pagina 40. 
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Middelinjectie

Hier wordt de tank alleen gevuld met 
schoon water. Tijdens de bespuiting 
worden de middelen vanuit het originele 
fust of een andere voorraadtank recht-
streeks geïnjecteerd in de spuitleiding. 
Menging gebeurt in de spuitpomp of een 
aparte mengkamer. Hierna gaat de vloei-
stof naar de doppen en wordt verspoten.

Als het perceel gespoten is, worden de 
middelenpompjes uitgeschakeld waardoor 
er schoon water door de leidingen wordt 
gepompt en schoon water uit de doppen 
komt. De fustjes met middelen worden 
van de spuit gehaald en de binnenkant 
van de spuit is direct schoon.

Milieuwinst
Middelinjectie kan in principe in elk 
gewas gebruikt worden. De milieuwinst 
zit vooral in het vermijden of sterk redu-
ceren van middel en restvloeistoffen.

Kosten en baten
De kosten voor middelinjectie zijn onge-
veer € 10.000,– per middel. Baten zijn 
gelegen in het reduceren van ongebruikt 
middel en besparing op arbeidskosten. 
De terugverdientijd is afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit.  

Voordelen 

Altijd de juiste hoeveelheid spuit-
vloeistof.

Bij onderbreking spuiten blijft geen 
middel in tank en leiding zitten.

Mogelijkheid om tijdens bespui-
ting de dosering van middelen te 
variëren.

Verschillende gewassen en 
verschillende middelcombina-
ties kunnen met één tankvulling 
gespoten worden.

Geen inwendige reiniging van 
spuit nodig: tijdbesparing en geen 
restvloeistof en reinigingswater.

Minder tot geen contact met 
middel voor de gebruiker.
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Nadelen

Poedervormige en granulaat 
middelen kunnen niet direct 
geïnjecteerd worden maar moeten 
aangemaakt worden in vooroplos-
sing: bewerkelijk en gevoelig voor 
fouten.

Aparte spoelwatertank nodig voor 
reinigen fust.

Bediening van systeem vraagt 
veel deskundigheid en kennis van 
zaken.

Hoge kosten.
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Rondpompsysteem

Het rondpompsysteem op een veldspuit zorgt ervoor dat tijdens het 
roeren, de vloeistof in de spuit tot aan de doppen wordt rondge-
pompt. 

Bij een spuit zonder rondpompsysteem 
wordt bij het sluiten van de hoofdkraan 
een gedeelte van de spuit afgesloten 
waardoor de vloeistof in de secties en de 
leidingen stil komt te staan.

Milieuwinst
Een rondpompsysteem kan in principe in 
elk gewas gebruikt worden. De milieu-
winst zit vooral in het vermijden of sterk 
reduceren van middel en restvloeistoffen. 

Kosten en baten
De kosten van een rondpompsysteem 
liggen rond de € 1.500,– – € 5.000,–, 
afhankelijk van boombreedte en trekker-
uitrusting. Baten zijn het vermijden van 
onnodig gebruik middelen, arbeidsbespa-
ring en een goed spuitbeeld.  
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Voordelen 

Zodra de hoofdkraan wordt 
geopend, komt uit alle doppen 
direct de juiste hoeveelheid en de 
juiste concentratie spuitvloeistof. 

Stilstaand spuiten op kopakker 
wordt vermeden.

Voorkomen spuitfouten (V-vormig 
beeld) bij start spuiten.

Bij sectieafsluiting blijft vloeistof 
door de leiding stromen: dit voor-
komt verstoppen van doppen.

Mogelijkheid tot spoelen leidingen 
met schoon water terwijl er nog 
middel in tank zit.

Leidingen kunnen gespoeld 
worden met schoon water terwijl 
er middel in de tank zit.

Nadelen

Meerprijs: de hoogte van de 
meerprijs is afhankelijk van type 
en gebruik lucht- of elektrisch 
afsluitbare doppen.

23

h2 – emissiereducerende technieken op de spuit



Automatische spuitboomhoogteregeling

De automatische boomhoogteregeling zorgt er voor dat tijdens de 
bespuiting de spuitboom automatisch op de juiste hoogte hangt. 

Dit is van belang voor een optimale 
breedteverdeling van de spuitvloeistof en 
voorkomt onnodig veel drift. De gewenste 
boomhoogte kan via de spuitcomputer 
worden ingesteld. Ultrasoon sensoren op 
de spuitboom zorgen voor instelling en 
controle van de juiste hoogte. 

Op de kopakker gaat de boom bij het 
afsluiten van de hoofdkraan automatisch 
omhoog zodat gedraaid kan worden. Bij 
het inrijden van de volgende werkgang 
gaat de spuitboom weer omlaag naar de 
ingestelde boomhoogte. 

Milieuwinst
Automatische spuitboomhoogte regeling 
kan in principe in elk gewas gebruikt 
worden. De milieuwinst zit vooral in het 
vermijden of sterk reduceren van drift. 
Drift kan met een factor 3 verminderd 
worden door het verlagen van de sluit-
boomhoogte van 75 naar 50 centimeter 
boven het gewas. 

Kosten en baten
Een automatische boomhoogterege-
ling kost ongeveer € 2.500,–. Baten zijn 
een betere bedekking van het gewas en 
middelbesparing. 
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Voordelen 

Constant een optimale boom-
hoogte en optimale breedte-
verdeling spuitvloeistof: middel-
besparing.

Arbeidsverlichting: instellen en 
corrigeren boomhoogte niet meer 
nodig.

Minder drift.
Nadelen

Bij gelegerde gewassen moet het 
systeem (aan één kant) uitgescha-
keld worden.

Kosten.



Onderbladbespuiting 

Totdat het gewas sluit kan een behandeling tussen de rijen 
 uitgevoerd worden. Onderbladbespuiting geeft een gerichte, 
 effectieve bestrijding van haagwinde. 

Met een gerichte, effectieve bespuiting is 
minder middel nodig en kan een herha-
lingsbespuiting voorkomen worden. Ook 
wanneer de mechanische onkruidbestrij-
ding onvoldoende effectief is geweest 
wordt een onderbladbespuiting uitge-
voerd. 

Milieuwinst
Onderbladbespuiting geeft een gerichte, 
effectieve bestrijding van haagwinde. 
Met een gerichte, effectieve bespuiting is 
minder middel nodig en kan een herha-
lingsbespuiting voorkomen worden. 

Kosten en baten
Baten zijn een schone maïs, en de 
besparing op middel van het voorkomen 
van een herhalingsbespuiting. Kosten 
van de onderbladbespuiting ongeveer 
€ 50,–/ha. 
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Voordelen 

Minder gewasschade door 
 herbiciden.

Onkruid wordt gespoten in een 
verder ontwikkeld stadium en kan 
daardoor beter worden ‘geraakt’.

Nadelen

Kosten van de bespuiting.

Doordat door het gewas gereden 
wordt kan gewasschade op de 
kopeinden ontstaan.
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Lage Dosering Spuittechniek (LDS) voor onkruidbestrijding 

Bij elk gewasbeschermingsmiddel wordt voor een bepaald gewas een 
adviesdosering aangegeven door de fabrikant. Dit is de maximale 
dosering, maar vaak kunt u ook met een lagere dosering een goed 
resultaat behalen. 

Door onkruid in een vroeg stadium en met 
een effectieve mix te bestrijden. Stem de 
mix af op het soort onkruiden, al vraagt 
dit in het kiemstadium enige ervaring om 
te herkennen. Uw Schoon Water adviseur 
kan u helpen. 

LDS in mais is ook goed te combineren met 
eggen. De kosten van het eggen vallen weg 
tegen de bespaarde middelkosten en uw 
gewas ondervindt minder groeiremming.

In aardappelen blijkt een eenmalige 
bespuiting met een bodemherbicide voor 
opkomst van het gewas minder effectief 
dan spuiten na opkomst van het onkruid 
op de kleine plantjes. Een herhalingsbe-
spuiting voert u dan uit na 4–6 dagen voor 
de onkruiden die nieuw opkomen.

Een instrument dat kan helpen met LDS 
is is een MLHD-meter (minimum letale 
herbicide dosering). Met het MLHD 
meetapparaat kan u kort na de bespuiting 

vaststellen of de bespuiting voldoende 
heeft gewerkt. Via deze fotosynthese 
meting kan al vastgesteld worden of een 
onkruid dood gaat voordat er effect van de 
bespuiting waarneembaar is. Er kan dan 
snel beslist worden of een aanvullende 
bespuiting nodig is en met welke dose-
ring. Zo loopt u geen risico dat de dose-
ring toch te laag was. Dit zou u normaal 
gesproken pas na een week visueel 
kunnen vaststellen, waarna het onkruid al 
behoorlijk gegroeid kan zijn en moeilijker 
te bestrijden. 

Milieuwinst
Lager middelgebruik

Kosten en baten
Baten zijn lagere middelkosten (gemid-
deld 20%) en minder gewasschade. 
Kosten kunnen voortkomen uit het vaker 
door het perceel moeten rijden. Kosten 
MLHD-meter bedragen tussen de € 250,– 
en € 300,–. 
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Voordelen 

Geen onnodig hoog middelgebruik 
(lagere middelkosten).

Minder gewasschade.

Nadelen

Kleine kans op noodzaak extra 
bespuiting omdat vorige niet 
voldoende was.
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Laagvolume spuittechniek (LVS) (rugspuit)

Deze techniek is wezenlijk anders dan bij de hoogvolume spuittech-
niek. Het is in feite geen spuittechniek maar strooitechniek. 

De LVS lans werkt namelijk niet met 
een spuitdop, maar met een strooischijf. 
Deze schijf produceert zeer uniforme, 
vrij grove druppels. Een spuitdop maakt, 
onder invloed van luchtdruk, druppels van 
allerlei maten door elkaar. 

Door het ontbreken van driftgevoelige 
en te grove druppels zijn de verliezen 
laag en kan het middel egaal over het 
onkruid verdeeld worden met een mini-
male hoeveelheid water. Dit gebeurt zeer 
laag bij de grond en zonder overdruk. Met 
deze techniek is slechts 10 tot 30 liter 
per hectare (volveld) nodig. Dat scheelt 
dus flink in de kilo’s op de rug. Door de 
optimale bedekking kan er tot ruim 50% 
bespaard worden op middel. 

Voor de onkruidbestrijding wordt deze 
techniek al gebruikt in de boomteelt en op 
verhardingen, maar ook voor loofdoding 
in de aardappelteelt. In de kas wordt de 
techniek, in combinatie met luchtonder-
steuning, ook al gebruikt voor plaagbe-
strijding. 

Milieuwinst
De druppels zijn vrij grof: een doorsnede 
van zo’n 200 micron. Met driftarme doppen 
worden zo veel mogelijk druppels boven 
de 100 micron verspoten. De verspoten 
vloeistof uit de LVS techniek ligt dus boven 
de driftgevoelige grens. Ook is de vloeistof 
drukloos. Er vindt dus minder drift plaats. 
Ook kan het middelgebruik omlaag. 

Kosten en baten 
Kosten van een LVS-lans zijn ongeveer 
€ 1.390,-. Baten zijn lagere middelkosten 
en tijdsbesparing tijdens bespuitingen, 
omdat de spuit minder vaak gevuld hoeft 
te worden. 
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Voordelen 

Arbeidsgemak: minder kilo’s op 
de rug.

Minder spuitvloeistof nodig.

Minder middel nodig.

Tijdsbesparing door minder vaak 
spuitvloeistof bijtanken.

Weinig gevoelig voor verstopping.

Nadelen

Aanschafkosten.
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Rijenspuit met zakpijpen 

Bij dit systeem wordt de spuitvloeistof gericht het gewas in geblazen 
via zakpijpen. 

De zakpijpen hangen tussen de rijen en 
spuiten naar de zijkant het loof in. Op 
deze manier wordt het hele aspergegewas 
goed bedekt. Doordat de bespuiting 
tussen het gewas plaatsvindt en niet er 
boven, wordt de drift sterk teruggebracht. 

Milieuwinst
Drift wordt sterk teruggebracht, doordat 
de bespuiting tussen het gewas plaats-
vindt, en niet erboven. 

Kosten en baten
Voorrijdkosten bij een rijenspuit met 
zakpijpen zijn ongeveer € 50,– en het 
uurtarief ongeveer € 80,–  inclusief 
mankracht, trekker en spuit. Het 
gebruikte middel wordt apart in rekening 
gebracht. Doordat chemie efficiënt ingezet 
wordt kan mogelijk een bespuiting minder 
uitgevoerd worden. 
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Voordelen 

Goede bedekking van het loof. 
Het middel daar brengen waar het 
ook moet zijn, goede verdeling en 
minder drift.

Nadelen

De zakpijpen kunnen blijven 
hangen op omgevallen stengels. 
Dit kan het spuitbeeld negatief 
beïnvloeden en soms moet de 
trekkerchauffeur zelf ingrijpen. 



H3

Mechanische  
onkruidbestrijding / 
geen middelgebruik 
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Veertandeg
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Mechanische onkruidbestrijding is een goede aanvulling op chemi-
sche onkruidbestrijding. In sommige gewassen is het ook echt een 
alternatief voor inzet van chemie (met name in geplante gewassen). 
Het moet dan wel een vaste plaats krijgen in de teelt. 
Mechanische onkruidbestrijding is te optimaliseren door een goed 
vlakke en egaal (licht) aangedrukte grond, zeer recht te zaaien of te 
planten en de juiste weersomstandigheden, voor, tijdens en na de 
onkruidbestrijding. 

Een groot voordeel is dat er geen resistentie kan ontstaan bij de 
onkruiden. Bij goed gebruik van mechanische onkruidbestrijding 
wordt de gewasgroei niet geremd. Dit is bij inzet van chemische 
middelen wel vaak het geval. Bij scherp zonnig, droog en/of winderig 
weer kan het beter werken dan chemische onkruidbestrijding. 
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Eggen 

De Steketee wiedeg is uitgerust met lange 
dunne en beweeglijke veertanden. Er 
kan met deze machines zeer snel worden 
gereden: hoe hoger de snelheid hoe beter 
het effect. De tanddruk van deze wiedeg 
wordt niet geregeld door één veertand (zoals 
bij de veertandeg), maar aan elke tand zit 
een veer. Deze veer zorgt voor de veerspan-
ning op de tand. Als de tand naar achteren 
veert, verandert de hoek van de veer tot de 
tand. Door deze constructie is de weerstand 
over het hele veertraject constant. Hierdoor 
is het mogelijk om over het hele veld goed 
te eggen, zonder last te hebben van wiel-
sporen. Ook kan in een vroeger stadium 
begonnen worden met eggen.
Tevens is het mogelijk om een Steketee 
Treffler wiedeg in de ruggenteelt te 
gebruiken. Tijdens het werk kan de veer-
druk vanaf de trekker geregeld worden, 

Alle gewassen  
in rijen 

waardoor een snelle aanpassing aan het 
gewas of grondsoort mogelijk is. Deze 
wiedeg wordt vaak toegepast in combi-
natie met een schoffelmachine in dezelfde 
werkgang. 

Capaciteit 2–10 hectare per uur bij een 
werkbreedte van 6,2 meter. Werkbreedte 
tot 24 meter is mogelijk. 

Een veertandeg heeft een capaciteit van 
ongeveer 5 hectare per uur bij een werk-
breedte van 9 meter. Werkbreedte tot 24 
meter is mogelijk.

Kosten en baten
Aanschafprijs van een Steketee wiedeg 
ligt rond € 12.000,–. Een veertandeg kost 
ongeveer € 8.000,–. Baten zijn de bespa-
ringen op herbiciden. 

Milieuwinst 
Geen of minder bespuiting met herbi-
ciden. Herbiciden als MCPA, ethofume-
saat, Lontrel, Laddok N, Gardo Gold en 
Calaris hebben een hoog uitspoelings-
risico en verontreinigen het grond- en 
oppervlaktewater.  
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Steketee wiedeg

Voordelen 

In zeer veel gewassen inzetbaar, 
zowel nauwe als ruime rijafstand.

Er hoeft niet precies gereden te 
worden.

Grote capaciteit en niet duur.

In te zetten in vroeg gewasstadium 
(Steketee wiedeg) wanneer bestrij-
ding het effectiefst is.

Nadelen

Indringing in harde kleigrond 
onvoldoende.

Werking alleen op zeer klein 
onkruid.

Is vooral effectief tussen een 
bepaalde vochtigheid van de grond 
(te droog onvoldoende indringing, 
te nat onvoldoende werking van 
de grond).



Schoffels 

Schoffelen wordt kinderspel met nieuwe technieken zoals de gewas-
geleide of cameragestuurde schoffel die hieronder beschreven zijn. 
Lees meer over GPS-gestuurd schoffelen op de volgende pagina.

Gewasgeleide schoffels worden gestuurd 
door de gewasrij. Zelfs in kleine, tere 
gewassen kan gewasgeleid geschof-
feld worden, mits de gewasrij vrij recht 
is. Ruim 90% van het grondoppervlak 
wordt bewerkt, waarbij hoge rijsnelheden 
haalbaar zijn. Het simpele, mechanische 
stuursysteem werkt zelfs op het afdruk-
profiel van de zaaimachine. De Rosko 
NSD 8–75 is 6 meter breed en is leverbaar 
tot een werkbreedte van 12 meter. Capaci-
teit: 5–6 ha/uur. 

De cameragestuurde schoffel is een 
schoffel uitgebreid met camera-appara-
tuur, die via software meerdere rijen van 
het gewas ‘scant’ en daarna via een 
hydraulisch aanpassingssysteem de 
schoffel recht in de rijen zet. Dit kan 
vanuit de cabine door live-beelden goed in 
de gaten worden gehouden. Hierdoor kan 
met een grote schoffel achterop sneller 
gereden worden zonder gewasschade. 

In prei kan aanaardend geschoffeld 
worden. Dit houdt in dat er grond naar 
de planten gebracht wordt. Dit werkt 
onkruidbestrijdend en zorgt ervoor dat de 
preischacht een langer wit gedeelte krijgt. 

Kosten en baten 
Aanschafprijs van een gewasgeleide 
schoffel is ongeveer € 8.000,–. Een basis-
model cameragestuurde schoffel kost € 
25.000,–. Baten zijn de besparingen op 
herbiciden. Ook vindt er minder gewas-
schade plaats ten opzicht van ‘gewoon’ 
schoffelen.
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Milieuwinst 
Geen of minder bespuiting met herbicide. 
Herbiciden als MCPA, ethofumesaat, 
Lontrel, Laddok N, Gardo Gold en Calaris 
hebben een hoog uitspoelingsrisico en 
verontreinigen het grond- en oppervlakte-
water.

Door alle bewerkingen in het gewas uit te 
voeren met behulp van een GPS rechtrij-
systeem kunnen vele voordelen behaald 
worden.  

Cameragestuurde schoffel

Voordelen 

Arbeidsgemak.

Minder gewasschade.

Tijdwinst.

Nadelen

Aanschafprijs.

Vooral effectief bij een bepaalde 
vochtigheid van de grond.
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GPS Rechtrijsysteem / GPS schoffelen 

Automatische stuursystemen maken het werk van de tractor-
bestuurder makkelijker, zodat deze zich beter kan concentreren op 
de werkzaamheden van de machine tijdens het zaaien, schoffelen, 
spuiten, enz. 

Ook bespaart een rechtrijsysteem tijd 
omdat de rijsporen niet van te voren 
hoeven te worden uitgezet. Ook worden 
tijd en brandstof bespaard doordat bij het 
draaien op de kopakker voor een volgende 
werkgang werkgangen kunnen worden 
overgeslagen. Hierdoor hoeft niet meer te 
worden gestoken om recht voor de nieuwe 
werkgang te komen. 

Milieuwinst 
Door een rechtrijsysteem is er geen risico 
dat de spuit te dicht bij de sloot zal gaan 
rijden. Heftige stuurcorrecties zijn niet 
nodig. Door minimale overlap zal 5% 
à 10% aan middelen kunnen worden 
bespaard. Het risico van menselijk fouten 
is zeer klein. Door het controlesysteem op 
het beeldscherm zal een perceelsgedeelte 
nooit 2x bewerkt of gespoten worden. 
Door zowel te zaaien als te schoffelen 
met RTK-GPS kan tot op 2 cm vanaf de 
gewasrij worden geschoffeld.

Rechtrijsystemen zijn op dit moment nog 
niet rendabel voor alle telers. De systemen 
worden echter steeds beter en goedkoper 
en steeds meer telers gaan er gebruik 
van maken. De huidige nieuwe trekkers 
worden vaak al standaard af fabriek met 
GPS voorbereidingen uitgerust. Het valt te 
verwachten dat GPS-rechtrijsystemen op 
korte termijn wel rendabel zullen zijn.

Kosten en baten
De kosten voor een GPS-rechtrijsysteem 
zijn ongeveer € 15.000,– tot € 20.000,–. 
Deze kosten worden deels terugver-
diend door kleine verbeteringen in de 
teelt; beter aansluiting van werkgangen, 
meer werkbare uren (ook in schemer) en 
lichte besparing op kunstmest en gewas-
beschermingsmiddelen.  

Alle gewassen 
in rijen
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Voordelen 

Gebruiksgemak, risico menselijke 
fouten klein.

Middelbesparing 5% à 10%.

Meer werkbare uren.
Nadelen

Aanschafkosten.



Onkruidbestrijding in de gewasrij 

De vinger- en torsiewieder zijn ontworpen om onkruiden in de 
gewasrij te bestrijden.

De vingerwieder is geschikt om kleine en 
pas ontkiemde onkruiden aan te pakken. 
De vingerwieder bestaat uit een rond-
draaiende ‘schijf’ met hieraan flexibele 
vingers. Dee schijf loopt schuin in de rij. 
Onkruid in de gewasrij wordt hierdoor 
ontworteld. Doordat de vingers flexibel 
zijn wordt het gewas niet beschadigd. 

De torsiewieder heeft twee flexibele 
tanden aan beide kanten van de gewasrij. 
De tanden zijn iets schuin en slepend 
tegen de gewasrij geplaatst. Door de 
rijsnelheid gaan de tanden iets uit elkaar, 
waardoor ze het gewas niet beschadigen. 
Door het trillen van de tanden wordt de 
grond opengebroken en raakt onkruid 
ontworteld. De tanden werken circa twee 
centimeter diep. De intensiteit van de 
bewerking is regelbaar door het instellen 
van de werkdiepte en de stand van de 
tanden ten opzichte van het grondopper-
vlak. De torsiewieder is een simpel werk-
tuig, en hierdoor ook redelijk goedkoop. 

Capaciteit van beide werktuigen is 1 
hectare per uur bij een werkbreedte van 
drie meter. Met behulp van GPS wordt de 
capaciteit verhoogd. 
Voor bestrijding van groter onkruid 
kunnen beide technieken goed gecombi-
neerd worden. 

Kosten en baten 
Aanschafprijs van de torsiewieders is 
€ 250,– per gewasrij. Vingerwieders 
kosten, afhankelijk van het materiaal 
€ 600–800,– per gewasrij. Baten zijn de 
besparingen op herbiciden.

Milieuwinst
Geen of minder bespuiting met herbicide. 
Herbiciden als MCPA, ethofumesaat, 
Lontrel, Laddok N, Gardo Gold en Calaris 
hebben een hoog uitspoelingsrisico en 
verontreinigen het grond- en oppervlakte-
water.  

42

Alle gewassen 
in rijen



43

Nadelen

Bij beide technieken is precies 
rijden noodzakelijk.

Onkruid is snel te groot voor de 
vingerwieder.

Vingerbreuk (vingerwieder) oud 
rubber, op harde grondsoort.

Bij erg harde, droge (dicht-
geslagen) grond is indringing 
moeilijk.

h3 – mechanische onkruidbestrijding / geen middelgebruik

Vingerwieder

Torsiewieder

Voordelen 

Torsiewieder is relatief goedkoop.

Torsiewieder gemakkelijk op te 
bouwen, op elke schoffelmachine.

Torsiewieder geeft goede bestrij-
ding, ook van relatief groot 
onkruid.

Vingerwieder is eenvoudig op te 
bouwen op bestaande schoffel-
machine.

Veel keuze in vingerwieders: voor 
elk gewas en elke grondsoort kan 
een juiste vingerwieder gekozen 
worden.

Vingerwieder geeft weinig gewas-
schade doordat de plant van de 
zijkant onder het blad benaderd 
wordt.



Op- en afploegen van de ruggen 

Bij deze methode gaat men met een frees of cultivator tussen 
de ruggen. Direct na de laatste oogst wordt de rug gedeeltelijk 
 afgeploegd. Hierna wordt de rug in een paar keer weer aangeploegd. 

De paden tussen de ruggen en de zijkant 
van de ruggen worden behandeld. 
Doordat het onkruid meerdere malen 
wordt betreden is de methode effectief. 
Dit kan echter alleen met een smalspoor-
trekker. 

Milieuwinst
De milieuwinst kan flink zijn doordat 
herbiciden geheel of gedeeltelijk achter-
wege kunnen blijven. 

Kosten en baten
De kosten zijn iets hoger, vooral vanwege 
arbeid. Baten zijn een betere gewasgroei 
doordat er geen groeiremming plaatsvindt 
door de herbiciden.  
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Asperge



Voordelen 

Minder herbicidegebruik.

Geen groeiremming van het gewas 
door de herbiciden.

Nadelen

Ontsnapte onkruiden groeien vaak 
fors uit. Deze moeten handmatig 
verwijderd worden.

Kost meer tijd.
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Onkruidblazer 

De pneumat bestaat uit een compressor en blaasmonden. 

De blaasmonden worden zodanig op 
de schoffelmessen gemonteerd dat de 
beide luchtstromen tegenover elkaar in 
de gewasrij blazen. Hierdoor wordt klein 
onkruid uit de grond geblazen. 

Milieuwinst
De milieuwinst kan flink zijn doordat 
herbiciden geheel of gedeeltelijk achter-
wege kunnen blijven. 

Kosten en baten
Relatief duur in aanschaf en onderhoud. 
Baten zijn besparingen op herbiciden.  

Boomteelt

Voordelen 

Geen mechanische gewasbescha-
diging en daarmee inzetbaar in 
vaste plantenteelt.

Geen groeiremming van het gewas 
door de herbiciden.

Nadelen

Compressor vraagt hoge capaciteit 
van de trekker.

Kwaliteitsverlies mogelijk door 
kromgroeien van het gewas.



47

h3 – mechanische onkruidbestrijding / geen middelgebruik

Cleanlight / UVc licht 

Het UVc licht doodt bacteriën en schimmels. 

Met UVc licht wordt het gewas beschermd 
en versterkt op een schone en effectieve 
manier. 

Milieuwinst
Door een gewas te behandelen met UVc 
licht kan het gebruik van fungiciden 
verminderd worden. 

Kosten en baten
In de glastuinbouw is de techniek reeds 
een succes. In de vollegrondsgroente-
teelt worden goede resultaten geboekt. 
Er wordt momenteel gewerkt aan 
een geauto matiseerde versie voor het 
vergroten van de capaciteit.  

Meerdere  
gewassen

Voordelen 

Besparing op middelen.

Kan gebruikt worden bij alle 
 weersomstandigheden.

Nadelen

Aanschafprijs.

Capaciteit is nog niet voldoende.
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Asperge,  
aardappel

Beetle Eater 

De machine bestaat uit twee grote mecha-
nisch aangedreven centrifugaalventila-
toren. Eén zorgt voor het blazen van lucht 
in het gewas, de andere zorgt voor het 
opzuigen van de lucht.  Hierdoor ontstaat 
een werveling in het gewas waardoor 
de insecten in de zuig ventilator terecht 
komen en via een afvoerpijp verpulverd 
weer de machine verlaten.

Een tractor van circa 80 pk trekt het appa-
raat. De luchtsnelheid in de zuigkanalen 
kan oplopen tot meer dan 400 km/uur.  
In een werkgang kan de machine  
4 rijen behandelen (3 meter breed).  
Bij een rijsnelheid van 5 km/h kan onge-
veer 1 hectare per uur worden behandeld. 

Milieuwinst
Het gebruik van insecticiden kan hiermee 
omlaag gebracht worden. 

Voor asperge geldt dat de aspergekever 
tot nu toe chemisch bestreden wordt. 
Dit systeem kan de teelt minder afhan-
kelijk maken van het middel Decis tegen 
asperge kevers.  
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h3 – mechanische onkruidbestrijding / geen middelgebruik

Voordelen 

Geen veiligheidstermijn, de 
machine kan tot het einde van de 
teelt ingezet worden.

Niet selectief: in te zetten tegen 
alle plagen die niet al te vast zitten 
op het gewas.

Nadelen

De werking is kort, dus om de 
plaag te beheersen moet de 
machine vaak ingezet worden.

De machine is zwaar, risico op 
grondverdichting.

Langzaam rijden: een behandeling 
duurt vrij lang.



H4

Overige  
maatregelen 
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Beslissingsondersteunende systemen

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gebaseerd op 
voorbereidende en ondersteunende systemen (BOS systemen).
 
Voorbeelden hiervan zijn:
Gewis is een computerprogramma dat 
u helpt bij het efficiënter gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het helpt bij 
het bepalen van het optimale spuittijdstip 
en de benodigde dosering. U kunt ook een 
abonnement nemen op de Gewis-fax. Het 
advies is dan gebaseerd op de metingen 
van een weerpaal bij u in de buurt. 
Het effect van een bespuiting hangt sterk 
af van de omstandigheden (weer, plant, 
bodem) in de periode vóór, tijdens en na 
het spuiten. Wat de ideale omstandig-
heden voor een bespuiting zijn, wordt 
bepaald door allerlei specifieke eigen-
schappen van het middel: soort middel, 
werkingsmechanisme, werkzame stof, 
formulering etc. Het Gewis programma 
heeft een databank waarin alle eigen-
schappen van de bestrijdingsmiddelen 
zijn opgeslagen. 

Phytopthora is de belangrijkste ziekte 
in aardappelen en met de bestrijding 
gaan flinke kosten gepaard door de dure 
middelen. “Kalenderspuiten” is dan ook 

zonde. Een BOS is dan een goed instru-
ment om te komen tot een kosteneffec-
tieve en optimale bestrijding. Zo voorkomt 
u dat u spuit op het moment dat dit niet 
nodig is. Prophy is een voorbeeld van 
een phytophthora advies via internet, 
te vinden op (www.opticrop.nl). Door 
loonwerkers met een druk tijdschema 
kan een BOS gebruikt worden om middel 
te besparen door bij sommige weers-
omstandigheden een lagere dosering te 
gebruiken. 

Milieuwinst
Lagere doseringen of een bestrijding over 
slaan, geeft lagere emissie naar het water.

Kosten en baten
De besparing op middelen kan fors zijn. 
Bij Gewis kun je kiezen voor: 
₁  software op de computer. Hier zit 

een weerabonnement in plus uitleg 
programma: 
Kosten eerste jaar € 295/jaar 
Kosten tweede en volgende 
jaren € 475,–/jaar
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₂   internetmodule “Gewis online”. Dit 
abonnement kost € 130,–/jaar 
Kosten Phythopthora waarschuwing 
bedragen € 400,–/jaar  
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Voordelen 

Een effectievere bestrijding. 

Geen onnodig hoog middelgebruik 
(lagere middelkosten).

Nadelen

Werkzaamheden meer indelen 
op basis van de weersomstandig-
heden.



Zuiveringsmethoden voor spoel- en reinigingswater 
 spuitmachines 

In de praktijk gebeurt het vullen, spoelen en reinigen van de spuit 
vaak op het erf.

Reden hiervoor is dat alles bij de hand is 
en dat er schoon stromend water beschik-
baar is. Bovendien is een verhard erf 
altijd begaanbaar. Als er geen wasplaats 
aanwezig is, kan het spoelwater direct 
naar het grond- en oppervlaktewater 

stromen. Een mogelijke oplossing voor 
deze emissie is het opvangen en het 
behandelen van het reinigingswater met 
behulp van zuiveringssystemen. 

Er is een aantal verschillende biologi-
sche zuiveringssystemen in omloop. 
Voorbeelden van biologische zuiverings-
systemen zijn biobed, Phytobac© en 
biofilter. Biologische systemen werken 
door binding van de bestrijdings middelen 
aan organische stof of bodemdeeltjes 
en afbraak door micro-organismen. 
Water kan daarbij geheel of gedeeltelijk 
verdampen. 

Met het Franse systeem OSMOFILM 
wordt de restvloeistof opgeslagen en in 
osmosezakken ingedroogd. Dit duurt 
afhankelijk van hoeveelheid vloeistof, 
seizoen en weersomstandigheden een 
aantal maanden. Hierna worden de resten 
van gewasbeschermingsmiddelen in vaste 
vorm afgevoerd naar een kca-depot. 

Biofilter
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Voordelen Nadelen

Biofilter Eenvoudig en praktisch. Niet voor hoeveelheden >5m3.

Gebruiksvriendelijk. Systeem kan geen hoge  dosering 
middel aan.

Kan zelf worden gebouwd.

Kostprijs laag (€ 1.000,– – 
€ 2.000,–).

Biologisch systeem.

Modulair opschaalbaar.

Phytobac Gebruiksvriendelijk. Kostprijs hoger (afhankelijk 
van materiaal € 1.000,– – 
€ 10.000,–). 

Capaciteit tot 20m3. Grotere constructie.

Biologisch systeem. Systeem kan geen hoge  dosering 
middel aan.

Kan deels zelf worden gebouwd.

Osmofilm Modulair opschaalbaar. Afvoer van vast residu.

Goed toepasbaar. Reservoir nodig.

Iets hogere kostprijs: voor gemid-
delde capaciteit zo’n € 5.000,– 
investering en € 500,– jaarlijkse 
kosten.
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Voor- en nadelen
Het grootste voordeel van zuiverings-
systemen is de vermindering van emissie 
naar het oppervlaktewater. Dit is zeker 
ook van belang voor het behoud van het 
middelenpakket. Stoffen die in te hoge 
concentraties worden teruggevonden in 
het oppervlaktewater, worden vaak op 
termijn verboden. 

Milieuwinst
De milieuwinst van zuiveringssystemen is 
groot. In principe is de techniek voor alle 
groepen bestrijdingsmiddelen toepasbaar. 
Enkele mobiele stoffen (m.n. herbiciden) 
kunnen deels door het biobed lopen, 
maar de meeste stoffen worden tot 100% 
afgebroken. 
Omdat de kosten van de biologische 
systemen lager liggen, kunnen deze door 
loonwerkers en grotere teeltbedrijven 
goed op het bedrijf worden toegepast.  
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Osmobag
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Recirculatie en hergebruik drainwater 

In de tuinbouw worden, afhankelijk van 
de teelt en teeltwijze, verschillende types 
recirculatiesystemen gebruikt, gewoonlijk 
bestaande uit volgende onderdelen:
{{ een verzamelsysteem voor het drainwater, 

bijvoorbeeld drainslangen, hangende goten, 
lavabedden,
{{ een opslagbassin voor het niet ontsmette 

water,
{{ een waterontsmetter, bijvoorbeeld 

uv-installatie, langzame zandfilter, 
verhitter,
{{ een opslagbassin voor het ontsmette water,
{{ een meng- en bemestingsunit,
{{ een irrigatie-/fertigatiesysteem,
{{ een teeltsysteem (substraatmatten, potten, 

containers

Om het risico op de verspreiding van 
ziekteverwekkende micro-organismen te 
vermijden, wordt in vele gevallen geop-
teerd voor een ontsmettingssysteem 
(langzaam zandfilter, uv-ontsmetting, 
ozonisatie of verhitting). Kan het drain-
water in uitzonderlijke gevallen niet meer 
worden gebruikt als aangietwater (over-
schrijding van kritische grenzen nutri-
enten of opstapeling ballastzouten), dan 
kan dit geloosd worden op een rietfilter.

Milieuwinst
Milieuwinst is vooral dat u minder water 
en daarmee meststoffen en resten van 
gewasbeschermingsmidelen hoeft te 
lozen. Wanneer u toch moet lozen, vangt 
een rietfilter meststoffen en middelen af 
in plaats van dat deze via sloot of riool in 
het oppervlaktewater komen. Dit is zeker 
ook van belang voor het behoud van het 
middelenpakket. Stoffen die in te hoge 
concentraties worden teruggevonden in 
het oppervlaktewater, worden vaak op 
termijn verboden. 
 
Kosten en baten
Kosten voor de aanleg van een recircu-
latiesysteem zijn afhankelijk van hoe 
dit wordt ingericht, waarbij ontsmetting 
doorgaans de hoogste kostenpost is.

Aardbeien, 
boomteelt 

(containerteelt)
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Voordelen 

Verhogen van efficiëntie gebruik 
water en meststoffen. 

Nadelen

Stelt hogere eisen aan kwaliteit 
aanmaakwater (liefst regenwater) 
en samenstelling voedingsoplos-
sing moet nauwlettend worden 
gevolgd. 

Voedingsoplossing naar planten

Hergebruik drainwater

OntsmettingRestdrain

Meststo�en

Voedingsunit:
samenstelling gietwater
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Waterplantenfilter voor reinigen recirculatiewater

Met een waterplantenfilter, eventueel met waterslakken, kan recircu-
latiewater gereinigd worden van algen en wortelrotschimmels. 

Hierdoor is kunstmatig ontsmetten, 
bijvoorbeeld met UV licht, niet nodig. De 
filters bestaan in horizontale of verticale 
versie. 

Het water wordt na beluchting in het 
waterplantenfilter gebracht. In het 
wortelpakket van de waterplanten is een 
aangenaam leefklimaat voor waterzuive-
rende bacteriën. Doordat de waterplanten 
nutriënten uit het water halen wordt 
algengroei verminderd. Door de beluch-
ting treedt ook gelijk ontijzering op.

Milieuwinst
Milieuwinst is vooral dat u dat bassin-
water minder snel hoeft te lozen, doordat 
dit schoner en gezonder blijft. Meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen worden afge-
vangen door het waterplanten filter in 
plaats van via sloot of riool in het opper-
vlaktewater te komen.
 

Kosten en baten
Kosten voor de aanleg van een waterplan-
tenfilter van ongeveer 100 m3 is € 3.562,– 
inclusief arbeid. 

Boomteelt  
(containerteelt)
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Voordelen 

Geen kunstmatige ontsmetting 
nodig.

Vermindert ook het gehalte aan 
bicarbonaat wat betere waterkwa-
liteit oplevert.

Door het verbeteren van de water-
kwaliteit betere gewasgroei en 
lager gebruik gewasbeschermings-
middelen.

Nadelen

Filter neemt behoorlijk wat ruimte 
in (afhankelijk van hoeveelheid 
water).



62

Grasbanen

Gras tussen en eventueel onder de laanbomen voorkomt  
onkruidgroei. 

Afhankelijk van de breedte van de strook 
hoeft tot 70% van het oppervlak te niet 
bespoten te worden met herbiciden. 

De grasstrook zorgt er ook voor dat het 
perceel voor een langere periode begaan-
baar blijft met machines. Het voorkomt 
insporing en structuurbederf door de 
zware rooimachines. Het afstervende en 
gemaaide gras is een bron van nutriënten 
en organische stof. Meer organische 
stof en bodemleven zorgen voor minder 
verdichting, betere beluchting en afwate-
ring. Ook stimuleert dit het bodemleven. 

In plaats van spuiten moet wel iets vaker 
gemaaid worden, maar netto kost het 
ongeveer even veel tijd. Kies voor een 
langzaam groeiend grasmengsel om 
concurrentie te voorkomen. Een eventueel 
tekort aan water of nutriënten kan onder-
vangen worden met fertigatie.

Milieuwinst
De milieuwinst is flink doordat herbiciden 
geheel of gedeeltelijk achterwege kunnen 
blijven. 

Kosten en baten 
Per hectare per jaar wordt zo’n € 200,– 
bespaard op herbiciden. 

Boomteelt:  
spillen
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Voordelen 

Minder bespuitingen.

Besparing op herbiciden: € 200,–.

Perceel beter begaanbaar.

Verbetering bodemstructuur.
Nadelen

Vaker maaien.
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Doodspuiten aardappelloof met preciesielandbouw

Met de introductie van GPS-plaatsbepalingstechnieken en de snelle 
ontwikkelingen op het gebied van sensoren en bemonsteringstech-
nieken zijn de mogelijkheden van precisielandbouw sterk toegenomen. 

Gewasopbrengst en kwaliteit variëren vaak 
sterk op percelen met een grote variatie 
in bodemvruchtbaarheid en bodemvocht. 
Door precisiebemesting kunnen groeiom-
standigheden beter worden waardoor ook 
de gewasopbrengst en kwaliteit beter zal 
zijn. Een gezond gewas betekent ook dat 
er minder gewasbescherming nodig is. 

Grofweg kunnen er twee benaderingen 
worden onderscheiden voor het bepalen 
van de variatie binnen een perceel. Ener-
zijds zijn er sensingmethoden die bodem-
eigenschappen plaatsspecifiek in kaart 
brengen, anderzijds zijn er technieken die 
indirect de bemestingsbehoefte van het 
gewas bepalen door de variatie in gewas-
ontwikkeling gedurende het seizoen in de 
gaten te houden.

Een voorbeeld is het doodspuiten van 
aardappelloof met behulp van de YaraN-
sensor, die de dosering aanpast op de 
reflectiewaarde (groenheid) van het loof.

Milieuwinst
Minder emissie van loofdodingsmiddelen 
naar het water.

Kosten en baten
Een YaraN sensor kost € 25.000,– –  
€ 30.000,–

Gemiddelde besparing van € 30,–/ha bij 
uitsparen van 1 liter/ha Reglone. 

Aardappelen



Voordelen 

Minder gebruik van loofdodings-
middelen. Gebruikers geven aan 
gemiddeld 30% minder te kunnen 
inzetten om loof dood te spuiten.

Nadelen

Herbespuiting nodig bij te krappe 
afstelling waardoor hoeveelheid 
doodspuitmiddel toch te laag 
blijkt. 
Systeem vraagt om een gedegen 
kennis en inschatting van de teler. 
Betreffende spuit moet over de 
techniek beschikken om de spuit-
volumes goed te kunnen variëren.
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Mechanisch onderwerken groenbemester

Om in de teelt geen last te hebben van groenbemesteropslag moet 
deze in het voorjaar op tijd worden vernietigd. Doodspuiten is onge-
wenst. 

Meestal kan u de groenbemester goed 
onder werken met machines. U kunt 
verschillende schijveneggen gebruiken, 
een schijvencultivator, een frees, een spit-
machine en/of een klepelmaaier.
Alleen bij hardnekkig wortelonkruiden of 
percelen met veel aaltjes, kan in noodge-
vallen een bespuiting nodig zijn. Vraag 
altijd vooraf uw Schoon Water adviseur 
om advies.

Kosten en baten
Benodigde arbeid en toegerekende kosten 
(tractor, werktuig, brandstof) van deze 
bewerkingen variëren. Van 1 uur en en 
€ 40,–/ha voor bewerking met schijveneg 
tot 2 uur en € 90,–/ha voor een messen-
frees. 

Milieuwinst
Verminderen van emissie van glyfosaat 
(RoundUp) naar het oppervlaktewater. 
Deze stof wordt veelvuldig aangetroffen in 
het oppervlaktewater en overschrijdt daar 
de drinkwaternorm. 

Alle teelten



Voordelen 

Organische stof in de bodem 
wordt verhoogd / blijft op peil.

Overwinterende groenbemester 
voorkomt stikstofuitspoeling.

Aaltjesbestrijding.

Nadelen

Bestrijding van wortelonkruiden 
kan in de knel komen door volg-
gewas.

Niet goed ondergewerkte groen-
bemesters (grassen en rogge) 
kunnen weer gaan uitlopen. 
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Groenbemesters tegen aaltjes

Groenbemesters kunnen ingezaaid worden om aaltjes te bestrijden. 

Het is hierbij echter wel zeer belangrijk 
dat u weet welke aaltjes in het perceel 
aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. 
Denkt u een aaltjesprobleem te hebben en 
wilt u een gerichte bouwplan- en groenbe-
mesterkeuze maken, dan is het noodzake-
lijk het perceel eerst te bemonsteren. 

Stem de keuze van de groenbemester 
af op de aanwezige aaltjessoorten. De 
keuze van een geschikte groenbemester 
is namelijk afhankelijk van de aanwe-
zige aaltjes in het perceel. Er zitten ook 
verschillen in de aaltjesvermeerdering van 
de diverse rassen van bladrammenas en 
gele mosterd. De aanpak is sterk afhanke-
lijk van welk soort aaltje er aanwezig is op 
het perceel. 
{{ Bietencystenaaltjes: Gebruik resistente 

bladrammenas.
{{ Chitwoodi: Gebruik multi-resistente blad-

rammenas zoals o.a. Doublet, Defender, 
Terranova. 
{{ Vrijlevende aaltjes: Géén groenbemesting! 

Kies voor stro laten liggen, compost en/of 
dierlijke mest. Bestrijd onkruid! Zorg dat de 
grond kaal is.

{{ Stengelaaltje: Geen vlinderbloemige groen-
bemesting! Evt. grasgroenbemester wel 
mogelijk.

Milieuwinst
De milieuwinst is hoog door minder inzet 
chemische grondontsmetting. 

Alle teelten
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Effect groenbemesters op aaltjes

Groen bemesters Witte bietencyste-
aaltje

Wortelknobbel-aaltje 
(M. chitwoodi)

Wortelknobbel-aaltje 
(M. fallax)

Wortellesie aaltje  
(P. penetrans)

Vrijlevend aaltje  
(Trichodorus similis)

Vrijlevend aaltje  
(Paratrichodorus teres)

Engels raaigras 0 + +++ + +++ +++

Italiaans raaigras 0 ++ +++ +++ +++ +++

Bladrammenas --  R 0  R +  R +++ ++ +

Gele mosterd --  R ++ ++ +++ +++ +

Afrikaantje 0 0 0 -- ? ?

Japanse Haver ? ? ? - ? ?

Zomergerst 0 + + ++ ? ++

Bladkool +++ ? ? ? ? ?

(Winter)rogge 0 +++ ++ ++ +++ +++

Vermeerdering: - - actieve afname / R rasafhankelijk / 0 geen / + weinig / ++ matig / +++ sterk / ? onbekend

Kosten en baten
Na de teelt van mais op zand- en löss-
grond bent u verplicht om een stikstof 
vanggewas te zaaien. Door dan direct te 
kiezen voor een groenbemester die aaltjes 
doodt waarvan u last heeft, kan u direct 
geld besparen. Een voorbeeld van de 
kosten van het zaaien van een groenbe-
mester versus chemische grondontsmet-
ting vindt u hieronder:
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Effect groenbemesters op aaltjes

Groen bemesters Witte bietencyste-
aaltje

Wortelknobbel-aaltje 
(M. chitwoodi)

Wortelknobbel-aaltje 
(M. fallax)

Wortellesie aaltje  
(P. penetrans)

Vrijlevend aaltje  
(Trichodorus similis)

Vrijlevend aaltje  
(Paratrichodorus teres)

Engels raaigras 0 + +++ + +++ +++

Italiaans raaigras 0 ++ +++ +++ +++ +++

Bladrammenas --  R 0  R +  R +++ ++ +

Gele mosterd --  R ++ ++ +++ +++ +

Afrikaantje 0 0 0 -- ? ?

Japanse Haver ? ? ? - ? ?

Zomergerst 0 + + ++ ? ++

Bladkool +++ ? ? ? ? ?

(Winter)rogge 0 +++ ++ ++ +++ +++

Vermeerdering: - - actieve afname / R rasafhankelijk / 0 geen / + weinig / ++ matig / +++ sterk / ? onbekend

h4 – overige maatregelen

Kosten chemische grondontsmetting

Middel Kosten per kg/l* Dosering: halve 
 dosering volvelds

Kosten per ha

Mocap € 10,50 25 kg € 262,50

Vydate € 11,50 20 kg € 230,–

Nemathorin 10 g € 17,– 15 kg € 255,–
* Bron: Handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij 2011, DLV Plant

**  Gemiddeld wordt 1x per 5 jaar een chemische grondontsmetting uitgevoerd met een halve dosering volvelds

Kosten grondontsmetting met groenbemester

Kostensoort Kosten per ha

Inkoop zaaizaad incl zaai € 150,-

Onderwerken € 40,– tot € 90,–

Totaal € 190,- tot € 260,-

** gemiddeld wordt 1x per 5 jaar de grond ontsmet
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Akkerranden / functionele agrobiodiversiteit

Akkerranden worden bij voorkeur aangelegd als buffer langs sloten. 

Op de strook wordt een een- of meerjarig 
bloemen- en grassenmengsel ingezaaid en 
onderhouden. 

Milieuwinst
Beperking van de emissie van nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen rich-
ting oppervlaktewater door beperking 
van afspoeling en drift. Verminderde 
inzet van insecticiden nodig. Vergroten 
bio diversiteit.

Kosten en baten
Kosten bestaan uit opbrengstderving 
door ruimtebeslag, aanleg en onderhoud 
van de rand. De baten komen uit een 
subsidieregeling: SNL-pakketten, lande-
lijke FunctioneleAgroBiodversiteit(FAB)-
regeling of Actief Randenbeheer Brabant 
(ARB) www.randenbeheerbrabant.nl. Het 
subsidiebedrag loopt uiteen van € 0,15 
– 0,20 per m2 op grasland tot € 0,175 – 
0,25 per m2 op bouwland. In veel gevallen 
wordt het zaaizaad en/of zaaien apart 
vergoed.
Daarnaast kan er op het gebruik van 
insecticiden worden bespaard. 

Alle 
gewassen



Voordelen 

Verhoging van de algehele 
biodiversiteit: akkerranden bieden 
ruimte, voedsel en beschutting 
voor allerlei flora en fauna.

Verhoging van het aantal natuur-
lijke vijanden voor plagen (FAB): 
akkerranden bieden voedsel en 
beschutting. Hierdoor is de inzet 
van gewasbeschermings middelen 
minder vaak nodig en vermin-
dert de afhankelijkheid van deze 
middelen.

Verbetering van de toegankelijk-
heid van het perceel en de sloot; 
vooral bij meerjarige grasranden. 
Maar wees terughoudend met 
berijden.

Akkerranden accentueren het 
landschap. De bloemen en 
grassen vallen in de smaak bij 
toeristen en recreanten. Op deze 
wijze dragen akkerranden bij aan 
het positieve imago van boeren en 
de landbouw in het algemeen.

Positief voor water vanwege sterke 
drift reductie.

Nadelen

De akkerrand neemt ruimte in ten 
koste van het cultuurgewas en 
kost dus productie-oppervlakte. 
Voor deze opbrengstderving en 
de kosten van aanleg en beheer is 
subsidie mogelijk.

Doordat chemische onkruid-
bestrijding in randen alleen 
pleksgewijs toegelaten is, kan 
onkruid lastig zijn bij eenjarige 
bloemenranden. Het voorkomen 
van veronkruiding vraagt dan 
aandacht.
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h4 – overige maatregelen 
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Uw Eigen Schoon Water Idee 

Veel deelnemers aan Schoon Water hebben zelf slimme ideeën om 
de gewassen te beschermen zonder het water te belasten.

Uw idee:

Beeldmateriaal: 
CLM, DLV Plant 





Schoon Water 
win-win 

maatregelen
 

voor schoon grond- en oppervlaktewater 
en een goed gewas

Schoon W
ater w

in-w
in m

aatregelen 

‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, 
Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duinboeren, 

Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

De Brabantbrede uitrol van Schoon Water win-win maatregelen wordt verzorgd door CLM, DLV Plant en ZLTO. 


