
 

 

 

 

 

Geachte agrariër, loonwerker of handelaar in gewasbescherming, 

 
Op donderdag 9 juni organiseert Schoon Water voor Brabant - in samenwerking met ZLTO 

Oss en gemeente Oss - een grote demonstratiedag voor agrariërs, loonwerkers en handela-

ren in gewasbescherming. 

Met als thema:  

Nieuwste technieken voor mechanische onkruidbestrijding en emissiereducerende 

spuittechnieken. 

De demonstratie heeft een ochtend- en een 

middagronde, waarin u een begeleide rond-

gang maakt langs de technieken. Hierbij ziet u 

de nieuwste gewasbeschermingstechnieken, 

zoals camera- en GPS-gestuurde schoffelma-

chines, de WeedIt, het Canopy Density Spray-

ing-principe, luchtondersteuning, automatische 

sectie-afsluiting m.b.v GPS en de nieuwste 

Wingssprayer. U krijgt informatie over  toe-

passingsmogelijkheden, voordelen van de 

technieken voor effectievere gewasbescher-

ming en de kosten en baten. Verder is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.  

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag!  

 

Locatie: hoek Tilderstraat-Amelsestraat in Oss. 

Het programma is: 

09:30 - 09:50 koffie, inschrijven eerste ronde 

09:50 - 12:30 welkom door ZLTO Oss en eerste ronde 

12:30 - 13:15 lunch, welkom wethouder Hoeksema, inschrijven tweede ronde 

13:15 - 16:00 welkom door ZLTO Oss, tweede ronde 
 

Wethouder Hoeksema is ook aanwezig, om te laten zien wat de Gemeente Oss doet binnen 

het project Schoon Water.  

 

Aan het deelnemen van ochtend- of middagprogramma is een spuitlicentiepunt (thema 

Veiligheid en Techniek) verbonden. Als u een spuitlicentiepunt wilt ontvangen, moet u 

zich hiervoor vóór 29 mei opgeven bij T.Cox@dlvplant.nl of 077 - 398 75 00). De kosten 

voor deelname bedragen € 45,-. Vergeet niet uw spuitpas mee te nemen 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Jenneke van Vliet  

CLM Onderzoek en Advies 

T 0345-470753  

jvanvliet@clm.nl 

 

 

 
Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische on-

kruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie 

is een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen 

Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform 

Duinboeren. 

Secretariaat Schoon Water: 

CLM, Postbus 62 4100 AB Culemborg 

t 0345 470700  f 0345 470799 

e info@clm.nl  i www.schoon-water.nl 


