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Gemiddelde 
 milieubelasting van 
het grondwater van 
2001 t/m 2008 in de 
verschillende land
bouwgebieden.

In 2008 voerden 350 agrariërs en loonwerkers de gewasbescherming op grondwatervriendelijke 
manier uit. Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden is dat 81% van het totale landbouw
areaal (2200 ha). Agrariërs en loonwerkers doen dat niet alleen op percelen binnen de grond
waterbeschermingsgebieden, maar ook daarbuiten. In totaal is op ruim 9500 ha volgens de 
Schoon Water werkwijze geteeld. 

In alle grondwaterbeschermings-

gebieden is de milieubelasting van 

het grondwater in 2008 verlaagd 

t.o.v 2007. In vijf van de zes 

 gebieden (Waalwijk, Budel, 

Helvoirt, Nuland en Vessem) heeft 

de  landbouw ook in 2008 de 

milieubelasting van het grond-

water onder de somnorm van 500 

milieubelastingspunten (mbp) 

gehouden. In Budel lukte het zelfs 

om onder deze norm te blijven in 

de lastige aardappelteelt. 

Daarnaast boekten ook gemeen-

ten en enkele bedrijven winst.

Weer winst voor grondwater in 2008

Per bespuiting geldt een norm van 100 mbp, in 
2008 voldeed 91% van alle bespuitingen aan 
deze norm. In Helvoirt, Nuland en Vessem is 
de milieubelasting licht afgenomen ten opzicht 
van vorig jaar. In Waalwijk hebben met name 
boomtelers gezorgd voor een sterke afname 
van de milieubelasting. In Budel hadden telers 
vorig jaar veel last van schimmels in hun 
gewas. Dit jaar weten de asperge en aardappel
telers de milieubelasting weer terug te  dringen 
naar een lager niveau. In Macharen is in 
 diverse teelten winst geboekt, namelijk in prei, 
suikerbieten en wintertarwe. Wel blijft door de 
verdubbeling van het areaal prei Macharen 
boven de somnorm. 
In Nuland lukte het een aspergeteler om ook in 
dit moeilijke gewas onder de norm te blijven. 
Hij voerde op zijn lichte grond veel mechani
sche onkruidbestrijding uit.

Onkruid in de randen
De afgelopen jaren kwamen bij het Schoon Water loket vragen en klachten binnen over onkruid 
in slootkanten en bermen. Bel bij problemen met onkruid dat niet op tijd gemaaid wordt altijd 
met het waterschap! De Dommel: Cees Smulders 0402558283, Aa en Maas: District Hertogs
wetering 0412487350 en Brabantse Delta: Ruud Bastiaanssen 0765641326.

In Budel bleef de milieubelasting in aardappel
teelt onder de norm van 500 mbp. 

Kijk voor de resultaten op gewasniveau op de 
website (www.schoonwater.nl) bij Landbouw/
resultaten. 

In 2008 heeft de gemeente Bladel ‘goud’ 
behaald op de Barometer Duurzaam Terrein 
beheer: zij werkt nu volledig zonder chemie! 
Gemeenten Den Bosch en Haaren hebben op 
de alle verhardingen onkruid aangepakt met 
borstelen, branden en heet watertechniek 
WAVE.
Op Kempen Airport vond in 2008 een proef 
plaats met bestrijding van onkruid m.b.v hete 
lucht. Deze zal in 2009 doorlopen. 
Op de volgende bladzijde is verder te lezen hoe 
in Oss bedrijven en gemeente zich in zetten 
voor Schoon Water.



Sinds 2008 doen ook de pachters van 
gronden van Brabant Water mee aan 
het Schoon Water project. Brabant 
Water wil namelijk dat naast de 
grondwaterbeschermingsgebieden alle 
gronden in haar eigendom op een 
grondwatervriendelijke manier beteelt 
worden.
Dit jaar stappen ook de Duinboeren in 
uit de gemeenten Dongen, Loon op 

         Bedrijven Elzenburg in Oss positief over 
duurzaam onkruidbeheer

De deelnemers waren te gast bij Unipol 
Holland BV. Om de tafel zaten verder vertegen
woordigers van de bedrijven Chemetall NV, 
Osse Overslag Centrale BV, VBI Oss BV, 
Synthomer BV, Spierings Kranen BV, 
Van Gansewinkel, Heesen Yachts. Deze bedrij
ven hebben samen met de gemeente Oss de 
intentieverklaring bescherming bodem en 
grondwater Elzenburg ondertekend. Duur
zaam terreinbeheer is daarbij een van de 
 aandachtspunten. In deze bijeenkomst is 
besproken hoe gezamenlijk stappen zijn te 
 zetten richting nietchemisch beheer. 

In een presentatie liet CLM zien dat bedrijven
terreinen bijdragen aan vervuiling van het 
water met glyfosaat. Met name de zeer snelle 
afspoeling naar water bij het gebruik op de ver
harde oppervlakten is zorgwekkend. Bedrijven 
blijken vaak nog niet te weten dat het gebruik 
van glyfosaat aan banden is gelegd: om te 
mogen spuiten is werken volgens Duurzaam 
Onkruid Beheer (DOB) een minimumvereiste, 
anders is men wettelijk in overtreding! 

De deelnemende bedrijven blijken deels al 
pleksgewijs te werken. Ze willen zeker nagaan 
welke verbeteringen te nemen zijn richting 
duurzaam onkruidbeheer en nietchemisch 
werken. De gemeente Oss geeft al het goede 

voorbeeld door grotendeels over te stappen op 
de WAVEmethode, waarbij onkruid wordt 
bestreden met heet water. Dit alles moet 
natuurlijk wel betaalbaar zijn. Daarom gaan de 
bedrijven nu samen met CLM en Ecoconsult 
op zoek naar mogelijkheden om kosteneffectief 
een bijdrage te leveren aan schoon grondwater 
als bron voor ons drinkwater! Hierbij zullen zij 
lokale hoveniers benaderen die deze uitdaging 
aan willen gaan.

Op 21 januari jl. kwamen acht 

bedrijven op Elzenburg samen 

met de gemeente Oss en 

 provincie Noord-Brabant bijeen 

om duurzaam onkruidbeheer op 

hun terreinen te bespreken. Dit 

gebeurde in het kader van het 

project Schoon Water voor 

Brabant, waarvan de uitvoering 

in handen is van CLM en 

Eco Consult. 

Zand, Haaren, Vught, Tilburg, 
Oisterwijk, Heusden, het westelijk 
deel van ’s-Hertogenbosch en het 
oostelijk deel van Waalwijk. Dit doen 
zij niet alleen omdat ze houden van 
schoon water. Ze hebben ook gezien 
hoe de genomen maatregelen vaak 
kostenverlagingen voor de agrariër 
zelf op kunnen leveren!
Ook in West-Brabant, Gelderland, 

Drenthe en Friesland willen water-
schappen, provincies en agrariërs 
 profiteren van dit soort win-win maat-
regelen. De sleepdoek, de techniek 
die als eerste in Schoon Water is 
 geïntroduceerd en zorgt voor drift-, 
middel- en kostenreductie, wordt dan 
ook in deze gebieden gepromoot. 
De eerste sleepdoeken zijn daar 
inmiddels aangeschaft.

Schoon Water vloeit uit over Nederland!



Op het bedrijf van boomkweker Ad van Hal te 
Diessen zijn in de winterse kou verschillende 
spuittechnieken gedemonstreerd. Met water
gevoelig papier werd het spuitbeeld en de 
indringing van de bespuiting met verschillende 
technieken bepaald. De portaaltrekker met 
dwarsstroomtechniek van van Hal zelf, gaf de 
beste indringing. Hij gebruikt deze spuit dan 
ook om een lastige plaag als dopluis aan te 
 pakken. De capaciteit van zo’n machine is wel 
flink lager dan van een veldspuit, waarmee je 
de loonwerker in kan zetten bij makkelijkere 
plagen of bij onkruidbestrijding. 
Hans Cornelissen van de firma Hardi liet zien 
hoe drift kan worden beperkt met de inzet van 
luchtondersteuning. Cornelissen: “De spuit is 
duurder en de trekker vraagt wat meer energie. 
Maar met luchtondersteuning kan je 2025% 
besparen op je middel besparen en de kwaliteit 
van het gewas verbetert.”
Ard Hendrix van DLV benadrukte aan de hand 
van het spuitbeeld, dat met een conventionele 
spuit een keer heenenweer rijden het beste 
spuitbeeld geeft. Pas dan wel je snelheid en /of 
dosering aan, zodat je niet dubbel zo veel spuit! 

In de warmte van de Cafe zaal ’t Dorpsplein te 
Oostelbeers, presenteerde Adriaan van de Ven 
de Laagvolume Onkruidbestrijding van 
Agricult. In plaats van de gewone spleetdoppen 
gebruiken hun systemen schijfvernevelaars. 
Normale spuiten geven een breed druppel 
spectrum waarvan maar een deel nuttig is: te 
kleine druppels verwaaien, te grote rollen op 
de grond. Van de Ven: “De schijfvernevelaar 
geeft precies de gewenste druppelgrootte”. 
Door de preciezere afstemming spuiten de  
Agricultsystemen met een aanzienlijk lager 
volume water, circa 1030 l/ha of grofweg ‘een 
tank per dag’. Dit scheelt veel arbeidstijd door 
minder bijvullen. Naast waterbesparing, levert 

Slim spuiten in de boomteelt

Het spuitbeeld van verschillende doppen op 
watervast papier

het gebruik van deze systemen vaak ook 
 middelbesparingen op. 
Een ander Agricult product is de Onkruidlans, 
waarmee handmatig pleksgewijs onkruid kan 
worden gespoten. 

Ard Hendrix legt uit dat een groot misverstand 
bestaat over het spuiten met druk: “De kweker 
denkt vaak ‘ik spuit met flink wat druk, dan 
komt het goed het gewas in’. Maar hoge druk 
geeft juist een fijnere druppel en dus meer 
drift.” 
John Steenbakkers waarschuwt dat de contact
herbiciden Paraquat (Actor/Gramoxone) en 
Reglone vervallen zijn. Finale/Basta is hiervoor 
de aangewezen vervanger. Ook Gallant is 
inmiddels verboden en voor het bestrijden van 
grassen komen nu Aramo, Fusilade en Focus 
Plus in aanmerking. Butisan S mag in 2009 nog 
worden toegepast mits 90% driftreducerende 
doppen worden gebruikt. Ook voor MCPA, 
Antikiek, Chloor IPC en Aamix gelden nieuwe 
(drift)beperkingen om het water te bescher
men. 

Op donderdag 11 december werd, mede op initiatief van Schoon Water, een veldbijeenkomst Boomteelt 

 gehouden. Op de druk bezochte middag werden diverse emissiearme spuitsystemen gedemonstreerd door o.a. 

Hardi en Agricult. Daarnaast verzorgde DLV een presentatie over veranderingen in onkruidbestrijding en 

 spuittechniek. Met spuittechnieken zoals luchtondersteuning, goede afstelling en rijsnelheid is naast 

 kostenbesparing ook een sterke reductie van emissie naar grond- en oppervlaktewater mogelijk.

Te gast bij Unipol 
Holland BV om te 
praten over duur
zaam terreinbeheer



Colofon
Dit is de zeventiende nieuwsbrief ‘Schoon 
Water'. Eerdere nieuwsbrieven kunt u 
 vinden op www.schoonwater.nl. De vol
gende nieuwsbrief verschijnt zomer 2009.

Foto’s:
Unipol Holland BV: Fer Koenders
overig: CLM.
Tekst en Redactie
CLM, Culemborg
Vormgeving en druk
Drukkerij Libertas, Bunnik

Waarom ‘Schoon Water’?
Doel van ‘Schoon Water’ is het terugdringen van 
het gebruik van schadelijke gewasbescher mings
middelen in de zeer kwetsbare grond water
beschermingsgebieden in NoordBrabant. Dat is 
nodig om schoon grondwater te behouden, 
zodat het voor iedereen geschikt blijft als bron 
voor drinkwater nu en in de toekomst.

Wie doen er mee?
Aan ‘Schoon Water’ doen alle gebruikers van 
bestrijdingsmiddelen / gewasbeschermings
middelen mee. In 2009 nemen in totaal 350 
telers deel aan ‘Schoon Water’! Daarnaast zijn 
ook loonwerkers actief betrokken in het 
 project. Tussen 2001 (met 36 deelnemers) en 
nu is het gebied opgeschaald naar zes grond
waterbeschermingsgebieden: rond de winnin
gen Waalwijk, Helvoirt, Nuland, Macharen, 
Vessem en Budel.
In februari 2007 hebben de gemeenten Oss, 
’sHertogenbosch en Waalwijk het convenant 
‘Schoon Water voor Brabant’ ondertekend. 
Zij werken de komende jaren toe naar het 
 certificeringsniveau zilver op de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer. De gemeente Bladel 
heeft onlangs het certificaat ‘goud’ behaald. 
Ook de gemeenten Eersel, Haaren en Lith zijn 
inmiddels actief met duurzaam terreinbeheer. 
Verder nemen bedrijven zoals VBI in Oss en 
Kempen Airport in Cranendonck actief deel.

Hoe werkt het?
Binnen deze grondwaterbeschermingsgebieden 
zetten alle grondgebruikers een stap richting 
duurzaamheid. Agrariërs inventariseren samen 

met hun adviseur het gewasbeschermingsmid
delengebruik op het bedrijf. Vervolgens kijken 
ze welke alternatieven er zijn voor schadelijke 
middelen en of het gebruik van schadelijke 
middelen naar beneden kan. Daarna gaan 
telers in de praktijk met de alternatieve maat
regelen aan de slag. Gemeenten en bedrijven 
krijgen hulp bij certificering en gaan samen 
met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding 
duurzamer aangepakt kan worden. Hierbij 
worden ook de kosten op een rij gezet. Alle 
bewoners van grondwaterbeschermings
gebieden worden door middel van nieuws
brieven en acties geïnformeerd en op hun 
 verantwoordelijkheid gewezen. 

Voor wie zijn de resultaten bedoeld?
De belangrijkste resultaten van het project zijn 
de ontwikkeling en toepassing van die maat 
regelen die het gewas goed beschermen èn geen 
risico opleveren voor het grondwater èn die 
passen op het bedrijf. De kennis, ervaring en 
effecten zijn gericht op de telers in de acht zeer 
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. 
Ook de agrariërs in de rest van Brabant kunnen 
met de praktische adviezen hun voordeel doen. 
De provincie en drinkwaterbedrijf Brabant 
Water gebruiken de resultaten om het beleid in 
de zeer kwetsbare grondwaterbeschermings
gebieden te verbeteren, met oplossingen die in 
de praktijk haalbaar zijn.

Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimule
ringsproject van de Provincie NoordBrabant 
en Brabant Water. Het is gericht op alle gebrui

kers van bestrijdingsmiddelen in de zeer 
 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden; 
burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten.

Aan het project doen verder mee:
•  Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 

(ZLTO)
•  Overlegplatform Duinboeren
•  Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en 

Brabantse Delta
•  Gemeenten Oss, Waalwijk en ’s-Hertogen-

bosch
CLM, DLV en Eco Consult verzorgen de 
 uitvoering van het project.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
•  CLM: Peter Leendertse: E pele@clm.nl 

T 0345470751
•  Provincie Noord-Brabant: Andrea Almasi: 

E aalmasi@brabant.nl T 0736812388
•  ZLTO: Ton van Korven: E tvkorv@zlto.nl 

T 0135836583
•  Brabant Water: Sandra Verheijden: 

E sandra.verheijden@brabantwater.nl 
T 0736838514

•  Overlegplatform Duinboeren: 
Emiel Ansems: E duinboeren@hetnet.nl 
T 0411643639

Actuele informatie en tips vindt u ook op de 
website www.schoonwater.nl en 
www.brabantleeftmetwater.nl

Innovatieprijs 
Schoon Water 2009

De inschrijving voor de innovatieprijs 
Schoon Water 2009 is geopend! Zelf een 
machine gebouwd, nieuwe technieken 
ingezet of een andere slimme aanpak 
gebruikt voor schoner grondwater? 
Meldt u dan aan via uw adviseur of via 
schoonwaterloket@clm.nl

Kijk op de website voor de nieuwste teelttips!

‘Schoon Water’ in een notendop


