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schoon drinkwater, nu en in de toekomst. 
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Nieuwsoverzicht

Demonstratiebijeenkomst nieuwe technieken voor

onkruidbestrijding in de boomkwekerij op 8 juli

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid in de boomkwekerij gaan snel. Voor boomkwekers is het
belangrijk–ook gezien het beperkte chemische middelenpakket- deze ontwikkelingen te volgen. Op 8 juli 2014 vindt
daarom bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers in Achtmaal een demonstratiebijeenkomst voor onkruidbestrijding plaats.
Organisatie vindt plaats vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Alle boomkwekers zijn van harte welkom.

Dinsdagmiddag 8 juli vanaf 13:30 uur tot 17.00 uur bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers,Kraaiheuvelstraat 1E , 4885
KZ  Achtmaal.

Pneumatische schoffelmachine en Schoon Water boomteelt in Zundert

In de boomkwekerij is in Zundert in het project “Schoon water Boomteelt” (initiatief van Treeport, ZLTO, provincie en
waterschap) veel aandacht besteed aan mechanische onkruidbestrijding. Het doel binnen het project was om een
schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter
worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om dit type schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Na een bezoek van een groep boomkwekers aan een vaste plantenkweker, die al jaren de onkruidbestrijding uitvoert met
een pneumatische schoffelmachine, is een groepje techneuten bij een boomkweker aan de slag gegaan met een
schoffelmachine die 3 bedden tegelijk kan schoffelen. In de rij wordt door middel van lucht het onkruid “weggeblazen”.
Boomkwekerij John Dictus: “ik ben erg blij met het resultaat. Ik kan met deze schoffelmachine het onkruid goed
beheersen, ben minder afhankelijk van het weer en het gewas laat een betere en constantere groei zien”.

Diverse demonstraties en infomarkt

Naast deze machine worden er diverse andere machines gedemonstreerd, waaronder een aangedreven wiedeg van
Lodders Boomkwekerijen, een zelfrijdende schoffelmachine en een infraroodbrander van Hoaf. Tevens is informatie
beschikbaar over het gebruik van GPS apparatuur en wordt een infomarkt ingericht waar verschillende bedrijven aanwezig
zijn, zoals Frank Nouws mechanisatie, Elco Machinebouw, Groeibalans, DLV Plant, CLM, Loon- en grondwerkbedrijf Wil
Huijbregts. 

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden.
Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de
Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en
vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs
alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor
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Demonstratiebĳeenkomst onkruidbestrĳding in
de boomkwekerĳ

Mechanische onkruidbestrijding 3.0 voor de boomkwekerij

Zomerseizoen Greenport Boskoop van start

Bezoekers waarderen Open Kwekerijdag met een acht

Toekomst voor boomkwekers buiten de sierteeltcontour

Demonstratiebijeenkomst onkruidbestrijding in de boomkwekerij

Open Kwekerijdag 2014 Boskoop druk bezocht

Kansen voor bomen in agrarische bedrijfsvoering

Boomkweker biedt afnemer inzicht in milieuopbrengst

Regio Boskoop organiseert vierde Open Kwekerijdag

Treerun zorgt voor verlaging logistiekdruk

Dijksma verbiedt Basamid voor Nederland

Constructief gesprek boomkwekers met FPC en FloraHolland

Controle teeltvrije zones boomkwekerijen regio Boskoop

Boomkwekerij Barometer geeft inzicht in marktontwikkelingen

Plants of the world winnaar Studieclub InnovatiePrijs 2014

30-6-2014

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid in de boomkwekerij gaan snel. Voor
boomkwekers is het belangrijk - ook gezien het beperkte chemische middelenpakket - deze
ontwikkelingen te volgen. Daarom wordt op 8 juli 2014 bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers in Achtmaal een
demonstratiebijeenkomst voor onkruidbestrijding georganiseerd.

In de boomkwekerij is in Zundert in het project ‘Schoon water Boomteelt’ veel aandacht besteed aan
mechanische onkruidbestrijding. Het doel binnen het project was om een schoffelmachine te ontwikkelen
die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast
is onderzocht of er mogelijkheden zijn om dit type schoffelen in loonwerk uit te voeren. 

Na een bezoek van een groep boomkwekers aan een vasteplantenkweker, die al jaren de
onkruidbestrijding uitvoert met een pneumatische schoffelmachine, is een groepje techneuten bij een
boomkweker aan de slag gegaan met een schoffelmachine die drie bedden tegelijk kan schoffelen. In de rij
wordt door middel van lucht het onkruid ‘weggeblazen’. Naast deze machine worden er diverse andere
machines gedemonstreerd, waaronder een aangedreven wiedeg, een zelfrijdende schoffelmachine en een
infraroodbrander. Tevens is informatie beschikbaar over het gebruik van GPS apparatuur en wordt een
infomarkt ingericht waar verschillende bedrijven aanwezig zijn.

De organisatie vindt plaats vanuit het project Schoon Water voor Brabant en alle boomkwekers
zijn welkom. De bijeenkomst start dinsdagmiddag 8 juli om 13:30 en duurt tot 17.00 uur. Het adres:
Boomkwekerij Dictus Hereijgers, Kraaiheuvelstraat 1E , 4885 KZ Achtmaal.

Terug naar overzicht
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HOME NIEUWS ARCHIEF ARTIKELEN ACTIES LEZERS AAN HET WOORD AGENDA ABONNEREN ADVERTEREN CONTACT

25 t/m 28 juli 2014

Foire de Libramont (B)
Deadline inschrijving: 27 jun 2014

10 t/m 13 september 2014

Agrotechniek Holland Biddinghuizen
Deadline inschrijving: 13 aug 2014

29 t/m 31 oktober 2014

RMV Hardenberg
Deadline inschrijving: 8 okt 2014

10 t/m 13 december 2014

Noord-Nederlandse Landbouwbeurs
Deadline inschrijving: 6 nov 2014

vorige nieuwsbericht Naar het nieuwsoverzicht volgende nieuwsbericht

Teelttip maïs: Haagwinde aanvullende bestrijding loont
10 jul 2014 Bericht

Haagwinde is in veel percelen een sluipend probleem. Vanuit slootkanten en greppels groeit de

haagwinde de percelen in en overwoekert pleksgewijs de mais.

Door grondbewerking wordt het verder de percelen in gesleept. Met de normale onkruidbestrijding

krijgt de haagwinde wel een tik, maar wordt niet afdoende bestreden. Alleen een aanvullende

bestrijding is echt effectief. Het is nu een prima moment voor bestrijding. Onderbladbestrijding is

bij uitstek geschikt om de haagwinde nu aan te pakken. Schoon Water deelnemer Jan Koopmans

uit Lithoijen maakt er gebruik van en bespaart zo aanzienlijk op middel.

Agenda

Advertentie

Nieuwsbrief de Loonwerker Actueel

Twee maal per maand wordt de nieuwsbrief de
Loonwerker Actueel verstuurd. Met volop
nieuws en noviteiten voor de loonwerksector.

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Klik hier voor de Loonwerker Actueel
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Mechanische onkruidbestrĳding 3.0 voor de
boomkwekerĳ

Afzet gewasbeschermingsmiddelen gedaald in 2013

Dijksma: grote zorg over imidacloprid

Mechanische onkruidbestrijding 3.0 voor de boomkwekerij

Zomerseizoen Greenport Boskoop van start

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes imidacloprid

Vogelbescherming wil verbod op imidacloprid

CAV Agrotheek investeert in kunstmestopslag en -verwerkingslood

Bezoekers waarderen Open Kwekerijdag met een acht

Toekomst voor boomkwekers buiten de sierteeltcontour

Bionext pleit voor versnelde toelating groene gewasbeschermingsmiddelen

Actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ van start

Demonstratiebijeenkomst onkruidbestrijding in de boomkwekerij

Nefyto waarschuwt voor namaakgewasbeschermingsmiddelen

Uitbreiding toelating Jet 5 als standaard desinfectiemiddel

Natuur & Milieu wil Nederlands verbod op insecticides

14-7-2014

Afgelopen dinsdag 8 juli bekeken zestig boomtelers in Achtmaal de nieuwste stand van de techniek voor
mechanische onkruidbestrijding. Centraal stonden ingenieuze vindingen: met compressor gedreven
pneumatische schoffels en dwars op de rij roterende wiedeggen. Goed voor waterkwaliteit en voor de teler.

De meeste boomtelers voelen het aankomen. Met alleen spuiten kom ik er in de toekomst niet meer. Het
middelenpakket voor de onkruidbestrijding is krap. Normoverschrijdingen van middelen in het water
kunnen op hun beurt het pakket nog verder inperken. Zoals René Rijken van Waterschap Brabantse Delta
zegt: “Het komt eigenlijk hier op neer: als wij het niet terugvinden in de sloot, kunnen jullie het blijven
gebruiken in je teelt.”

Ook bodemkwaliteit is steeds belangrijker. Met mechanische onkruidbestrijding voorkom je emissie en
resistente onkruiden en blijft de bodem mooi los. Uiteraard moet de capaciteit van de machines voldoende
zijn. Er moet zo dicht mogelijk op de planten worden gewerkt, zonder schade. Daarom werkte John Dictus
van Boomkwekerij Dictus Hereijgers met een paar technici aan een 3-bedden pneumatische
schoffelmachine. Schoffelen tussen de rijen, blazen in de rij. Het resultaat: besparingen op herbiciden tot
zeventig procent en een betere groei van het gewas.

Charlly de Labie en Harrie Verpalen demonstreerden hun variaties op de pneumatische schoffel. Ook de
gewasgeleide schoffelmachine van Rosko en van Hardi kwamen aan bod. Daarnaast waren aangedreven
wiedeggen voor een tot drie bedden te zien, waarbij de aanwezigen zich verbaasden over het ontbreken
van gewasschade door de dwars op de rij bewegende egtanden. 

Laatste onderdeel van de middag was een rondgang op het bedrijf in geïmproviseerde wagens met zeil
tegen het hemelwater. De positieve resultaten van de pneumatische schoffel, in de vorm van puike
gewassen, spraken voor zich. Een deelnemer vat de middag samen: ”Het is duidelijk dat we niet meer om
mechanische onkruidbestrijding heen kunnen. Het is nu nog even puzzelen welke machine de beste
investering is voor onze teelten. Misschien is er een nog slimmere combi te maken van de technieken.”

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen
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Schoon water rozentelers 
Rozentelers doen sinds dit jaar ook mee aan project ‘Schoon Water voor 
Brabant’. 

Zij gaan aan de slag met mechanische onkruidbestrijding, het 
beslissingsondersteunende systeem QMS-boomteelt en een praktijkproef met het 
nieuwe middel Karma. Hiermee zorgen zij voor schoner water in Noord-Brabant. 

Bekijk het gehele bericht op de website van Schoon Water voor Brabant. 

dinsdag, 22 juli 2014 

Stuur dit onderwerp door: Mail Twitter Facebook Linkedin 
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REGIO
11ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014

De volgende sector die binnen Schoon 
Water komt, is waarschijnlijk de fruitteelt. 
Dat gebeurt dan via handelsbedrijf Voge-
laar, gevestigd in onder meer Krabbendijke, 
dat Albert Heijn belevert. De eerste con-
tacten met West-Brabantse telers zijn 
inmiddels gelegd. Een verder uitrol naar 
fruitprovincie Zeeland ligt overigens voor 

de hand. Die provincie krijgt in navolging 
van Brabant, een eigen Schoon Water-pro-
ject. Behalve op fruitteelt zal Schoon Water 
in Zeeland zich ook richten op de teelt van 
onder meer aardappelen en graan. Via de 
website www.schoon-water.nl en Twitter 
@overschoonwater is het project op de 
voet te volgen.

Volgende stap: Zeeland en fruitteelt

DOUWE KORTING
DEN BOSCH - Het project Schoon Wa-
ter voor Brabant maakt de slag naar 
de markt. Inmiddels zijn ongeveer 
45 leveranciers aan Albert Heijn (AH) 
via hun intermediair Bakker Baren-
drecht verbonden aan het duurzame 
Brabantse project.

Schoon Water voor Brabant draait 
inmiddels zo’n twaalf jaar. Wat begon 
met een kleine groep boeren die in 
een paar kwetsbare grondwaterbe-
schermingsgebieden pionierden met 
nieuwe, schone technieken is inmid-
dels uitgegroeid tot een project van 
formaat.

Zo’n 340 boeren en tuinders 
maar ook loonwerkers werken in die 
gebieden met schonere technieken 
of minder middelen en ontzien zo 
het grondwater. ‘Twee jaar geleden is 
het project provinciebreed uitgerold’, 
vertelt Peter Leendertse, projectlei-
der van Schoon Water en adviseur bij 
adviesbureau CLM. 

Het aantal ondernemers dat aan 
Schoon Water verbonden is, is daar-
door verdubbeld naar een kleine 700. 
‘Schoon Water-adviseurs van CLM en 
DLV Plant werken groeps- en regio-
gewijs met ondernemers uit de volle-
grond en akkerbouw. Van telers van 
prei en aardbeien tot aardappeltelers, 
boomkwekers en telers van sperzie-
bonen’, licht Leendertse toe. 

MINDER MIDDELEN
Vanaf het begin is het provincie 

Brabant, ZLTO, Brabant Water, de 
Duinboeren en de waterschappen te 
doen om het stimuleren van een zorg-
vuldiger gebruik van middelen. ‘Dat 
doen we onder meer door de toepas-
sing van nieuwe technieken, onder-
nemers uit te dagen minder middelen 
te gebruiken of ze veel gerichter toe te 
passen.’ 

Precisietechnieken maken een 
belangrijk onderdeel uit van de 
aanpak. ‘Een aanpak die werkt. Uit 
metingen blijkt dat de inzet effect 
heeft, de uitspoeling naar het grond-
water neemt elk jaar zichtbaar af.’

Meedoen aan het Schoon Water-
project is vrijwillig. Deelnemers zijn 
erbij gebaat omdat ze minder mid-
delen gebruiken en kunnen proeven 

aan nieuwe technieken voor gewas-
bescherming. Verder is de directe 
financiële prikkel beperkt, vertelt 
Leendertse. ‘We hebben wel een 
bescheiden pot voor innovaties waar-
uit boeren die met een nieuwe tech-
niek aan de slag willen geld kunnen 
putten, maar hooguit voor 25 procent 
van de investering.’

KETENBORGING
Het vrijwillige karakter en de 

veelal bovenwettelijke maatregelen 
die ondernemers nemen, roept wel de 
vraag op hoe ondernemers blijvend 
gemotiveerd kunnen worden schoner 
te werken. Verplichten kan niet, maar 
borgen in de keten wel. En dat is nu 
wat er met Schoon Water gebeurt. 

‘Je ziet dat supermarkten steeds 
hogere eisen stellen aan de kwaliteit 
van producten en ook aan de manier 
waarop ze zijn geproduceerd. Het 

moet allemaal steeds duurzamer’, 
is de ervaring van de CLM-adviseur. 
En zo kon het gebeuren dat de part-
ners binnen Schoon Water in contact 
kwamen met Bakker Barendrecht dat 
Albert Heijn belevert. 

Dat bedrijf is inmiddels zover dat 
al haar 45 Brabantse telers van onder 
meer prei, aardbeien, asperges en 
sperziebonen onder Schoon Water 
opereren. Bakker Barendrecht stelt 
het als voorwaarde om aan Albert 

Heijn te mogen leveren. 
Veel overtuigingskracht had de 

handelsonderneming niet nodig, 
blikt Rob Wessels, hoofd R&D bij het 
concern terug. ‘Het ging eigenlijk 
allemaal vrij eenvoudig. We werken 
in meer programma’s samen met 
onze telers aan betere, duurzame 
teeltwijzen en Schoon Water past 
daar prima in.’

Telers zijn zich bewust van de ver-
anderende marktvraag en willen hun 

omgeving zo min mogelijk belasten, 
motiveert hij het grote animo. ‘Onze 
ondernemers hebben afgelopen jaren 
al succesvol stappen gezet en kun-
nen zonder al te veel inspanning 
veel bereiken en schoner werken. 
Dat stukje bewustwording speelt een 
belangrijke rol binnen het project.’

Net als de andere Schoon Water-
deelnemers krijgen ook zij een stukje 
individuele begeleiding van het pro-
ject en kunnen ze meedoen aan een 
aantal groepsbijeenkomsten.

Behalve Wessels denkt ook Peter 
Leendertse van CLM dat deze manier 
van ketenborging van duurzaam 
telen steeds vaker toegepast gaat 
worden.

‘Supermarkten, ketenpartners, 
boeren en loonwerkers kunnen zo 
een beweging op gang brengen die 
onomkeerbaar is’, is zijn verwach-
ting.

Alleen met Schoon Water in AH-schap

Brabantse telers van bijvoorbeeld prei, mogen alleen leveren aan Albert Heijn als ze schoon werken volgens de Schoon Water-aanpak. Foto: CLM

DOUWE KORTING 
Anton van Gennip is vollegronds-
tuinder in Sint Oedenrode. Via 
Bakker Barendrecht levert hij al zijn 
prei aan Albert Heijn. Toen Bakker 
met het voorstel kwam aan te haken 
bij Schoon Water, vond Van Gennip 
dat een goede zaak. ‘We zijn gewoon 
goed bezig.’ 

 
De ondernemer heeft op 60 hecta-

re prei staan, op 25 hectare aardbeien 
in de grond en nog eens 25 hectare op 
stellingen. In totaal vermeerdert hij 
zo op jaarbasis 25 miljoen aardbei-
plantjes. Verder heeft hij frambozen 
staan. 

Wat doe je om de waterkwaliteit te 
beschermen?

‘Eigenlijk doe ik elke dag mijn 

uiterste best om zo schoon mogelijk 
te werken. Mijn laatste aanwinst is 
een nieuwe spuitmachine voorzien 
van gps met sectie-afsluiting, alles 
met luchtondersteuning. 

‘Zo voorkom ik dubbelspuiten of 
het meespuiten van bermen, sloten 
en slootranden. Het werkt echt fan-
tastisch en je gaat zo een stuk zuini-
ger om met je middelen.’

Hoe werkt dat dan?
‘De techniek aan boord van de 

tractor onthoudt precies waar is 
gespoten en zet een spuitkop op het 
juiste moment uit. De meerwaarde 
blijkt vooral bij de minder rechte per-
celen.’

Hergebruik je ook water? 
‘Ik vang al het drainwater dat uit 

mijn stellingenteelt komt op in een 
langzaam zandfilter. Daarna wordt 
het hergebruikt.’

Houd je ook rekening met het moment 
waarop je spuit? 

‘Zeker, als het even kan, spuit 
ik alleen op het meest geschikte 
moment. Al lukt dat niet altijd, bij-
voorbeeld als het weer niet meewerkt. 

‘Maar om de gevolgen van drift op 
de waterkwaliteit te beperken, heb ik 
ongeveer 75 hectare aan stellingen- 
en trayvelden rondom beplant.’

En nog andere projecten in de pijplijn? 
‘Jazeker, mijn laatste project dat 

past in de Schoon Water-aanpak, is 
mijn nieuwe loods. Als het zo er van 
komt ten minste, want de gemeente 

Sint-Oedenrode werkt helaas niet zo 
hard mee. 

‘We willen een loods zetten waar 
we onze machines overdekt kunnen 
vullen en reinigen. Alle vloeistof die 
daarbij vrijkomt, vangen we op in een 
biobed-filter. Zo’n filter werkt via bio-
logische zuivering. 

‘De gewasbeschermingsmidde-
len binden zich aan organische stof 
of bodemdeeltjes en zorgen zo voor 
de afbraak door micro-organismen. 
Water kan daarbij geheel of gedeelte-
lijk verdampen.’

Is er een weg terug? 
Nee, ik ben overtuigd van niet. 

De markt vraagt van ons nu eenmaal 
om steeds duurzamer te produceren. 
Dat doen we dus en we laten het zien 
ook.’

‘Markt vraagt om steeds duurzamere productie’

‘We willen een loods waar we 
onze machines overdekt kunnen 
vullen en reinigen. Alle vloeistof 
die daarbij vrij komt, vangen we 
op in een biobed-filter.’

Foto: Anton van Gennip

Nieuwe Oogst, 6 september 2014 
2014 



 

 
 

 

 
 
  

Nu de boer op.nl, 8 september 2014 
214 

Karel bloembollen B.V., 9 september 2014 
014 



 
  

 
 
Fotobericht, 8 september 2014 
 
Ministerie onder de indruk van drukbezochte demo ‘bodem en techniek’  
 

 
Vrijdag 5 september kwamen ruim 100 bezoekers naar de velddemonstratie  
‘Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak’ in Vessem. 
 

 
Bij de opening liet Wilbert van Zeventer van het ministerie van I & M weten dat  
bodem en water een speerpunt is. Hij gaf aan dat maatwerk in het beleid, ook  
rond mineralen, mogelijk is. Er kunnen equivalente maatregelen voorgesteld  
worden, mits de milieudoelen gehaald worden en de uitvoering goed geborgd is. 
 



 
  



 
  



 

Schoon Water. Nl en CLM.nl, 8 september 2014  
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Ministerie onder de indruk van drukbezochte
demo ‘bodem en techniek’

Doorzoekingen in onderzoek naar illegale gewasbeschermingsmiddelen

Ministerie onder de indruk van drukbezochte demo ‘bodem en techniek’

CU wil snel alternatief metam-natrium

Dijksma: kabinet treedt wel op tegen mest en middelengebruik

Certis en Taminco willen versoepeling gebruikseisen metam-natrium

LEI: Klimaatbestendigere bodem zorgt voor beter resultaat

Beperking metam-natrium maakt huurland duurder

Cursus Bodembiologie en Bemesting

LTO: ‘Praktisch toepassen metam-natrium wordt erg lastig’

Ctgb legt beperkende voorwaarden op aan gebruik metam-natrium

Film geeft inzicht in project erfemissie

Afwijzing vrijstelling Actellic

9-9-2014

Vrijdag 5 september kwamen ruim 100 bezoekers naar de velddemonstratie ‘Hoge opbrengst en schoon
water met grondige aanpak’ in Vessem. Bij de opening liet Wilbert van Zeventer van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (I&M) weten dat bodem en water een speerpunt is. Hij gaf aan dat maatwerk in het
beleid, ook rond mineralen, mogelijk is. Er kunnen equivalente maatregelen voorgesteld worden, mits de
milieudoelen gehaald worden en de uitvoering goed geborgd is.

De demo werd georganiseerd door het praktijknetwerk’ Hoge opbrengst en schoon water met grondige
aanpak’ in samenwerking met Schoon Water voor Brabant en van Beers Agro. Het praktijknetwerk van vijf
biologische en gangbare telers en leveranciers (Kverneland, Alliance, Agrometius, Soiltech en DLV Plant)
promoten gezamenlijk hun aanpak.

De praktijknetwerkdeelnemers combineerden technieken voor goed bodembeheer. Een goede
bodemkwaliteit heeft minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wat de waterkwaliteit ten
goede komt. Van Zeventer vond het een goede middag en beloofde hiervan verslag te doen binnen het
ministerie.

Terug naar overzicht
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