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H
et bedrijf van Tilborghs ligt 

aan een doodlopende weg 

van enkele kilometers. Na 

de ruilverkaveling Weerrijs 

Zuid is zijn land bijna hele-

maal omsloten door natuur. Til-

borghs teelt op echte zandgrond, 

‘klapzand’. Op 45 hectare teelt hij 

aardbeien en bladgewassen, zoals Chinese kool, ijs-

bergsla en groenlof. 

Er is bijna het hele jaar een strakke planning. Als 

het weer het toelaat, plant hij wekelijks gewassen 

van 20 februari tot eind augustus. Hij oogst van mei 

tot december. Een vlakke arbeidsfilm met een vlakke 

afzet, dat is het streven. De ondernemer zet al het 

werk rond met zijn vrouw, een vaste medewerker en 

tijdens de piekmaanden in de zomer in totaal veertig 

seizoenmedewerkers. Dan moet het planten en oogs-

ten tegelijk gebeuren. 

Tilborghs is zich er terdege van bewust dat de 

intensieve teelten op het klapzand extra aandacht 

vragen van bemesting en gewasbescherming. Vooral 

het efficiënt benutten van mineralen is een uitda-

ging. Hij gebruikt daarom geen organische mest. ‘Dat 

past niet. Anders kun je geen kunstmest meer aan-

voeren. Met kunstmest kun je beter sturen’, zegt hij. 

Bovendien is het gebruik van organische mest op 

bladgewassen ‘not done’ in Global GAP. Toch loopt 

hij geen gevaar voor een teruglopend percentage 

organische stof. Want alleen al in de aardbeienteelt 

komt er jaarlijks 10 ton stro per hectare op het land. 

Het is voor Tilborghs de kunst om mineralen 

nauwkeurig toe te dienen, precies op de goede 

plek, op het goede moment, als de plant het nodig 

heeft. Daarom geeft hij zijn bladgewassen de vloei-

bare meststof Urean tijdens het planten, heel precies 

gedoseerd, met een slangenpomp op de plantma-

chine, pal naast de plantjes. De meststof bevat drie 

soorten stikstof, van snel tot langzaam werkend. 

Tilborghs heeft de plantmachine met de slan-

genpomp nu drie jaar. Hij wil niet meer anders. ‘Het 

werkt uitstekend. Je bemest veel preciezer. Je hoeft 

één bewerking minder te doen, er is minder kans op 

uitspoeling omdat de meststof vlakbij de plant komt, 

en er is geen risico dat je na het planten het land niet 

op kunt om te bemesten. Het is veel bedrijfszekerder. 

Het geeft veel rust.’

Hij heeft de indruk dat deze techniek langza-

merhand vrij gangbaar is. Maar als hij in gedachten 

nagaat welke collega’s diezelfde techniek toepassen, 

komt hij lang niet tot de helft. 

GEEN CIJFERS

De teler vindt het jammer dat er geen cijfers zijn 

over de benutting van de meststoffen met deze tech-

niek. ‘We moeten teeltaanpassingen een beetje zelf 

uitvogelen, samen met onze adviseur.’ Dat is een van 

de redenen dat hij deelneemt aan het project Schoon 

Water voor Brabant en zich heeft aangemeld voor 

Brabant Bewust. ‘Je wordt er altijd wijzer van.’

Hij denkt dat hij in de bladgewassen niet veel 

meer kan doen om mineralen nog beter te benutten, 

vooral omdat bladgewas een relatief goedkope teelt 

is. ‘Het is centenwerk. Je moet oppassen dat je de 

teelt niet te duur maakt.’

Aardbeien zijn een gewas met een hogere omzet. 

Daar loont het eerder om een teeltmaatregelen te 

nemen die bijvoorbeeld 5 procent meer productie 

opleveren. In dat gewas gebruikt Tilborghs de gecoa-

te meststof Agroblen. Die bestaat uit mineralen die 

van heel snel tot zelfs vier maanden na net toedienen 

het gewas continu voeding kunnen geven. Ook hier 

geeft hij de meststof precies in de rij, bij het plant.

Bovendien probeert hij wortelstimulerende mid-

delen en plantversterkers, in samenwerking met zijn 

leverancier Klep. Hij heeft een granulaatstrooier op 

zijn plantmachine laten bouwen om de stoffen te 

testen. Hij moet zelf uitvinden of ze effect hebben. 

‘Gewoon proberen en goed kijken’, is zijn aanpak. 

‘Als je het verschil ziet, maakt dat al veel duidelijk. 

Je moet er ook een beetje in geloven. Maar als je niets 

doet, weet je ook niet of het werkt.’

De Rijsbergenaar heeft ook bij de gewasbescher-

ming geïnvesteerd in technieken die de efficiëntie 

vergroten. Hij heeft bijvoorbeeld een spuit met lucht-

ondersteuning. Die spuit ‘veel effectiever’ dan een 

gangbare spuit, is zijn ervaring. ‘De indringing in 

het gewas is veel beter. Daarom heb je met minder 

middelen betere resultaten. Ik zou niet meer zonder 

luchtondersteuning kunnen spuiten.’ 

Tilborghs kan niet precies zeggen hoeveel minder 

middel hij spuit. ‘Ik denk dat 10 procent wel een reële 

schatting is. Mijn kosten voor gewasbescherming 

zijn heel wat. De techniek betaalt zich zeker terug.’

‘Gewoon proberen en goed kijken’

Eric Tilborghs in Rijsbergen gebruikt nieuwe technieken om mineralen efficiënter te benutten

Eric Tilborghs gebruikt naar eigen schatting zo’n 10 procent minder gewasbeschermingsmiddelen. Foto: Peter van Houweling

Rijsbergen

‘We moeten teeltaanpassingen 

een beetje zelf uitvogelen, 

samen met onze adviseur’

Vollegrondsteler Eric Tilborghs uit Rijsbergen 

gebruikt diverse technieken om mineralen en 

gewasbeschermingsmiddelen efficiënter te 

benutten. Daarmee bespaart hij op die middelen, 

terwijl de werking vaak beter is. 

PETER VAN HOUWELING

REPORTAGE

Deelnemer ‘Brabant Bewust’

Eric Tilborghs neemt al jaren deel aan het project ‘Schoon 

Water voor Brabant’ en heeft zich ook aangemeld voor het 

nieuwe programma ‘Brabant Bewust’. ‘Je wordt er altijd 

wijzer van’, geeft hij als motivatie. ‘Vroeger sprak je elkaar 

bij de veiling, maar dat is niet meer. Er zijn te weinig telers, 

en de telers die er zijn spreken elkaar minder, omdat er veel 

verschillende afnemers zijn. Er zijn ook minder studiegroe-

pen, zeker bij bladgewassen.’ 

Vijfhonderd Brabantse vollegrondstelers, akkerbouwers en 

veehouders kunnen gratis meedoen aan Brabant Bewust. 

In ondernemersgroepen, met workshops en demonstraties 

gaan ze aan de slag met bodemvruchtbaarheid, bemesting 

en mineralenbenutting. Het doel is om efficiënter gebruik van 

mineralen te stimuleren: meer opbrengst met dezelfde hoe-

veelheid mineralen. Dat levert niet alleen meer rendement, 

maar is ook nodig omdat het Brabantse oppervlaktewater 

nog te veel mineralen bevat. Geïnteresseerde ondernemers 

kunnen mailen naar Wico.Dieleman@zlto.nl. 
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Schoon Water op sport- en golfterreinen en bijeenkomsten met opdrachtgevers
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Schoon Water op sport- en golfterreinen en bijeenkomsten met opdrachtgevers 

Beste Schoon Water deelnemer,

Beheerders actief aan de slag met chemievrij werken in sport en golf
Vanaf 2020 geldt een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op
sportvelden en golfbanen. Veel sportvelden binnen de
grondwatersbeschermingsgebieden in Noord-Brabant worden nu al beheerd zonder
bestrijdingsmiddelen. Sportverenigingen lopen daarmee enkele jaren voor op de
wetgeving. Dit draagt bij aan het schoon houden van het water, als bron voor ons
drinkwater. Echter is het nog geen gemeengoed en dient er nog meer ervaring mee
opgedaan te worden.

Beheerders van Brabantse sportvelden en golfbanen lieten zich op 11 januari j.l. op
het Efteling Golfpark informeren over de laatste stand van zaken over chemievrij
beheer. Lees hier meer over de bijeenkomst.

Bijeenkomsten met de opdrachtgevers
Gedurende december hebben de Schoon Water adviseurs een groot aantal
bijeenkomsten georganiseerd met als basis technieken die voorkomen dat
gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen,
zoals o.a. SmartFarming met behulp van taakkaarten, plantversterkers en
groenbemesters. Lees hier meer over de bijeenkomsten.

Medewerkers van Brabant Water en de Brabantse waterschappen waren op de
bijeenkomsten aanwezig om het belang van schoon grond- en oppervlaktewater toe
te lichten. Zij presenteerden ook de resultaten van de waterkwaliteitsanalyses.

Loket Erfemissie Gewasbescherming 
Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater
te verbeteren. Er is veel  informatie beschikbaar over maatregelen om erfemissie te
voorkomen. Er kunnen echter vragen opkomen, specifiek voor het bedrijf. Deze
vragen kunt u stellen bij het Loket Erfemissie: erfemissie@clm.nl of 0345 470 719
(Yvonne Gooijer, CLM).

Evalueer tijdig uw gewasbeschermingsmonitor
De SchoonWaterWijzer helpt u bij het opstellen van de wettelijk verplichte
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Beheerders	actief	aan	de	slag	met	chemievrij	werken
in	sport	en	golf.

Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Beheerders	actief	aan	de	slag	met	chemievrij
werken	in	sport	en	golf

24	januari	2017	|	CULEMBORG

Beheerders	 van	 voetbal-	 en	 golfverenigingen	 in	 Noord-Brabant	 werken	 steeds	 vaker	 zonder

bestrijdingsmiddelen.	Dit	draagt	bij	aan	het	schoon	houden	van	het	water,	als	bron	voor	ons	drinkwater.

Veel	sportvelden	binnen	de	grondwatersbeschermingsgebieden	in	Noord-Brabant	worden	nu	al	beheerd

zonder	 bestrijdingsmiddelen.	 Sportverenigingen	 lopen	 daarmee	 enkele	 jaren	 voor	 op	 de	 wetgeving.

Echter	is	het	nog	geen	gemeengoed	en	dient	er	nog	meer	ervaring	mee	opgedaan	te	worden.	Vanaf	2020

geldt	een	verbod	op	het	gebruik	van	chemische	bestrijdingsmiddelen	op	sportvelden	en	golfbanen.

Beheerders	 van	 Brabantse	 sportvelden	 en	 golfbanen	 lieten	 zich	 op	 11	 januari	 j.l.	 op	 het	 Efteling	 Golfpark

informeren	 over	 de	 laatste	 stand	 van	 zaken	 over	 chemievrij	 beheer.	 De	 goede	 opkomst,	 bestaande	 uit

gemeenten,	sportveldbeheerders	en	adviseurs,	maakt	duidelijk	dat	het	onderwerp	leeft	onder	de	betrokkenen.

Op	 de	 Schoon	Water	 bijeenkomst	 vertelde	 Brabant	 Water	 hoe	 belangrijk	 chemievrij	 beheer	 is	 voor	 schoon

water.

	

Gemeentelijk	beheer

De	 gemeenten	 binnen	 de	 grondwaterbeschermingsgebieden	 in	 Noord-Brabant	 lopen	 voorop	 qua	 chemievrij

beheer.	Vanaf	2016	is	het	niet	meer	toegestaan	om	op	verhardingen	chemische	middelen	toe	te	passen.	Uit	de

inventarisatie	 bij	 de	 18	Schoon	Water	 gemeenten	blijkt	 dat	 vrijwel	 al	 deze	gemeenten	ook	het	 beheer	 in	 het

openbaar	 groen	 al	 geheel	 chemievrij	 uitvoeren.	 Daarnaast	 wordt	 in	 circa	 de	 helft	 van	 gemeenten	 op	 de

voetbalvelden	 geen	 chemie	 meer	 gebruikt.	 Op	 11	 januari	 vertelde	 de	 gemeente	 Helmond	 hoe	 zij	 hun

sportvelden	 sinds	 2	 jaar	 zonder	 chemie	 beheren.	 Afstemming	 met	 de	 sportclubs	 is	 hierbij	 heel	 belangrijk:

“Speeldruk	is	een	belangrijke	factor	voor	de	kwaliteit	van	de	grasmat”.

	

Beheer	golfbaan

Het	Efteling	Golfpark	heeft	in	2016	een	eerste	stap	gezet	om	haar	golfbaan	chemievrij	te	beheren.	Door	micro-

organismen	 aan	 de	 bodem	 toe	 te	 voegen,	worden	 bodem	 en	 gras	 vitaler	 en	 daarmee	minder	 gevoelig	 voor

kwaadaardige	 schimmels,	 plaaginsecten	 als	 engerlingen	 en	 emelten.	 Een	 dichte	 grasmat	 is	 ook	 minder

kwetsbaar	 voor	 de	 vestiging	 van	 onkruiden.	 De	 bemesting	 is	 verlaagd;	 ook	 dit	 komt	 ten	 goede	 aan	 het

bodemleven	 en	 uiteindelijk	 aan	 een	 sterkere	 golfbaan.	 Het	 afgelopen	 jaar	 is	 slechts	 eenmalig	 één	 hole

behandeld	met	een	herbicide.	De	milieubelasting	is	hierdoor	zeer	sterk	gereduceerd	t.o.v.	voorgaande	jaren.	De

komende	jaren	werken	de	Efteling,	leveranciers	en	Schoon	Water	hieraan	verder.

	

	

Als	u	vragen	heeft	kunt	u	contact	opnemen	met	Carin	Rougoor	(CLM)	via	crougoor@clm.nl	of	0345-470769.	

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.

170124_persbericht beheerders actief 
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Nieuwsbrief: Beekse Bergen chemievrij
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Schoon Water nieuwsbrief: chemievrij beheer in de Beekse Bergen

View this email in your browser

Het Schoon Water team wenst
u fijne kerstdagen en een

gelukkig 2017 toe!

Beekse Bergen chemievrij
Schoon Water voor Brabant 
Schoon Water voor Brabant werkt naast landbouw ook aan chemievrij beheer in de
sport- en recreatiesector. Deze sectoren zijn door het ministerie van Infrastructuur en
Milieu tot 2020 uitgezonderd van het verbod op het professioneel gebruik van
chemische middelen op verhardingen. Schoon Water helpt beheerders van o.a.
gemeentelijke sportvelden, enkele golfbanen, De Efteling en De Beekse Bergen om
de overstap naar chemievrij beheer nu al te maken.

Schoon Water in de Beekse Bergen
Safari- en bungalowpark De Beekse
Bergen heeft al in het najaar van 2015
besloten hun park zonder chemische
bestrijdingsmiddelen te beheren. Hiermee
lopen ze voor op de meeste andere
ondernemers in de recreatiesector. Dit is
goed voor een schonere omgeving en
schoon oppervlakte- en grondwater.
Lees meer

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate
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Herinnering	kennisbijeenkomst
gewasbescherming	en	spuitlicentie	2.
We	rekenen	op	uw	komst!

Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Herinnering	kennisbijeenkomst	gewasbescherming

en	spuitlicentie:	we	rekenen	op	uw	komst!

12	december	2016	|	Culemborg

Beste	Schoon	Water	deelnemer	akkerbouw,

Deze	woensdag	14	december	is	de	eerstvolgende	akkerbouwbijeenkomst	in	Wanroij;	zie	hieronder	voor	meer

informatie	over	het	programma.	Ook	volgende	week	zijn	er	bijeenkomsten	gepland.

U	bent	van	harte	welkom	op	een	van	deze	bijeenkomsten.

Met	vriendelijke	groet,

Bert	Aasman	(Delphy)	en	Peter	Leendertse	(CLM)

Bijeenkomsten	voor	akkerbouwers	binnen	'Schoon	Water	voor

Brabant'	met

Licentie	2	verlenging:	TEELT	“gewasbescherming,	ziekten	en

plagen”

Beste	Schoon	Water	deelnemer,

	

Hierbij	nodig	ik	u	uit	voor	een	bijeenkomst	akkerbouw	binnen	het	project	‘Schoon	Water	voor	Brabant’.	Omdat	u

regelmatig	bespuitingen	uitvoert	in	gewassen	is	het	belangrijk	dat	u	op	de	hoogte	bent	van	de	nieuwste	kennis.

Kennis	 om	 de	 gewassen	 goed	 te	 beschermen,	 en	 het	 water	 daarbij	 zoveel	mogelijk	 te	 ontzien.	We	 hebben

daarvoor	een	interessante	bijeenkomst	voor	u	samengesteld:

	

Aaltjes,	bodemvruchtbaarheid	in	aardappelen:	Wat	kan	en	kan	niet?

Ervaringen	Phytophthora	en	Alternaria	bestrijding.	Schoon	Water	aanpak	2017

Organische	stof	en	opbrengsten	aardappelen

Gewasbeschermingsmonitor	uitleg	Schoon	Water	Wijzer

	

De	bijeenkomst	wordt	gegeven	door	Henry	van	den	Akker,	Frendo	van	Heybeek	en	Bert	Aasman,	adviseurs	van

Delphy	 in	 de	 regio.	 Bij	 verschillende	 bijeenkomsten	 zal	 het	 waterschap	 of	 drinkwatermaatschappij	 Brabant

Water	een	korte	toelichting	op	het	waterbelang	verzorgen.

	

Voor	licentiehouders:	

Deze	bijeenkomsten	zijn	aangemelde	kennisbijeenkomsten	in	de	categorie	TEELT.

Wilt	u	uw	spuitlicentie	verlengen,	stuur	dan	het	aanmeldformulier	in	de	bijlage	per	e-mail	of	fax	dit	naar	Delphy:

0317	-	460	400.

	

We	houden	op	de	volgende	dagen	bijeenkomsten:

	

Datum Tijd Plaats Adres

14-12-2016 13.30	uur	–	16.30	uur Wanroij Kwikstraat	6,	5445	AL

19-12-2016 13.30	uur	–	16.30	uur Hapert Alexanderhof		7,	5527	EH

20-12-2016 13.30	uur	–	16.30	uur Zevenbergen Markt	8,	4761	CD

20-12-2016 19.00	uur	–	22.00	uur Dinteloord Westvoorstraat	6,	4671,	CD

21-12-2016 19.00	uur	–	22.00	uur Dussen Oude	Kerkstraat	1,	4271	BB

U	bent	van	harte	welkom	op	één	van	deze	bijeenkomsten,	wij	rekenen	op	uw	komst!

	

Met	vriendelijke	groet,

Bert	Aasman,	06	53	15	23	89

Henry	van	den		Akker,	06	533	10	383

Frendo	van	Heybeek,	06	10	91	89	05

Aanmeldformulier	akkerbouw	licentiebijeenkomst	Schoon	Water	voor	Brabant,	december	2016	(pdf)

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Uitnodiging	bijeenkomst	"Chemievrij	beheer	van	sportvelden.
Zo	kan	het!"

Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Uitnodiging	bijeenkomst	"Chemievrij	beheer	van

sportvelden.	Zo	kan	het!"

24	november	2016	|	Culemborg

Geacht	Schoon	Water	contact,

Zoals	 u	 weet	 lopen	 de	 Brabantse	 gemeenten	 voorop	 met	 hun	 chemievrij	 beheer	 van	 verharding,	 openbaar

groen	en	sportterreinen.	Dit	laatste,	het	beheer	van	de	sportterreinen,	heeft	de	laatste	jaren	speciale	aandacht

binnen	het	project	Schoon	Water.	We	begeleiden	al	meerdere	jaren	een	aantal	voetbalverenigingen.	Sinds	2015

zijn	 we	 in	 gesprek	 met	 enkele	 Brabantse	 golfterreinen;	 hoe	 kunnen	 zij	 komen	 tot	 chemievrij	 beheer?	 We

nodigen	 u	 hierbij	 van	 harte	 uit	 voor	 een	 bijeenkomst	 op	 11	 januari	 2017	 waarin	 we	 onze	 ervaringen	 en

opgedane	kennis	met	u	willen	delen.

	

Bijeenkomst	11	januari	2017,	9.30	-13.30	uur	golfpark	De	Efteling

Wij	nodigen	u	van	harte	uit	om	bij	deze	bijeenkomst	aanwezig	te	zijn.	Dit	alles	ten	behoeve	van	chemievrije	en

kwalitatief	goede	voetbalvelden	en	golfbanen.	Tijdens	deze	bijeenkomst	zal	u	meer	leren	over	de	wijze	waarop

men	in	Helmond	aan	de	slag	is	met	chemievrij	beheer	van	voetbalvelden.	Daarnaast	wordt	toegelicht	hoe	men

hiermee	op	golfbaan	de	Efteling	aan	de	slag	 is	 gegaan.	Wat	 zijn	hun	opgedane	ervaring	 in	2016?	Om	deze

kennis	 ook	 onder	 de	 Brabantse	 golfbanen	 te	 verspreiden,	 ontvangen	 zij	 ook	 een	 uitnodiging	 voor	 deze

bijeenkomst.

	

Het	volledige	programma	vindt	u	hieronder.

	

Aanmelding	vereist

Aan	de	bijeenkomst	zijn	geen	kosten	verbonden.	We	willen	graag	weten	hoeveel	mensen	aanwezig	zullen	zijn

i.v.m.	 lunch.	Daarom	het	verzoek	u	voor	de	bijeenkomst	aan	 te	melden	bij	 Joost	Lommen.	Aanmelding	en/of

vragen:	e-mail:	jlommen@clm.nl	telefoon:	0345	470	758.	Aanmelding	sluit	op	3	januari	2017.

	

Met	vriendelijke	groet,

	

Carin	Rougoor	en	Joost	Lommen

CLM	Onderzoek	en	Advies

Programma	bijeenkomst	"Chemievrij	beheer	van	sportvelden.

Zo	kan	het!"

Wanneer:	11	januari	2017

Waar:	Golfbaan	De	Efteling,	Veldstraat	6,	De	Moer

Tijd:	09:30-13:30	uur

	

Programma

09:30	uur:	Ontvangst	met	koffie	en	thee

09:40	uur:	Welkom	–	korte	toelichting	project	Schoon	Water	(CLM)

09.50	uur:	Het	Belang	van	Schoon	Water	(Sandra	Verheijden,	Brabant	Water)

10:10	uur:	Green	Deal	Sportvelden	–	de	stand	van	zaken	(Niels	Dokkuma,	NGF)

10:30	uur:	Presentatie	resultaten	gemeentelijk	beheer	en	golfbanen

(Carin	Rougoor	en	Jan	Hekman,	CLM	en	EcoConsult)

	

10:50	uur:	Pauze

	

11:10	uur:	Chemievrij	beheer	golfbaan	De	Efteling	(Rik	Verstijnen,	Soiltech)

11:30	uur:	Chemievrij	beheer	sportvelden	in	Helmond	(Rob	Slaats,	gemeente	Helmond)

11:50	uur:	Forumdiscussie

	

12:30	uur:	Lunch

	

13:00	uur:	Een	kijkje	op	golfbaan	de	Efteling	(Mario	Dieltjes,	De	Efteling)

13:30	uur:	Afsluiting

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Schoon Water resultaten t/m 2015 en voortzetting project tot 2020.

View this email in your browser

Beste Schoon Water deelnemer,

Goede resultaten Schoon Water in dagblad Trouw
Ook in 2015 heeft u zich weer met succes ingezet voor een goede kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater. Onlangs zijn de rapportages met de resultaten
verschenen. De samenvatting is te lezen op: Schoon-Water.

Om de goede resultaten te delen hebben we een  persbericht verstuurd (lees hier).
Het bericht is overgenomen in artikelen in vakbladen als de Nieuwe Oogst (lees
hier) en Stal & Akker (lees hier). Daarnaast is er ook een artikel in het landelijk
dagblad Trouw verschenen! (lees hier)

Mede dankzij de goede resultaten van de afgelopen jaren, zoals de 75% daling van
de milieubelasting sinds 2000, hebben de partners in Schoon Water  (de Provincie,
Brabant Water, de waterschappen en ZLTO) besloten het project door te zetten tot
2020. Duurzame gewasbescherming met aandacht voor water blijft het doel.
Daarnaast zullen samenwerking met afnemers, innovaties en een gezonde bodem
extra aandacht krijgen.

Spuitregistratie 2016 
Uw spuitregistraties zijn onmisbaar om de goede resultaten van het project te
kunnen laten zien. Geef daarom uw spuitregistratie over 2016 meteen aan ons door!
 
Het doorgeven van de registratie kan met één druk op de knop via uw management
systeem. U kunt dan ‘Schoon Water voor Brabant’ als afnemer toevoegen. De
gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt.
 
Handleidingen voor enkele managementsystemen:
            Teeltcentraal
            COMWAES
            CROP
 
Heeft u geen managementsysteem? Dan kunt u de spuitregistratie delen via uw
Schoon Water adviseur of mailen naar mhoogendoorn@clm.nl, liefst in Excel.

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate
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Overname Verburg 
Landbouwmechanisatiebedrijf Gebr. 
Weststrate  neemt per 1 november 
mechanisatiebedrijf Louis Verburg 
in Nieuwerkerk op Schouwen-Dui-
veland over. Gebr. Weststrate heeft 
al drie vestigingen in Zeeland, in 
Krabbendijke, Goes en Koudekerke. 
Louis Verburg zal op dezelfde lo-
catie in Nieuwerkerk met dezelfde 
mensen worden voortgezet. Voor 
de huidige klanten verandert er 
niets. Gebr. Weststrate is dealer van 
verschillende A-merken. Volgens 
de dealer past Louis Verburg goed 
daarbij, met het aangrenzende ray-
on en meerdere dezelfde merken, 
zoals New Holland.

Streekproducten
Het dorp Klundert krijgt een streek-
productenwinkel waaraan  alleen 
leden van de ZLTO-afdelingen Moer-
dijk en Halderberge aardappelen, 
groente, fruit en zuivel gaan leveren. 
Het is de bedoeling dat de winkel 
in januari 2017 de deuren opent. De 
producten komen zoveel mogelijk 
uit een gebied binnen een straal van 
10 kilometer rond de winkel. De on-
dernemers die producten leveren, 
zullen regelmatig in de winkel te 
vinden zijn om contact met de con-
sumenten te hebben. De producten 
staan daardoor niet anoniem in de 
schappen. Klanten kunnen boven-
dien koffie, belegde broodjes en ap-
peltaart krijgen.

Weinig tarra
De huidige suikerbietencampagne 
kent een zeer laag tarragehalte. 
Half oktober lag dat op 5,9 procent. 
Er zijn wel grote verschillen tussen 
gebieden. West-Brabant-Zuid scoort 
duidelijk het best met slechts 2,2 
procent tarra. De Peel scoort ook 
goed met 3,9 procent tarra. Vanuit 
de Bommelerwaard, grenzend aan 
Brabant, komt juist veel tarra mee 
naar de fabriek in Dinteloord, na-
melijk 8,7 procent. Het suikerper-
centage lag in heel Nederland half 
oktober op 17,1. Het laagst scoort 
de Brabantse Kempen met 16,3 pro-
cent. Het hoogst scoort Texel met 18 
procent.

Dierenwelzijn 
De Brabantse gedeputeerde Anne-
Marie Spierings wil geen extra eisen 
voor dierenwelzijn in de Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, 
kortweg BZV. „Op het gebied van 
dierenwelzijn doen we het in Ne-
derland al heel veel beter dan in 
bijna de hele rest van de wereld, 
misschien op een paar landen na”, 
zei ze vorige week vrijdag in een 
vergadering van Provinciale Staten 
over de toekomst van de veehoude-
rij in Noord-Brabant. Ze ziet vooral 
toekomst voor bedrijven die meer 
kunnen verdienen met minder vee. 
Veehouders moeten daarom keuzes 
gaan  maken, aldus het Brabantse 
provinciebestuur.  

In de Brabantse grondwaterbe-
schermingsgebieden is de milieu-
belasting door gewasbescher-
mingsmiddelen sinds 2000 met 75 
procent gedaald. De verwachting 
is dat 2016 een toename zal laten 
zien vanwege de hoge phytoph- 
thoradruk en de wateroverlast in 
Oost-Brabant. 

Tekst: Peter van Houweling 

Dat blijkt uit cijfers van het pro-
ject ‘Schoon Water voor Brabant’. 
De daling is opvallend omdat de-
zelfde milieubelasting in de rest 
van Nederland vrijwel gelijk is 
gebleven. 

Projectleider Peter Leendertse 
van CLM noemt als een van de 
redenen voor de Brabantse da-
ling dat de deelnemers erg ge-
richt zijn op efficiënt gebruik van 
de middelen. De middelenkeus 
speelt daarbij een grote rol. Bij-
voorbeeld het bodemherbicide 
terbuthylazin, dat onder andere 
in maïs tegen ooievaarsbek wordt 
ingezet, spoelt relatief veel uit 
naar het grondwater. Leendertse: 
„Het maakt veel verschil of een 
loonwerker dat standaard in de 

mix doet waarmee hij bij al zijn 
klanten spuit of alleen gebruikt 
op percelen waar dat onkruid een 
probleem is. Bij loonwerkers gaat 
het om veel hectares, dus het ef-
fect is heel groot.”

Ook met specifieke spuit-
technieken is winst te boe-
ken, zoals met luchtonder-
steuning of met de Wings-
sprayer. Bij die technieken is 
de dosering lager; er kan dus 
ook minder middel in het 
grondwater komen. Vooral in 
gewassen waar veel bespuitingen 
nodig zijn, zoals aardappelen, is 
daarmee veel winst te boeken, 
vertelt Leendertse. 

Ook niet-chemische oplos-
singen kunnen helpen. Groepen 
boomtelers die deelnemen aan 
het project zijn bijvoorbeeld be-
zig met pneumatisch schoffelen. 
Leendertse: „Het werkt het best 
als collega’s het in de praktijk 
aan elkaar laten zien.”

Boeren en loonwerkers die in 
zulke nieuwe technieken investe-
ren, kunnen een innovatiebijdra-
ge ontvangen vanuit het project. 
„Ze moeten wel zelf de investe-
ring doen en er zelf achter staan”, 

benadrukt Leendertse. „Anders 
staat zo’n techniek na een jaar 
achter de schuur te roesten.” 

Deelnemers werken ook meer 
dan anderen met Beslissings On-
dersteunende Systemen (BOS) 

bij de keuzen in hun gewasbe-
scherming. 

De grootse afname van de mi-
lieubelasting was tussen 2000 
en 2005. Daarna stabiliseerde 
die. Volgens Leendertse komt 
dat doordat het aantal deelne-
mers met ‘lastige’ gewassen, zo-
als aardappelen en asperges, is 
toegenomen. Hij is tevreden dat 
ondanks die toename de milieu-
belasting niet weer toenam. Hij 
verwacht dat een verdere daling 
voorlopig moeilijk haalbaar is.

‘Schoon Water voor Brabant’ 
richtte zich eerst alleen op grond-
waterbeschermingsgebieden. 
Sinds het project is verbreed tot 

heel de provincie Brabant, nemen 
deelnemers in totaal maatregelen 
op 50.000 hectare. 

Het project is verlengd tot 
2020. De komende jaren komt er 
ook meer aandacht voor bodem-

gezondheid. Projectleider 
Leendertse van CLM legt 
uit waarom: „Organische 
stof kan resten van gewas-
beschermingsmiddelen in 
de bodem vasthouden, dat 
voorkomt uitspoeling. Het 
kan ook helpen om de ziek-

tewerendheid van de bodem te 
vergroten. Bovendien is bodem-
verdichting actueel. Maar de be-
handeling van de bodem is wel 
een zaak van lange adem.”

Grondwaterbelasting blijft laag 
CLM verwacht hogere belasting in 2016

‘Bij loonwerkers is 
het effect groot’

Kwetters koopt pluimveebedrijf
Markt gunstig voor biologische eieren

Eierhandel Kwetters uit Veen 
(NB) heeft het legpluimveebe-
drijf ‘Op de kreek’ in Standdaar-
buiten (NB) gekocht. Kwetters 
bouwt het om tot een biologisch 
bedrijf. Het handelsbedrijf heeft 
ook in Duitsland al een eigen 
pluimveebedrijf.

Tekst: Peter van Houweling 

Het bedrijf in Standdaarbuiten 
ligt pal tegen de snelweg A17. 
Het heeft nu nog een capaciteit 
voor ruim 50.000 legkippen, ver-
deeld over twee stallen, één stal 
uit 1991 voor scharrelkippen en 
één stal uit 1996 met vrije uitloop. 
Maar dat gaat snel veranderen, 
vertelt Jan van Esch van Kwet-
ters Eieren. Tot december lopen 
de vrijloopkippen nog buiten. 
Dan wordt het bedrijf geschikt 
gemaakt voor biologische pluim-
veehouderij, voor in totaal 27.000 
legkippen. In februari 2017 moet 
dat gerealiseerd zijn. Op 1 maart 
gaan de eerste biologische kip-
pen erin. 

Kwetters Eieren verpakt en 
verhandelt scharreleieren, vrije-
uitloopeieren en biologische ei-
eren. De hoofdlocatie staat in 
Veen. Daarnaast werkt het bedrijf 
in Nederland ook vanuit de loca-
tie in Ede, en in Duitsland vanuit 
het eierpakstation in Sülzetal (net 
ten zuiden van Maagdenburg). 

Kwetters is uitgegroeid tot een 
van de grotere leveranciers van 
eieren in Europa. Het levert eie-
ren aan grote supermarktorgani-
saties en aan industriële bedrij-
ven, die de eieren verwerken in 
een breed scala aan producten. 
‘Kwetters wil ook de komende 
jaren verder groeien’, staat op de 
website van het bedrijf.

In Hötensleben, niet ver van 
Sülzetal, heeft het Veense bedrijf 
sinds 2007 nu een legpluimvee-
bedrijf, met scharrelkippen en 

vrije-uitloopkippen. Eerder had 
Kwetters daar ook een paksta-
tion, maar dat is samengevoegd 
met dat in Sülzetal. 

De goede ervaringen met die 
Duitse ‘farm’ vormen een reden 
om in Nederland ook die stap te 
zetten, legt Van Esch uit. „Het is 
echt moeilijk om goed eieren te 
produceren, maar onze ervarin-
gen in Duitsland zijn heel goed. 
Gezien die ervaringen willen we 
het in Nederland ook proberen.”

Van Esch noemt twee redenen 
waarom het bedrijf in Standdaar-
buiten is gekocht: „A: het stond 
te koop. B: het is een mooie een-
heid met een goede omvang op 
een goede locatie.” Inmiddels is 
de naam ‘Op de kreek’ veranderd 
in ‘Farm Standdaarbuiten’ en de 

nieuwe bedrijfsleider Jochem 
Wouters is deze maand al begon-
nen. 

Waarom zou een handelsbe-
drijf zelf het risico nemen om 
eieren te produceren en dat niet 
overlaten aan pluimveehouders 
die daarin gespecialiseerd zijn? 
Van Esch: „Je neemt het risico 
van eigen productie als je denkt 
dat de markt gunstig is. We ver-
wachten een groeiende vraag van 
eieren van biologische bedrijven 
en die met een vrije uitloop.” 

Van Esch constateert dat bij 
veel veehouders interesse bestaat 
in omschakeling naar biologische 
eiproductie, ook bij melkveehou-
ders die in de knel komen door de 
regelgeving of weinig perspectief 
zien in hun sector. Hij benadrukt 

dat Kwetters niet denkt beter ei-
eren te kunnen produceren dan 
pluimveehouders. „Wij hebben 
niet die illusie. We proberen het 
bedrijf in Standdaarbuiten zo 
veel mogelijk een gezinsbedrijf 
te laten zijn, waar de nieuwe be-
drijfsleider én zijn gezin het werk 
gaan doen.” 

Heeft Kwetters de ambitie om 
meer legpluimveebedrijven te 
kopen? „Dat zou kunnen”, ant-
woordt Van Esch. „Dat is afhan-
kelijk van de markt. Het is niet 
onze hoofdactiviteit. Onze core-
business is eieren in een doosje 
stoppen en aan supermarkten 
verkopen. Pluimveehouders kun-
nen heel goed eieren produceren. 
Wij kunnen heel goed eieren ver-
kopen.”

Bedrijfleider Jochem Wouters (links) en Jan van Esch van Kwetters op hun nieuwe bedrijf in Standdaarbuiten. Op 
de achtergrond snelweg A 17. Foto: Kwetters
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Kinderen	leren	over	schoon	water

Binnen	 Schoon	 Water	 voor	 Brabant	 zijn	 ‘schoon	 water-lessen’

ontwikkeld.	 In	 totaal	 900	 leerlingen	 van	 basis-	 en	 middelbare	 scholen

leerden	 over	 het	 belang	 van	 schoon	 water	 voor	 de	 bereiding	 van

drinkwater.	 In	 de	 lessen	 vertelden	 telers	 hoe	 zij	 hun	 gewassen

beschermen	en	zorgen	voor	zo	min	mogelijk	belasting	van	het	water.	Zij

namen	hun	grote	machines	daarbij	soms	mee	naar	het	schoolplein!

	

Meer	info

Peter	Leendertse	(CLM)	0345	470	751

Facebook Twitter Website

PERSBERICHT:	Schoon	Water	deelnemers	realiseren
blijvende	verlaging	milieubelasting

Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

PERSBERICHT:	Schoon	Water	deelnemers

realiseren	blijvende	verlaging	milieubelasting

17	oktober	2016	|	CULEMBORG

Ook	 in	 2015	 hebben	 de	 deelnemers	 van	 ‘Schoon	 Water	 voor	 Brabant’	 zich	 ingezet	 voor	 een	 goede

kwaliteit	van	het	grond-	en	oppervlaktewater.	En	met	succes:	vanaf	2000	is	de	milieubelasting	van	het

grondwater	met	75%	afgenomen.	En	dat	niveau	blijft	gehandhaafd.	Terwijl	landelijk	gezien	vanaf	2000	de

milieubelasting	 nagenoeg	 gelijk	 is	 gebleven.	 De	 kracht	 van	 het	 programma	 is	 dat	 alle	 partijen	 die

gewasbeschermingsmiddelen	 gebruiken	 mee	 doen.	 Naast	 750	 telers	 zijn	 dat	 ook	 gemeenten,	 niet-

agrarisch	bedrijven	en	bewoners	van	grondwaterbeschermingsgebieden.	Samen	houden	zij	het	grond-

en	oppervlaktewater,	bron	van	drinkwater	in	Brabant,	schoon.

	

Middelenkeuze,	spuittechniek	en	mechanische	onkruidbestrijding

Alle	 deelnemende	 telers	 nemen	 maatregelen	 om	 emissie	 naar	 het	 water	 te	 verminderen.	 Ze	 kiezen	 de

maatregelen	die	het	beste	bij	hen	en	hun	bedrijf	passen.	Ze	leggen	de	maatregelen	vast	in	een	speciaal	voor

Schoon	Water	ontwikkelde	gewasbeschermingsmonitor:	de	SchoonWaterWijzer.	Het	gaat	om	maatregelen	die

goed	zijn	voor	de	teler	én	voor	het	milieu.	Bijvoorbeeld	de	toepassing	van	emissiereducerende	spuittechnieken

zoals	de	Wingssprayer	of	Laag	Volume	Strooilans	(LVS).	Met	deze	technieken	wordt	met	een	lagere	dosering

een	effectieve	bespuiting	uitgevoerd,	waarbij	drift	sterk	beperkt	wordt.	In	de	aspergeteelt	zijn	goede	resultaten

behaald	met	mechanische	onkruidbestrijding.	Ook	komende	jaren	gaat	het	`Schoon	Water’	programma	verder

met	 het	 stimuleren	 van	 nieuwe	 methoden	 voor	 duurzame	 gewasbescherming	 inclusief	 extra	 aandacht	 voor

gezonde	 bodem.	 Voor	 de	 rapportage	 met	 de	 resultaten	 zie	 www.schoon-water.nl/doelgroepen-2/#Landbouw

(onder	landbouw	->	resultaten).	Of	volg	ons	op	Twitter	of	Facebook:	@overSchoonWater.

	

Niet	chemisch	beheer	van	verhardingen,	groen	en	sportvelden

In	 2015	 beheerden	 alle	 deelnemende	 gemeenten	 binnen	 grondwaterbeschermingsgebieden	 het	 groen

chemievrij.	Op	één	na	hebben	zij	ook	hun	verhardingen	zonder	gebruik	van	chemie	onkruidvrij	gehouden.	Ook

bedrijven	als	Bavaria,	Heineken	en	Kempen	Airport	 beheerden	hun	bedrijventerrein	op	een	milieuvriendelijke

manier.	De	Schoon	Water	deelnemers	laten	zien	dat	het	zonder	chemie	kan	en	bleken	goed	voorbereid	op	het

middelenverbod	op	verhardingen	dat	vanaf	maart	dit	jaar	geldt.	De	komende	jaren	richt	Schoon	Water	zich	op

chemievrij	beheer	van	sportvelden	en	recreatieterreinen.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Facebook Twitter Website

Update	gewasbeschermingsbeleid	niet-landbouw Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Update	gewasbeschermingsbeleid	niet-landbouw
14	september	2016	|	CULEMBORG

Geachte	heer/mevrouw,

Recent	heeft	Staatssecretaris	Dijksma	,van	Infrastructuur	en	Milieu,	in	een	brief	aan	de	tweede	kamer	herhaald

dat	 ze	 streeft	 naar	 een	 particulier	 gebruiksverbod	 van	 bestrijdingsmiddelen.	 In	 de	 tussentijd	 werkt	 Dijksma

samen	 met	 de	 tuinbranche	 aan	 het	 verminderen	 van	 het	 particuliere	 gebruik.	 Daarnaast	 gaat	 ze	 in	 op

handhaving	 van	 het	 verbod.	 Op	 www.schoon-water.nl	 licht	 Schoon	 Water	 Brabant	 u	 in	 over	 het

gewasbeschermingsbeleid	niet-landbouw.

Als	u	vragen	heeft	kunt	u	contact	opnemen	met	Joost	Lommen	(CLM):	jlommen@clm.nl	of	0345	470	758.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.

160914 update gewasbeschermingsbeleid niet-landbouw 
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Schoon Water nieuwsbrief nr. 33

http://us3.campaign-archive2.com/?u=a156d96786b3e415adce6d92f&id=16509e677c&e=%5BUNIQID%5D[27-02-17 15:31:28]

Schoon Water nieuwsbrief #33 met o.a. de resultaten 2015, LVS in aardbei en Schoon Water in de Beekse Bergen.

View this email in your browser

Milieubelasting landbouw ook in 2015
weer onder de norm
In totaal doen ruim 750 agrarische
ondernemers mee aan het project:
akkerbouwers, loonwerkers,
veehouders via de loonwerkers,
vollegrondsgroententelers en
boomkwekers. Binnen de
grondwaterbeschermingsgebieden
worden op 85% van het
landbouwareaal Schoon Water
maatregelen genomen (dat is 4.000 hectare). Via het loonwerk vinden deze Schoon
Water maatregelen ook op 4.500 hectare buiten de gebieden plaats.
 Brabantbreed is dat op 33% van het landbouwareaal het geval, in totaal op ruim
41.000 hectare. Het deelnemend landbouwareaal is daarmee in totaal zo’n 50.000
hectare.  In de figuur is te zien dat sinds de start van het project in 2000 de
milieubelasting voor het grondwater een duidelijk dalende trend laat zien. Terwijl
landelijk gezien vanaf 2000 de milieubelasting voor grondwater nagenoeg gelijk is
gebleven. Maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het
grondwater te verminderen blijken ook een positief effect op het oppervlaktewater te
hebben. Ook de milieubelasting oppervlaktewater laat een sterk dalende trend zien.
Terwijl het deelnemend areaal (oranje lijn) over de projectperiode sterk is
toegenomen, ook van moeilijke teelten. Meer over landbouw en Schoon Water

Gemeenten, bedrijven en bewoners
gaan naar chemievrij
Voor de doelgroep niet-landbouw zijn de gemeenten in 2014 en 2015 verder

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate
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Facebook Twitter Website

Verwarring	rond	glyfosaat	op	verhardingen	opgelost
	

Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Verwarring	rond	glyfosaat	op	verhardingen

opgelost

15	juli	2016	|	CULEMBORG

Het	bestrijdingsmiddel	glyfosaat	(Round	up)	is	regelmatig	in	het	nieuws.	Onlangs	werd	duidelijk	dat	het

middel	in	Europa	met	18	maanden	is	verlengd.	Deze	verlenging	staat	echter	geheel	los	van	het	verbod

op	verhardingen.	Dat	verbod	geldt	in	Nederland	vanaf	31	maart	2016	en	blijft	geldig.	Via	www.schoon-

water.nl/forum	heeft	het	ministerie	van	Infrastructuur	&	Milieu	dit	nogmaals	bevestigd.

	

Op	 31	 maart	 j.l.	 is	 in	 Nederland	 regelgeving	 in	 werking	 getreden	 waardoor	 het	 professioneel	 gebruik	 van

gewasbeschermingsmiddelen	 op	 verhardingen	 is	 verboden.	 Dit	 verbod	 geldt	 voor	 alle

gewasbeschermingsmiddelen,	dus	ook	voor	glyfosaat.	Dit	betekent	dat	beheerders	of	hoveniers	die	na	31	maart

glyfosaat	of	een	ander	gewasbeschermingsmiddel	gebruiken	op	verhardingen	de	wet	overtreden.

	

Het	verbod	staat	geheel	los	van	de	recente	ontwikkelingen	rondom	de	lopende	Europese	procedure	waarmee

de	werkzame	stof	glyfosaat	wordt	herbeoordeeld.	Deze	Europese	herbeoordeling	is	nodig	omdat	goedkeuringen

zijn	gebonden	aan	termijnen	en	de	termijn	voor	glyfosaat	eind	juni	2016	afloopt.

	

Voor	meer	informatie	en	vragen:	kijk	op	www.onkruidvergaat.nl	of	stel	uw	vraag	op	www.schoon-water.nl/forum

	

U	kunt	ook	contact	opnemen	met	Joost	Lommen	(CLM)	via	0345-470758	of	jlommen@clm.nl.

Secretariaat	Schoon	Water:

CLM,	Postbus	62	4100	AB	Culemborg

t	0345	470700		f	0345	470799

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

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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Uitnodiging	veldexcursie	Schoon	Water
Helvoirt/Waalwijk
Deelnemers	akkerbouw/maïs/veetelers

Beste	deelnemers	aan	het	project	Schoon	Water,

	

Hierbij	bent	u	uitgenodigd	voor	een	veldexcursie	over	gewasbescherming	in	de	diverse	teelten.	We	zijn

te	gast	bij	loonbedrijf	Ad	Buijs	in	Hedikhuizen.	Na	een	rondje	gewassen	zullen	we	enkele	machines

nader	bekijken	en	horen	over	de	ervaringen	van	Ad.

	

Onderwerpen

Grondbewerking

Resultaten	inzaai	grasland

Onkruidbestrijding	in	o.a.	mais	/	suikerbieten	/	grasland

Onkruidherkenning

Ziektebestrijding	in	wintertarwe	en	wintergerst

Datum:	Donderdag	16	juni	aanstaande

	Tijd:					19.00	–	21.30		h

	

Plaats:										Loonbedrijf		Buys

																					Rietveldenweg	1	

																					5256	TG	Hedikhuizen	(Heusden).

	

U	bent	van	harte	welkom.	We	gaan	ervan	uit	dat	u	erbij	bent.	Lukt	dat	niet,	dan	graag	even	afbellen.

	

Met	vriendelijke	groeten,

Henry	van	den	Akker		-			Delphy

Tel:	06	533	10	383

	

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.
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Vlamingen op bezoek bij Schoon Water

http://us3.campaign-archive1.com/?u=a156d96786b3e415adce6d92f&id=ec49dcba38&e=%5BUNIQID%5D[27-02-17 15:40:41]

Vlamingen op bezoek bij Schoon Water

View this email in your browser

Vlamingen op bezoek bij Schoon Water Gemeenten

Datum:
Donderdag 19 mei 2016

Locatie:
Bladel en Helmond

Programma: 
Op donderdag 19 mei komen Vlaamse bestuurders en groenbeheerders op

excursie in Bladel en Helmond. Zij krijgen informatie over de wijze waarop binnen
het project Schoon Water wordt gewerkt aan chemievrij beheer van sportvelden.
‘s Ochtends is er een rondleiding op een sportcomplex in de gemeente Bladel.
‘s Middags nemen we een kijkje in Helmond. Zo hopen we vanuit het project

Schoon Water Brabant ook bij te kunnen dragen aan schoon water in Vlaanderen.
 

Complete programma dagexcursie Chemievrij beheer sportvelden gemeenten
Bladel en Helmond (pdf)

Deelname/aanmelding:
Bent u geïnteresseerd om ook deel te nemen aan deze excursie? Dat kan!
Meldt u dan uiterlijk vrijdag 13 mei aan bij Carin Rougoor: crougoor@clm.nl

Vervoer  van Bladel naar Helmond is op eigen gelegenheid.
Voor de lunch wordt gezorgd.
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Wijzigingsbesluit:verbod	op	professioneel
gebruik	gewasbeschermingsmiddelen	op
verharding	(niet-landbouw)

31	maart	2016	|	CULEMBORG

Geachte	heer/mevrouw,

	

Namens	Schoon	Water	Brabant	informeren	wij	u.	Op	30	maart	j.l.	is	het	wijzigingsbesluit	gepubliceerd

over	het	verbod	van	professioneel	gebruik	van	gewasbeschermingsmiddelen	buiten	de	landbouw.	Het

besluit	staat	op	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

	

In	het	besluit	kunt	u	lezen	dat	vanaf	vandaag	(31	maart	2016)	het	verboden	is	om	als	professionele

gebruiker	op	verharding	gewasbeschermingsmiddelen	te	gebruiken.	Voor	onverhard	oppervlak	gaat	het

verbod	in	per	1	november	2017.

Sportvelden	en	recreatiebedrijven	zijn	uitgezonderd	van	deze	2	verboden.	Zij	hebben	een	Green	Deal

ondertekend	en	dienen	in	2020	te	voldoen	aan	deze	verboden.	Daarnaast	zijn	er	enkele	zeer	specifieke

uitzonderingssituaties.	Zie	hiervoor	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12110.pdf

Zogenaamde	‘groene	middelen’	/	‘laag	risicostoffen’	vallen	ook	onder	het	verbod	en	mogen	dus	niet

toegepast	worden.

	

Schoon	Water	vindt	het	belangrijk	dat	er	nu	duidelijkheid	is	voor	de	professionele	gebruiker,	gemeenten

en	terreineigenaren.	Voor	de	particulier	is	er	(nog)	geen	verbod.	Communicatie	naar	inwoners	van	uw

gemeente	is	belangrijk,	daarom	zenden	wij	u	ook	een	advertentietekst	toe,	voor	in	huis-aan-huis-bladen

(zie	bijlage).	In	de	kop	van	dit	bericht	kunt	u	nog	specifiek	aangeven	sinds	wanneer	uw	gemeente

chemievrij	werkt.

	

Mocht	u	vragen	hebben	dan	kunt	u	contact	opnemen	met		Schoon	Water	(info@schoon-water.nl	of

0345-470751).	Ook	kunt	u	uw	vraag	stellen	via	het	Schoon	Water	Forum	op	http://www.schoon-

water.nl/forum/	Informatie	over	chemievrij	beheer	van	zowel	verharding	als	niet-verharding	is	te	vinden

op	www.onkruidvergaat.nl

	

Met	vriendelijke	groet,

	

Namens	Schoon	Water	Brabant,

Peter	Leendertse

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	U	kunt	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Geen	mailing	meer	ontvangen?	U	kunt	zich	hier	afmelden

	
Deze	e-mail	is	verzonden	met

nieuwsbriefprogramma	Laposta
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Locatie: Van	der	Avoird	Trayplant

	 Leeuwerik	1,	4859	AC	Bavel	(nieuwe	locatie)

Tijd: Ontvangst	om	13.00	uur

Afsluiting	om	ca.	15.30	uur

Uitnodiging	Schoon	Water	bijeenkomst	Aardbei

7	maart	2016	|	CULEMBORG

Beste	{{voornaam}}	{{tussenvoegsel}}	{{achternaam}},

Op	donderdag	24	maart	2016	willen	we	u	graag	bijpraten	over	project	Verbreding	Schoon	Water

Brabant.

						

																					

					

	

Programma:

Toelichting	nieuwe	regelgeving	insecticiden	in	bedekte	teelten	(zuiveringsplicht	bij	gebruik)	door

Rene	Rijken	(Waterschap	Brabantse	Delta)	en	Harrie	Pijnenburg	(Delphy);

Milieu-invloed	van	gebruikte	middelen.	Terugblik	door	CLM	aan	de	hand	van	toegepaste

bespuitingen;

Groene	gewasbescherming	zet	hard	door;	we	bespreken	de	mogelijkheden;

Vervolg	van	het	project	Verbreding	Schoon	Water	Brabant.

Aansluitend	zal	er	een	rondgang	zijn	over	het	bedrijf	'Van	der	Avoird	Trayplant'.	Het	bedrijf	heeft	er	voor

gekozen	om	al	het	water	op	te	vangen	en	te	hergebruiken	in	het	bedrijf.	De	tussentijdse	zuivering	vindt

plaats	 via	 een	 zandfilter.	 Analyses	 van	 afgelopen	 jaar	 van	 water	 voor	 en	 na	 de	 zuivering	 worden

besproken.

Positieve	uitstraling	naar	omgeving

Denk	er	ook	eens	aan	om	uw	omgeving	meer	te	informeren	over	uw	werkwijze.	Bijvoorbeeld	via

verwijzing	naar	een	website	met	maatregelen	om	een	teelt	te	realiseren	en	om	de	omgeving	te	sparen.

Bij	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met:

Harrie	Pijnenburg,	Delphy	(06-53427507)

Yvonne	Gooijer,	CLM	(0345-470719)

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	U	kunt	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Geen	mailing	meer	ontvangen?	U	kunt	zich	hier	afmelden

	
Deze	e-mail	is	verzonden	met

nieuwsbriefprogramma	Laposta
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Mooie	chemievrije	prestaties	van	Brabantse
gemeenten	voor	Schoon	Water!

11	februari	2016	|	CULEMBORG

Beste	Schoon	Water	gemeente,

	

Met	 deze	 mail	 willen	 wij	 u	 informeren	 over	 de	 stand	 van	 zaken	 rond	 Schoon	Water	 voor	 Brabant.

Allereerst	 complimenten	 voor	 de	 prestaties	 2015.	 Bijna	 alle	 gemeenten	 waren	 chemievrij	 op

verhardingen	 en	 in	 het	 groen	 en	 een	 aantal	 gemeenten	 is	 stapsgewijs	 bezig	 met	 chemievrij

sportveldenbeheer!

	

Zoals	u	weet	is	in	2016	gebruik	van	chemie	op	verhardingen	verboden,	ook	van	biologische	middelen.

Schoon	Water	en	de	Gedeputeerde	Johan	van	de	Hout	roept	alle	gemeenten	op	om	vanaf	dit	jaar	ook

geen	chemie	meer	te	gebruiken	in	het	groen.

	

Verbod	geldt	ook	voor	‘groene’	middelen

Vanaf	 dit	 seizoen	 is	 het	 niet	 meer	 toegestaan	 om	 chemische	 bestrijdingsmiddelen	 te	 gebruiken	 op

verharding.	Binnen	grondwaterbeschermingsgebieden	werkten	 in	 2015,	 15	 van	 de	16	Schoon	Water

gemeenten	 op	 verharding	 zonder	 chemie.	 Voor	 de	 meesten	 van	 u	 verandert	 er	 dan	 ook	 niets.

Sommigen	van	u	gebruiken	ook	zogenoemde	‘groene’	middelen.	Deze	middelen	vallen	ook	onder	het

verbod	en	worden	dus	niet	uitgezonderd.

	

De	 overheid	 heeft	 belangrijke	 redenen	 om	 stoffen	 zoals	Ultima	 en	Cito	 niet	 uit	 te	 zonderen	 van	 het

verbod.	Zo	zijn	er	nog	geen	EU	criteria	voor	laag	risico	middelen	vastgesteld.	Nederland	wil	niet	haar

eigen	criteria	vaststellen	omdat	zij	niet	het	risico	wil	lopen	teruggefloten	te	worden	door	de	EU.	Dit	zou

leiden	tot	verwarring,	en	vertraagt	het	gestelde	doel	van	de	Nederlandse	overheid,	namelijk:	chemievrij

werken.

Als	‘groene’	middelen	op	grote	schaal	toegepast	zouden	worden,	leidt	dit	tot	blootstelling	van	de	mens

en	 risico’s	 voor	 het	 watermilieu	 (vissterfte).	 Deze	 aspecten	 worden	 niet	 beoordeeld	 in	 de

toelatingsprocedure.	Het	verleden	heeft	aangetoond	dat	dit	reële	risico’s	zijn	bij	grootschalig	gebruik	op

verharding.	Om	die	middelen	af	 te	breken	 is	zuurstof	nodig,	wat	 tot	problemen	in	oppervlaktewateren

kan	leiden.	Zie	RIVM-rapport

CLM	heeft	recent	een	studie	verricht	specifiek	naar	het	middel	Ultima.	Daaruit	blijkt	dat	toepassing	van

Ultima	op	verhardingen	kan	leiden	tot	overschrijding	van	de	drinkwaternorm	voor	de	werkzame	stoffen

pelargonzuur	en	maleïne	hydrazide	in	het	oppervlaktewater.	Zie	CLM-rapport

	

Biociden	 vallen	 overigens	 niet	 onder	 het	 verbod.	 Biociden	 zijn	 chemische	middelen	 om	bijvoorbeeld

ongedierte	te	bestrijden	en	om	algen	en	mossen	te	verwijderen.

Het	 mag	 duidelijk	 zijn	 dat	 ‘groene	 middelen’	 niet	 toegepast	 mogen	 worden.	 Volgens	 staatsecretaris

Dijksma	van	I&M	is	chemievrij	onderhoud,	zonder	‘groene	middelen’,	betaal-	en	haalbaar.	Velen	van	u

laten	dit	ook	al	jaren	zien.

	

Oproep:	werk	allemaal	chemievrij	ook	in	het	groen

Zoals	u	waarschijnlijk	bekend	is,	dient	vanaf	november	2017	ook	chemievrij	gewerkt	te	worden	in	het

groen.	Verreweg	de	meesten	 van	 u	 gebruiken	 geen	 chemie	 in	 het	 groen.	Mocht	 u	 toch	 nog	 chemie

gebruiken	dan	roept	Schoon	Water	Brabant	en	Gedeputeerde	Johan	van	den	Hout	u	op	om	vanaf	2016

geen	 chemie	 te	 gebruiken	 in	 de	 plantsoenen.	 Doet	 u	 mee?	 Wij	 zien	 dat	 graag	 terug	 in	 de

spuitgegevens	die	uw	gemeente	elk	jaar	aanlevert.

	

Inwoners	van	uw	gemeente	mogen	als	particulier	per	2016	ook	geen	middelen	meer	gebruiken	op	de

verharding	in	hun	tuin.	Voor	hen	is	het	ook	logischer	als	u	als	gemeente	geen	chemie	meer	gebruikt.

Geef	uw	inwoners	het	goede	voorbeeld!

	

Sportvelden:	chemievrije	proeven	worden	uitgevoerd	in	Brabant

De	 provincie	Noord-Brabant	 vraagt	 de	 Schoon	Water	 gemeenten	 ook	 op	 sportvelden	 toe	 te	werken

naar	chemievrij	beheer.	Daarom	begeleidt	Schoon	Water	gemeenten,	golfbanen	en	voetbalclubs	in	dit

proces	en	met	proeven.	Daar	blijven	we	komende	jaren	ook	mee	verder	gaan!

	

Heeft	u	interesse	om	een	proef	op	te	zetten	of	voert	u	er	momenteel	één	uit?	Dan	horen	wij	dit	graag.

	

We	zijn	benieuwd	naar	uw	bevindingen	en	helpen	graag	bij	het	bedenken,	realiseren	en	uitvoeren	van

proeven.	Lees	meer	informatie	over	chemievrij	beheer	sportvelden.

	

In	de	loop	van	dit	jaar	zullen	wij	u	informeren	over	de	bevindingen	van	de	proeven.

	

Vragen	of	kunt	u	ondersteuning	gebruiken?

Heeft	u	vragen	of	wenst	u	ondersteuning	op	het	gebied	van	chemievrij	beheer	op	verhardingen,	in	het

groen	 of	 op	 sportvelden?	 Neem	 gerust	 contact	 op	 met	 Schoon	Water	 Brabant.	 Via	 Joost	 Lommen

(CLM,	0435-470758	of	jlommen@clm.nl)	of	Peter	Leendertse	(CLM,	0345-470751	of	pele@clm.nl).

	

Deel	uw	kennis	en	ervaringen	op	het	forum!

Veel	 collega	gemeenten	worstelen	nog	met	chemievrij	 beheer	omdat	ze	nu	pas	starten.	We	willen	u

vragen	uw	ervaringen	te	delen	via	het	www.schoon-water/forum	!	U	kunt	daar	ook	vragen	stellen	en	uw

tips	delen.

	

Met	vriendelijke	groet,	namens	Schoon	Water	Brabant,

Joost	Lommen	en	Peter	Leendertse	(CLM)

www.schoon-water.nl

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.

Geen	mailing	meer	ontvangen?	U	kunt	zich	hier	afmelden

	
Deze	e-mail	is	verzonden	met

nieuwsbriefprogramma	Laposta
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