
Schoon Water
Schoon water is essentieel voor een schone teelt. Resten van 
gewasbeschermingsmiddelen horen daar niet in. Dat is ook 
essentieel voor drinkwater, voor oppervlaktewater en voor 
grondwater. Kortom, schoon water is een voorwaarde voor duur-
zaam ondernemen. 
Met nieuwe teeltmethoden en technieken zijn op dit terrein grote 
stappen te zetten. In Zeeland, Brabant en Limburg lopen diverse 
projecten die telers daarmee een stap verder kunnen helpen.

Peter.van.Houweling@zlto.nl

Spuiten met luchtondersteuning is een nieuwe techniek die drift 
én het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt. 
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Waterprojecten Zuid-Nederland
Telers van gewassen in de zuidelijke provincies kunnen 
deelnemen aan diverse projecten die als doel hebben 
om de waterkwaliteit te verbeteren, op het gebied van 
gewasbeschermingsmiddelen.
•	Actief	Randenbeheer:	randen	langs	akkers	en	wei-
landen	in	Brabant	en	het	Gelderse	Rivierengebied	
(waterschap	Rivierenland).

•	Nagrewa:	gericht	op	waterkwaliteit	van	beken	en	
zijriviertjes die uitkomen op de Maas in Limburg en Bra-
bant.

•	Schoon	Water	voor	Brabant:	verminderen	van	milieube-
lasting grond- en oppervlaktewater.

•	Boer,	bier	en	water:	in	voorbereiding,	gericht	op	verbe-
tering waterkwaliteit rond de brouwerij van Bavaria in 
Lieshout.

•	Schoon	Water	Boomteelt:	gericht	op	de	sector	boom-
teelt in de regio Zundert. 

•	SKB-showcase:	in	voorbereiding,	een	duurzame	bodem	
en schoon water gericht op akkerbouw en vollegronds-
tuinbouw.

•	Interactief	Waterbeheer:	drie	zuidelijke	provincies	en	
drie aangrenzende provincies in België, liep tot eind 
2011, vervolgprojecten zijn in voorbereiding.

•	Demonstratie	verwerking	restvloeistof	gewasbescher-
ming:	verwerking	van	spoelwater	van	spuitmachines,	
start dit jaar.
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Stimulering en demonstratiepro-
jecten zijn de beste methoden 
om boeren en tuinders nog beter 
te laten scoren op het gebied van 
waterkwaliteit. 

Waterspecialist Johan Elshof van 
ZLTO is heel stellig. „Dat werkt veel 
beter dan wanneer de overheid dat 
met regeltjes wil afdwingen. Projec-
ten met demonstraties van technie-
ken en teeltmethoden leveren vaak 
win-win situaties op. De waterkwali-
teit verbetert en boeren en tuinders 
kunnen efficiënte technieken en 
teeltmethoden sneller toepassen en 
daarmee kosten besparen.”
Er zijn in de zuidelijke provincies 
diverse projecten waar akkerbouwers 
en telers van vollegrondsgroenten en 

bomen aan kunnen deelnemen. Eén 
daarvan is ‘Schoon Water voor Bra-
bant’. Peter Leendertse van CLM is 
projectleider. Volgens hem kan een 
betere of hogere opbrengst hand in 
hand gaan met minder emissie van 
middelen. „Er zijn veel nieuwe tech-
nieken en teeltmethoden beschik-
baar; die kunnen nog veel beter benut 
worden.”
De ambitie van de projectpartners, 
waaronder ZLTO, is hoog: een hal-
vering van de milieubelasting van 
het oppervlaktewater in vier jaar. 
Leendertse benadrukt dat het project 
deelnemers kansen biedt om hun 
bedrijfsvoering op een hoger niveau 
te brengen. „Dat is nodig voor toe-
komstgerichte bedrijven”, zegt hij. 
„De waterkwaliteit lift dan mee.” 

Een ander voorbeeld is het project 
‘Boomkwekerij verbetert waterkwali-
teit’ gericht op de waterkwaliteit van 
de Zundertse sloten rondom intensie-
ve boomteeltgebieden. Daar daalde 
het aantal overschrijdingen van de 
norm voor gewasbeschermingsmid-
delen in de boomkwekerij met 50 pro-
cent tussen 2006 en 2011. 
De milieubelasting door gewasbe-
scherming is de afgelopen tientallen 
jaren al fors afgenomen. Dat komt 
vooral door spuitvrije zones, tech-
nieken om drift te verminderen en 
minder schadelijke middelen voor 
waterkwaliteit. Maar de sector moet 
meer stappen zetten om de doelen te 
halen.

‘Stimuleren in plaats van regeltjes’

Peter Leendertse van CLM. F o t o :  G é r a r d  D a m o i s e a u x

Harrie Hoeben uit Maarheeze 
ontwikkelde de Släpduk, ook wel 
sleepdoek, tot de Wingssprayer. 

De Wingssprayer is een aanvullende 
techniek op bestaande of op nieuwe 
spuitmachines. De techniek kan de 
drift beperken met 99 procent en de 
hoeveelheid middel met gemiddeld 
35 procent, vertelt Hoeben. CLM en 
DLV gaan uit van een gemiddelde 
besparing op middel met 23 procent 
(test 2004). 
Op de plaats van de spuitdoppen zit 
een soort vleugel met zeer fijne dop-
pen. De vleugel trekt het gewas licht 
open en de rijwind stuwt de spuit-
druppels in het gewas. De combi-
natie van luchtstuwing én de fijne 
druppel maakt de bedekkingsgraad 
tot een factor 10 hoger dan met grote 
druppels met een traditionele spuit. 
Tegelijk neemt de effectiviteit van de 
bespuiting toe, vooral onderin het 
gewas. 

Bovendien is de constructie zo 
gemaakt dat de druppels niet weg-
waaien bij (zij)wind.
Daarnaast kan de rijsnelheid met de 
Wingssprayer veel hoger zijn dan bij 
een traditionele spuit. Die kan tot 7 
kilometer per uur; de Wingssprayer 
tot 12 kilometer. De sprayer met de 
dubbele wing levert zelfs een goed 
resultaat bij een snelheid van 18 kilo-
meter per uur. De praktijkversie wordt 
medio 2012 verwacht.

Niet nieuw
De techniek van de Wingssprayer is 
niet nieuw. De voorganger, de Släp-
duk, is in de jaren negentig in Zweden 
ontwikkeld. Samen met CLM en DLV 
introduceerde Hoeben het systeem 
in 2004 in Nederland via het Schoon 
Water-project. Tot voor kort kozen 
nog weinig fabrikanten van spuitap-
paratuur, loonwerkers en telers voor 
het systeem. De laatste jaren begint 
daar verandering in te komen.

Drift bijna naar nul
Met mechanische onkruidbestrij-
ding in maïs met gps is nog veel 
winst te boeken. 

Dat zegt loonwerker Ad Buijs uit het 
Brabantse Hedikhuizen. Volgens hem 
is met een goede toepassing van gps 

nog veel te besparen op gewasbe-
scherming, meststoffen en zaaizaad. 
Bij zijn machines kan hij het inscha-
kelen van zaaielementen en spuit-
doppen regelen of het strooibeeld van 
de kunstmeststrooier aanpassen. 
Geren of bochten zijn geen enkel pro-

bleem meer. De gps-techniek voor-
komt overlap en slaat niets over. 
Als een maïsteler kiest voor de aan-
pak van Buijs, komt de loonwerker 
ook zaaien met gps. Daarbij slaat de 
apparatuur heel precies het perceel 
op in het geheugen. Alle latere bewer-
kingen kunnen zo uitermate secuur 
plaatsvinden. 
De precisietechniek pakt onkruid aan 
tot zelfs 1 centimeter langs de maïs-
plantjes. Bovendien kan de chauffeur 
twee keer zo snel rijden dan wanneer 
hij afgaat op zijn eigen ogen. 
Buijs deed al proeven met deze tech-
niek, met één keer bodemherbicide 
en één keer schoffelen, zonder con-
tactmiddelen. Het resultaat was 98 
procent schoon. „Brandschoon hoeft 
eigenlijk niet voor het gewas”, zegt 
hij. 
Tot nu toe gebruikt de loonwerker de 
techniek alleen nog in biologische 
maïsteelt. „Gangbare telers haken af 
het één dubbeltje duurder is.” 

Niet spuiten maar wieden

Loonwerker	Ad	Buijs.	 F o t o :  N i e u w e  O o g s t

Als ik een beetje hoofdpijn heb, 
denk ik: ‘Het gaat wel over.’ Als ik 
flinke hoofdpijn heb, pak ik een 
paracetamol. Een chemisch middel. 
Plantentelers doen in wezen het-
zelfde. Ze proberen phytophthora 
in aardappelen of bodemziekten bij 
aardbeien te voorkomen. En als dat 
niet lukt, pakken ze de spuit. Para-
cetamol voor de planten, dus.
Sommige akkerbouwers, loon-
werkers en telers van bomen of 
vollegrondsgroenten nemen tal 
van maatregelen, voordat ze een 
plantenziekte chemisch bestrijden. 
Ze proberen de bodem gezond 
te houden en voor voldoende 
vruchtwisseling te zorgen, ze 
zetten natuurlijke vijanden of 
plantversterkers in, of pakken een 
biologisch bestrijdingsmiddel. En 
als ze moeten spuiten, gebruiken 
ze de allernieuwste technieken 
om het milieu zo min mogelijk te 
belasten.
In projecten zoals ‘Schoon Water 
voor Brabant’ blijkt keer op keer 
dat telers hun verantwoordelijkheid 
nemen, rekening houden met ons 
drinkwater en onze sloten en deze 
nieuwe technieken toepassen. 
Helaas zie ik ook ondernemers in 
het veld die het wat minder nauw 
nemen. Ze zetten snel chemische 
gewasbeschermingsmiddelen in en 
hebben weinig oog voor de milieu-
effecten.
Ik heb makkelijk praten: gewas-
bescherming is mijn vak en 
ondernemers hebben wel meer 
aan hun hoofd. Daarbij, ze moeten 
met hun producten hun boterham 
verdienen. Ze kunnen zich met de 
huidige prijzen geen misoogst per-
mitteren.
Toch wil ik zoveel mogelijk onder-
nemers bewust maken. Vanuit 

ZLTO, LLTB en LTO Noord proberen 
wij gezamenlijk de juiste mid-
delen op de markt te houden 
en te krijgen. Tegelijkertijd 
hebben we oog voor het milieu. 
Gewasbeschermingsplannen en 
emissiemaatregelen hebben alle-
maal tot doel om met zo weinig 
mogelijk belasting zo goed moge-
lijk te telen.
Wat mij betreft krijgt de consument 
daarin ook een stem. Als ik in de 
supermarkt een stukje vlees koop, 
kijk ik vaak hoeveel sterren er op 
de verpakking staan. Dat zouden 
we ook voor prei, aardappelen, 
asperges en aardbeien kunnen 
introduceren: hoe meer sterren, 
hoe milieuvriendelijker het product 
is geteeld. En dan is het woord aan 
de consument: wil die een paar 
cent meer betalen?

Jeanne van Beek,

Specialist Gewasbescherming ZLTO

Paracetamol voor planten

Column

Waterschap Aa en Maas vond vorig 
jaar in 6 procent van de monsters 
van het oppervlaktewater gewas-
beschermingsmiddelen aan. In 
2007 was dat nog 13 procent. 

Dat blijkt uit de brede screening van 
het waterschap, dat opereert in het 
noordoosten van Brabant, ten oosten 
van de lijn Waalwijk-Someren. Alle 
waterschappen in Brabant en Lim-
burg voerden in beide jaren de scree-
ning uit, samen met de drinkwaterbe-
drijven en provincies.
Daaruit kwam als één van de grootste 
problemen de overschrijding van de 
norm in de Maas, waaruit drinkwater 
wordt gemaakt. Ook het oppervlakte-

water vanuit Aa en Maas draagt daar 
aan bij. 
De grootste vervuilers blijven 
onkruidbestrijders MCPP en MCPA 
(vooral grasland en gazons) en ben-
tazon en metolachloor (vooral akker-
bouw). Bentazon werd in 2011 zelfs 
vier keer zo vaak aangetroffen als in 
2007.

Wisselend
Het beeld bij de andere middelen is 
wisselend: bij bepaalde stoffen is een 
stijging te zien, bij andere een daling. 
Per saldo troffen de waterschappen 
minder middelen aan in het opper-
vlaktewater. 
Bij de middelen die schade toebren-

gen aan waterleven, springt Imida-
cloprid eruit. Die stof zit onder andere 
in de middelen Admire, Amigo, Chau-
cho en Maxforce. 
De nummer één van aangetroffen 
stoffen die schadelijk zijn voor water-
leven was Propoxur. In de land- en 
tuinbouw was het vroeger toegelaten 
in het middel Undeen. Het wordt nu 
nog gebruikt in plantensprays voor 
binnenhuis en als middel tegen vlooi-
en bij honden en katten. Het aantal 
overschrijdingen van de norm nam 
bij dit middel wel af tussen 2007 en 
2011. 
Per saldo is bij deze categorie mid-
delen ook een gelijkblijvende tot licht 
dalende trend te zien.

Oppervlaktewater schoner

Laurens Klerks schafte een geavan-
ceerde rugspuit aan. Eerst spoot hij 
per hectare 25 liter onkruidbestrij-
dingsmiddel in zijn asperges; met 
de nieuwe spuit nog slechts 5 liter.

De aspergeteler uit Helvoirt heeft 
de Lvs-rugspuit nog maar net aan-
geschaft. De belangrijkste reden 
daarvoor is de onkruidbestrijding in 
asperges. De rugspuit slingert met een 
elektrisch aangedreven pompje de 
druppeltjes in de rondte. Er is slechts 

10 tot 25 liter per hectare nodig als hij 
met dit systeem volvelds zou spuiten. 
Maar met de pleksgewijze toediening 
is een klein voorraadtankje van 2,5 
liter voldoende. Dat scheelt gewicht. 
De grote winst is dat veel minder 
middel per hectare nodig is. Voor 
aspergeteelt is het voordeel nog gro-
ter, omdat op het plastic dat over 
de ruggen ligt geen onkruid groeit. 
Dat scheelt tweederde van de opper-
vlakte. Alleen op de grond tussen de 
ruggen kan onkruid groeien. Dat is 
slechts een derde van het perceel. Tel 
daarbij de zuinige spuittechniek, en 
de besparing aan middelen komt per 
hectare op 80 procent ten opzichte 
van een volvelds bespuiting. 
„Eerst spoot ik volvelds 25 liter mid-
del over 5 hectare, nu pleksgewijs in 
totaal 5 liter”, geeft Klerks aan.
De geavanceerde rugspuit levert ook 
minder gedoe op. Want bij een vol-
velds bespuiting moeten eerst alle 
spullen, zoals steekbakken, van het 
perceel verwijderd worden. Boven-
dien moet het plastic folie opzij, in 

de sporen waar de trekker rijdt, zodat 
de banden daar niet overheen rijden. 
Dat alles is niet meer nodig, vertelt de 
teler enthousiast. 
De aspergeteler is van meet af aan 
deelnemer aan het project ‘Schoon 
Water voor Brabant’. Vanuit het pro-
ject ontving hij een bijdrage voor de 
aanschaf van de rugspuit.

Van 25 naar 5 liter per hectare

Aspergeteler	Laurens	Klerks.
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