
 

Schoon Water gaat door... Doet u mee? 
 
Het Schoon Water project heeft tot doel het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen 
naar het grondwater. Zo blijft dit beschikbaar voor de productie van drinkwater, nu en in de toekomst.  
 

Het project richt zich op agrariërs, gemeenten, burgers en be-
drijven. In de periode 2001-2009 was Schoon Water een groot 
succes. Met name de landbouw boekte forse winst voor het 
grondwater: de milieubelasting ging met meer dan 70 % om-
laag!  
 
Daarom hebben Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, de 
waterschappen, ZLTO en Overlegplatform Duinboeren besloten 
dat het Schoon Water project ook in 2010-2013 doorgaat. Het 
project breidt zelfs uit: van zes naar elf kwetsbare grondwater-
beschermingsgebieden.  

 
Ook agrariërs in de nieuwe gebieden - Roosendaal, Bergen op Zoom, Aalsterweg, Helmond, Lith – kun-
nen nu profiteren van de win-win maatregelen die het project te bieden heeft. Maar ook voor de deelne-
mers in de ‘oude’ gebieden blijft het project interessant.  
 
Met innovatieve technieken en onafhankelijke advisering gaan we met u (door)werken aan maatregelen 
die goed zijn voor het water én voor uw bedrijf! 
 
Wat heeft het project Schoon Water u in 2010-2013 te bieden? 
Onafhankelijke advisering en toegang tot kennis over innovatieve technieken via: 

• Website  
• Demonstratiebijeenkomsten 
• Consulthelpdesk waarop u op ieder moment rechtstreeks met de adviseur te bellen als u tegen 

een gewasbeschermingprobleem aanloopt in uw teelt 
• Spreekuren. 

 
 
Nieuw is:  

• Tijdens het groeiseizoen ontvangen de deelnemers regelmatig een sectorgerichte Schoon Water 
tip fax/e-mail met actualiteiten en waarnemingen. Deze zijn gericht op gewasbescherming vol-
gens de Schoon Water aanpak. 

• Mocht er zich een calamiteit in de teelt voordoen, dan ontvangen de deelnemers 
– indien gewenst - een Calamiteiten SMS met het aanbod contact te leggen met 
de adviseur om direct een juiste keuze te maken om de calamiteit snel, doel-
treffend en zo milieuvriendelijk mogelijk aan te pakken. 

• Bezem door de middelenkast: in het najaar (van 2010 in de oude gebieden en 
van 2011 in de nieuwe gebieden) kijkt de DLV-adviseur samen met u welke ge-
wasbeschermingsmiddelen inmiddels vervallen zijn en dus uit de kast kunnen. U krijgt advies 
over afvoer van het middel en over alternatieven die u in uw teelt in kunt zetten.  

• Als u wilt investeren in een innovatie die bijdraagt aan schoner water, kunt u een verzoek indie-
nen voor co-financiering vanuit de Schoon Water-innovatiepot. 

 
Wat het project u verder biedt, is afhankelijk van: 

- de teelten die u heeft 
- of u in een oud of een nieuwe Schoon Water gebied valt 
- en of u zelf spuit of de loonwerker laat spuiten. Of u bent zelf loonwerker. 
 

Zie de tabel hieronder: 
  
 

NIEUW 



 

 Uw bedrijf ligt in een oud Schoon Wa-
ter gebied 

Uw bedrijf ligt in een nieuw Schoon Wa-
ter gebied 

U spuit zelf maïs, 
gras, suikerbieten of 
granen 

• U ontvangt elk jaar een model 
gewasbeschermingplan met 
praktische tips.  

• Bij calamiteiten kan een advi-
seur naar uw bedrijf komen of 
kan hij op korte termijn een 
spreekuur organiseren voor te-
lers in de buurt die met het-
zelfde probleem kampen.  

 

• De eerste twee jaar krijgt u hulp 
bij het opstellen van het 
gewasbeschermingsplan en 
uitvoering in het veld. Daarna 
ontvangt u elk jaar een model 
gewasbeschermingsplan met 
praktische tips. 

• Bij calamiteiten kan een advi-
seur naar uw bedrijf komen of 
kan hij op korte termijn een 
spreekuur organiseren voor te-
lers in de buurt die met hetzelf-
de probleem kampen.  

• Er is een stimuleringsvergoeding 
beschikbaar voor gemaakte kos-
ten voor het nemen van boven-
wettelijke maatregelen die bij-
dragen aan schoner water (star-
tend met 200 euro in 2010, af-
lopend tot 75 euro in 2013 per 
deelnemer) 

U heeft aardappe-
len, vollegronds-
groenten, boomteelt 
of klein fruit 

• U kunt deelnemen aan verdie-
pingsdagen. Daarin worden 
problemen die specifiek in uw 
teelt spelen, besproken met 
experts. Het doel is om alle na-
tionaal en internationaal 
beschikbare kennis en 
innovaties in te zetten voor het 
praktisch oplossen van de 
gewasbeschermingsknelpunten 
in de teelt. 

• U krijgt hulp bij het opstellen 
van een gewasbeschermingplan 
en de implementatie in het 
veld. 

• U kunt deelnemen aan 
veldbijeenkomsten. 

 

• U kunt deelnemen aan verdie-
pingsdagen. Daarin worden pro-
blemen die specifiek in uw teelt 
spelen, besproken met experts. 
Het doel is om alle nationaal en 
internationaal beschikbare ken-
nis en innovaties in te zetten 
voor het praktisch oplossen van 
de gewasbeschermingsknelpun-
ten in de teelt. 

• U krijgt hulp bij het opstellen 
van een gewasbeschermingplan 
en de implementatie in het veld. 

• U kunt deelnemen aan veldbij-
enkomsten. 

• Er is een stimuleringsvergoeding 
beschikbaar voor gemaakte kos-
ten voor het nemen van boven-
wettelijke maatregelen die bij-
dragen aan schoner water (star-
tend met 200 euro in 2010, af-
lopend tot 75 euro in 2013 per 
deelnemer) 

De loonwerker spuit 
bij u maïs of gras 

U kunt via uw loonwerker deelnemen 
aan het project en aan veldbijeenkom-
sten 

U kunt via uw loonwerker deelnemen 
aan het project en aan veldbijeenkom-
sten 

U bent loonwerker • U krijgt advies van een advi-
seur in de vorm van bespreking 
van het gewasbeschermingplan 
van de deelnemers en in het 
veld door spreekuren om sa-
men met een groep loonwerk-
klanten/deelnemers problemen 
te bespreken en aan te pakken. 

 

• U krijgt advies van een adviseur 
in de vorm van bespreking van 
het gewasbeschermingplan van 
de deelnemers en in het veld 
door spreekuren om samen met 
een groep loonwerkklan-
ten/deelnemers problemen te 
bespreken en aan te pakken. 

• Er is een stimuleringsvergoeding 



 

beschikbaar voor gemaakte kos-
ten voor het nemen van boven-
wettelijke maatregelen die bij-
dragen aan schoner water (star-
tend met 200 euro in 2010, af-
lopend tot 75 euro in 2013 per 
deelnemer) 

 
 
Op de Schoon Water website www.schoon-water.nl kunt u de kaar-
ten vinden van de grondwaterbeschermingsgebieden. Zo kan u 
zien of uw bedrijf in een van de gebieden ligt.  
 
Ook als maar een deel van uw bedrijf in het grondwaterbescher-
mingsgebied ligt, mag u met uw hele bedrijf mee doen.  
Voor loonwerkers geldt: als u klanten in het gebied en buiten het 
gebied heeft, mag u met beide groepen klanten meedoen. 
 
 
 

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

kruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie 

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

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

Duinboeren. 

Secretariaat Schoon Water: 

CLM, Postbus 62 4100 AB Culemborg 

t 0345 470700  f 0345 470799 

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


