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Sleepdoek nu ook in Overijssel en Drenthe 
 
Boeren en loonwerkers uit Overijssel en Drenthe kunnen de komende weken de 
sleepdoek op hun eigen bedrijf uittesten en in de regio in actie zien. De sleepdoek 
heeft zich in Oost-Brabant binnen ‘Schoon Water voor Brabant’ al bewezen met 
effectieve bespuitingen die minder middel kosten en de emissie reduceren. CLM, 
DLV Plant en importeur Hoeben gaan vanaf deze week – in opdracht van water-
schap Velt en Vecht – de sleepdoek in het noorden demonstreren en testen.  
 
Op een maïsperceel ten noordoosten van Hellendoorn is een praktijkproef uitgevoerd, het 
perceel is deels met de sleepdoek en deels met een gangbaar spuitsysteem gespoten tegen 
onkruiden. Op woensdag 25 juni om 09.30 uur is er de mogelijkheid om het resultaat te be-
spreken en de sleepdoek in actie te zien (aan de Vleugelweg, nabij de kruising met de 
Bovendwarsweg). Bij slecht weer wordt de bijeenkomst verplaatst: dit wordt vanaf dinsdag 
24 juni 17.00 uur op de website van DLV Plant 
(www.dlvplant.nl/akkerbouwno_nieuws_nl.html) vermeld.  
 
Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor waterschap Velt en Vecht. Een van de manieren 
om dat te bereiken is het verminderen van de drift tijdens de bespuiting. Dit kan worden 
gerealiseerd met spuittechnieken als sleepdoek en luchtondersteuning. Daarom stimuleert 
het waterschap telers in haar beheergebied om deze spuittechnieken toe te passen. Telers 
die dit jaar een sleepdoek of luchtondersteuning kopen, kunnen rekenen op korting op de 
aanschaf en teelttechnische ondersteuning van DLV Plant. 
 
In Oost-Brabant heeft de sleepdoek zich al in de praktijk bewezen: akkerbouwers en loon-
werkers uit die regio voeren met de sleepdoek een effectieve bespuiting uit met gemiddeld 
20% minder middel. Enkele telers uit het beheergebied van Velt en Vecht gaan de sleepdoek 
de komende weken op hun bedrijf uittesten. Geïnteresseerde collega’s zijn uiteraard welkom 
om de sleepdoek in werking te zien en de ervaringen van de ‘testers’ te horen.  
 
Voor meer informatie: 
 
Bert Huizinga (DLV Plant 06-51504214) 
Anneloes Visser (CLM 0345-470763) 
 
 

 


