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Nominaties Schoon Water Innovatieprijs 2014
bekend
5 Maart '14

Deelnemers aan het project ‘Schoon Water voor Brabant’ zijn vernieuwend: 17 
deelnemers hebben een idee ingediend voor de Schoon Water Innovatieprijs 2014.
Zeven indieners zijn door de jury genomineerd. Zij wachten in spanning af wie de
hoofdprijs wint.Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,
reikt op 12 maart a.s. de prijs uit tijdens het Schoon Water symposium.

17 ideeën voor schoner water
De beste ideeën voor schoner water komen uit de praktijk. Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ wil
de mensen achter deze ideeën in het zonnetje zetten en de innovatieve methoden breder verspreiden.
De zeventien inschrijvingen voor de innovatieprijs vormen dit jaar een zeer diverse mix van deelnemers
en innovaties. Van agrariërs die zelf nieuwe machines bouwen of nieuwe werkwijzen toepassen tot een
gemeente die sportvelden niet-chemisch beheert.

Jury nomineert 7 inzendingen
Aan de jury de moeilijke taak om de prijswinnaars te bepalen. De jury beoordeelt alle inzendingen op de
mate van vernieuwing, het milieuresultaat, de praktische toepasbaarheid en de kosten en baten van de
innovatie. De nominaties zijn (in willekeurige volgorde):

3-in-1 combimachine – Geert Baltussen Sierteelt
Sportvelden chemievrij door samenwerking – gemeente Haaren
Onkruidbrander – Boomkwekerij Parasolboom.nl
Loods met reinigingsplaats – Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging
Bolchrysanten op biologisch afbreekbare folie – Croyse Loop
Pneumatische schoffel – Boomkwekerij Dictus-Hereijgers
Uitgekiende bestrijding engerlingen – Steenbergen Graszoden

De nummers 1, 2 en 3 worden tijdens het Schoon Water Symposium op woensdagmiddag 12 maart
bekend gemaakt. Gedeputeerde Johan van den Hout zal de drie prijzen ter waarde van € 2.500,-,  €
1.500,- en € 1.000,- uitreiken.
 
Prijsuitreiking tijdens Schoon Water Symposium
Het symposium begint om 13.00 uur bij ZLTO in Den Bosch. Gastspreker Jan Rotmans, hoogleraar
transitiekunde, zal een inspirerend betoog houden over duurzaamheid en transitie. Wethouder Eric van
den Dungen legt uit hoe de gemeente Haaren chemievrij terreinbeheer realiseert en projectleider Peter
Leendertse licht de resultaten van Schoon Water voor Brabant toe. Dan zijn de bezoekers aan zet, in
twee deelsessies zoeken zij naar mogelijkheden om de Schoon Water aanpak te verankeren in de land-
en tuinbouw én in het stedelijk gebied. Aanmelden kan via www.schoon-water.nl

(http://www.schoon-water.nl).

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 schoon drinkwater, nu en in
de toekomst. 

Vinde

(http://www.grondig.com/sites/grondig.com/files/styles/co
lorbox/public/media/schoon%20water%20voor%20Braban
t%20%281%29.jpg?itok=sZlBI2nT)
Schoon water voor Brabant!

Grondig.com, 5 maart 2014 
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Nominaties voor de Schoon Water Innovatieprĳs
2014 bekend
5-3-2014

Zeventien deelnemers hebben een idee ingediend voor de Schoon Water Innovatieprijs 2014. Daarvan zijn
er zeven door de jury genomineerd.

De beste ideeën voor schoner water komen uit de praktijk. Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ wil de
mensen achter deze ideeën in het zonnetje zetten en de innovatieve methoden breder verspreiden. De
zeventien inschrijvingen voor de innovatieprijs vormen dit jaar een zeer diverse mix van deelnemers en
innovaties. 

De jury beoordeelt alle inzendingen op de mate van vernieuwing, het milieuresultaat, de praktische
toepasbaarheid en de kosten en baten van de innovatie. De nominaties zijn (in willekeurige volgorde):

3-in-1 combimachine – Geert Baltussen Sierteelt
Sportvelden chemievrij door samenwerking – gemeente Haaren
Onkruidbrander – Boomkwekerij Parasolboom.nl
Loods met reinigingsplaats – Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging
Bolchrysanten op biologisch afbreekbare folie – Croyse Loop
Pneumatische schoffel – Boomkwekerij Dictus-Hereijgers
Uitgekiende bestrijding engerlingen – Steenbergen Graszoden

De nummers een, twee en drie worden tijdens het Schoon Water Symposium bij ZLTO in Den Bosch op
woensdagmiddag 12 maart bekend gemaakt. Gedeputeerde Johan van den Hout zal de prijzen uitreiken.
Het symposium begint om 13.00 uur. Aanmelden kan via de website.

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.

Zoeken op deze site...

Bloembollen.nl, 5 maart 2014 



 
  

zoek in de hele site  >>

Zeven nominaties voor de Schoon Water Innovatieprijs 2014

Er zijn 17 ideeën ingediend voor de Schoon Water Innovatieprijs 2014. Zeven indieners zijn door de jury
genomineerd. De Brabantse gedeputeerde Van den Hout reikt op 12 maart de prijzen uit tijdens het
Schoon Water symposium bij ZLTO in Den Bosch. Er zijn drie prijzen beschikbaar ter waarde van 2.500,
1.500 en 1.000 euro. 

De 7 nominaties zijn:

3-in-1 combimachine – Geert Baltussen Sierteelt
Sportvelden chemievrij door samenwerking – gemeente Haaren
Onkruidbrander – Boomkwekerij Parasolboom.nl
Loods met reinigingsplaats – Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging
Bolchrysanten op biologisch afbreekbare folie – Croyse Loop
Pneumatische schoffel – Boomkwekerij Dictus-Hereijgers
Uitgekiende bestrijding engerlingen – Steenbergen Graszoden

bron: Schoon Water voor Brabant, 05/03/14 

Copyright ©2014 AgriHolland B.V.

nieuwsnieuws vacaturebankvacaturebank

05/03/2014

Agri Holland, 5 maart 2014 
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De Boomkwekerij, 7 maart 2014 



 
  

dinsdag 11 maart 2014 21:45

Parasolboom genomineerd voor ‘Schoon Water
Innovatieprijs’

Boomkwekerij Parasolboom.nl van Hans en Mariëtta van Meer aan de
Vaareindseweg is genomineerd voor de ‘Schoon Water Innovatieprijs
2014’. Het bedrijf is genomineerd voor zijn onkruidverbrander.

 
In totaal 17 deelnemers hebben een idee ingediend voor de Schoon
Water Innovatieprijs 2014. Zeven indieners zijn door de jury
genomineerd. Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie
Noord-Brabant, reikt komende woensdag de prijs uit tijdens het Schoon
Water symposium bij ZLTO in Den Bosch.
 
De zeventien inschrijvingen voor de innovatieprijs vormen dit jaar een
zeer diverse mix van deelnemers en innovaties. Van agrariërs die zelf
nieuwe machines bouwen of nieuwe werkwijzen toepassen tot een
gemeente die sportvelden niet-chemisch beheert. De jury beoordeelt
alle inzendingen
op de mate van vernieuwing, het milieuresultaat, de praktische
toepasbaarheid en de kosten en baten van de innovatie. De nominaties
zijn (in willekeurige volgorde):
• 3-in-1 combimachine – Geert Baltussen Sierteelt
• Sportvelden chemievrij door samenwerking – gemeente Haaren
• Onkruidbrander – Boomkwekerij Parasolboom.nl
• Loods met reinigingsplaats – Ad Raaijmakers Akkerbouw en
Gewasverzorging
• Bolchrysanten op biologisch afbreekbare folie – Croyse Loop
• Pneumatische schoffel – Boomkwekerij Dictus-Hereijgers
• Uitgekiende bestrijding engerlingen – Steenbergen Graszoden
 
De nummers 1, 2 en 3 worden tijdens het Schoon Water Symposium op
woensdagmiddag bekendgemaakt. Zij krijgen prijzen van € 2.500, €
1.500 en € 1.000.
 
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

Please update your Flash
Player to view content.

MENU

Columns en bijdragen

Dorpsraad

Prinsenbeek

Startprinsenbeek.nl

Archief

Adverteren

Biks Dialect

Veel gestelde vragen.

AED's in Prinsenbeek

LAATSTE
COMMENTAREN
Beekse prominenten

kleuren koers (1)

Mailtje voor afscheid

onderwijzer (1)

School wil geen

afscheidshuis als

buur (17)

Wielrenner slaat

verkeersbrigadier (13)

Verkeer(d) geparkeerd (4)

 

PRINSENBEEKNIEUWS.NL
Het laatste Beekse nieuws eerst!

  

Nieuws Dorpsagenda Foto's Zoeken Gevonden / Verloren / Gratis Geslaagd

Prinsenbeeknieuws.nl, 11 maart 2014 



 

Innovatieprijs schoon water voor beheer
voetbalvelden in Haaren
Dit item is verlopen op 07-04-2014.

Gedeputeerde Johan van den Hout heeft de innovatieprijs 2014 toegekend aan het milieuvriendelijk
beheer van de sportvelden in Haaren.

In zijn totaliteit zijn er 17 uiteenlopende innovatieve ideeën vanuit de land- en tuinbouw en gemeenten
ingediend.

De jury beoordeelde de vernieuwende milieuvriendelijke wijze van werken als voorbeeld voor andere
gemeenten. Vooral de bodemgerichte aanpak en de samenwerking met de voetbalverenigingen en Soiltech
is daarbij erg sterk.

Bekijk het persbericht van de prijsuitreiking en het filmpje van de nummers één, twéé en drie.

persbericht chemievrije gemeente Haaren wint schoon Water innovatieprijs 2014.pdf (96,82 KB)



  

Gemeente Haaren (Haaren.nl), 13 maart 2014 

 
 
 
PERSBERICHT  
 
Datum: 13 maart 2014 
 
Chemievrije gemeente Haaren wint de Schoon Water Innovatieprijs 2014! 
 
De Brabantse gemeente Haaren heeft gisteren de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter 
waarde van € 2.500,- gewonnen! De jury koos de aanpak van de gemeente rondom che-
mievrij sportveldenbeheer als beste innovatie. Tijdens het Schoon Water Symposium in 
Den Bosch is de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Johan van den Hout, gedeputeerde 
Ecologie van de provincie Noord-Brabant. Hoogleraar en gastspreker Jan Rotmans riep 
de aanwezigen op het Schoon Water project op te schalen en in 10 jaar tijd heel Brabant 
bestrijdingsmiddelenvrij te maken.  

Chemievrij beheer op de sportvelden in Haaren 
De jury roemde vooral de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij de aanpak van de 
gemeente Haaren. Burgers zijn via de sportverenigingen nauw betrokken bij het onderhoud van de 
velden en worden zo bewust van de kracht van chemievrij beheer en de bescherming van het wa-
ter in de eigen gemeente. Wethouder Eric van den Dungen lichtte de Haarense aanpak toe: “Onze 
burgers zijn actief en we stimuleren hen zelf verantwoordelijkheid te nemen, ook voor goede 
sportvelden. Vanuit de gemeente hebben we gezorgd voor de juiste machines. De sportvelden zijn 
beter dan ze ooit zijn geweest.” 
 
Chrysantenteler Verschure en Boomkweker Dictus vallen ook in de prijzen 
De tweede prijs ter waarde van € 1.500,- was voor Pieter Verschure van het bedrijf Croyse Loop. 
Deze bolchrysantenteler kweekt zijn gewas sinds één jaar op biologisch afbreekbare folie. Dit levert 
hem én het water verschillende voordelen: hij gebruikt minder bestrijdingsmiddelen, minder mest-
stoffen én minder irrigatiewater. John Dictus van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ontving de derde 
prijs ter waarde van € 1.000,-. Hij ontwikkelde samen met anderen een pneumatische schoffel. 
Deze schoffelt tussen de rijen jonge bomen en in de rijen wordt het onkruid verwijderd door een 
harde luchtstraal die onkruid aanpakt, maar waar de boompjes geen last van hebben. Een korte 
film over de prijswinnaars is te zien op www.schoon-water.nl.  
 
Provincie Brabant bestrijdingsmiddelenvrij in 2025? 
Hoogleraar transitie en erkend dwarsdenker Jan Rotmans keek als gastspreker met frisse blik naar 
het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Hij riep de ruim 100 deelnemers op een bestrijdingsmid-
delenvrij Brabant in 2025 te realiseren: “de gemeenten zijn al bijna zover, de landbouw kan het 
ook”.  Over de haalbaarheid van dit streven waren de aanwezigen sterk verdeeld. Met zijn stelling 
kreeg Rotmans flink ‘vuur’ in de Schoon Water forumdiscussie.  
 
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 bestrij-
dingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor 
schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Lees over alle innovaties in de speciale editie van de 
Schoon Water nieuwsbrief, te downloaden op www.schoon-water.nl. 
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Chemievrĳe gemeente Haaren wint de Schoon
Water Innovatieprĳs 2014
13-3-2014

De Brabantse gemeente Haaren heeft gisteren de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter waarde van 2.500
euro gewonnen. De jury koos de aanpak van de gemeente rondom chemievrij sportveldenbeheer als beste
innovatie. Tijdens het Schoon Water Symposium in Den Bosch is de prijs uitgereikt door juryvoorzitter
Johan van den Hout, gedeputeerde Ecologie van de provincie Noord-Brabant.

De jury roemde vooral de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij de aanpak van de gemeente
Haaren. Burgers zijn via de sportverenigingen nauw betrokken bij het onderhoud van de velden en worden
zo bewust van de kracht van chemievrij beheer en de bescherming van het water in de eigen gemeente. 

De tweede prijs ter waarde van 1.500 euro was voor Pieter Verschure van het bedrijf Croyse Loop. Deze
bolchrysantenteler kweekt zijn gewas sinds één jaar op biologisch afbreekbare folie. Dit levert hem en het
water verschillende voordelen: hij gebruikt minder bestrijdingsmiddelen, minder meststoffen en minder
irrigatiewater. 

John Dictus van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ontving de derde prijs ter waarde van 1.000 euro. Hij
ontwikkelde samen met anderen een pneumatische schoffel. Deze schoffelt tussen de rijen jonge bomen
en in de rijen wordt het onkruid verwijderd door een harde luchtstraal die onkruid aanpakt, maar waar de
boompjes geen last van hebben. 

Een korte film over de prijswinnaars is te zien op de website. 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.

Fotobijschrift v.l.n.r.: Johan van den Hout (gedeputeerde Provincie Brabant), Eric van den Dungen en Ad

van de Ven (gemeente Haaren), Pieter Verschure (Croyse Loop) en John Dictus (Boomkwekerij Dictus-

Hereijgers). Foto: Monique Frencken.

Terug naar overzicht

© BloembollenVisie

Zoeken op deze site...

Bloembollen.nl, 13 maart 2014 



 
 

Brabant Centrum, 13 maart 2014 



 
 

 
 
 

 
 

 
  

Ecologie

Maandag 30 juni 2014

Gemeente wint Schoon Water Innovatieprijs
Donderdag 13-03-2014 - 15:59 – Gemeente wint Schoon Water Innovatieprijs
donderdag, 13 maart 2014 14:59 Chemievrije gemeente Haaren wint de
Schoon Water Innovatieprijs 2014!  De Brabantse gemeente Haaren heeft
gisteren de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter waarde van € 2.500,-...

 http://www.helvoirt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:gemeente-wint-

schoon-water-innovatieprijs [weblog]
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13-03-2014 Kokmeeuwenpopulatie holt achteruit

13-03-2014 Gemeente wint Schoon Water
Innovatieprijs

13-03-2014 ‘Excellent’ bedrijfsgebouw door
Bouwpartners.

11-03-2014 Amfibieën op vrijersvoeten
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Ecologie
LinkTrailer > Wetenschap > Ecologie

ecologie.linktrailer.nl, 13 maart 2014 
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Chemievrije gemeente Haaren wint Schoon Water Innovatie-prijs
2014

De Brabantse gemeente Haaren heeft gisteren de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter waarde van
2.500 gewonnen. De tweede prijs ter waarde van 1.500 euro was voor Pieter Verschure van het bedrijf
Croyse Loop voor het toepassen van biologisch afbreekbare folie. John Dictus van Boomkwekerij
Dictus-Hereijgers ontving de derde prijs ter waarde van 1.000 euro voor de pneumatische schoffel. 

De jury roemde vooral de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij de aanpak van de gemeente
Haaren. Burgers zijn via de sportverenigingen nauw betrokken bij het onderhoud van de velden en worden zo
bewust van de kracht van chemievrij beheer en de bescherming van het wa- ter in de eigen gemeente. 

De tweede prijs ter waarde van 1.500 euro was voor Pieter Verschure van het bedrijf Croyse Loop. Deze
bolchrysantenteler kweekt zijn gewas sinds één jaar op biologisch afbreekbare folie. Dit levert hem én het water
verschillende voordelen: hij gebruikt minder bestrijdingsmiddelen, minder mest- stoffen én minder irrigatiewater.

John Dictus van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ontving de derde prijs ter waarde van 1.000 euro Hij
ontwikkelde samen met anderen een pneumatische schoffel. Deze schoffelt tussen de rijen jonge bomen en in
de rijen wordt het onkruid verwijderd door een harde luchtstraal die onkruid aanpakt, maar waar de boompjes
geen last van hebben. Een korte film over de prijswinnaars is te zien op www.schoon-water.nl.

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 11
grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrij- dingsmiddelen mee: bewoners,
bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. 

Zie voor meer informatie over alle innovaties de Schoon Water nieuwsbrief op de site SchoonWater.nl

bron: Schoon Water, 13/03/14 

Copyright ©2014 AgriHolland B.V.
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AgriHolland, 14 maart 2014 
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Gemeente Haaren wint Schoon Water Innovatieprijs 2014!

De jury koos de aanpak van de gemeente rondom chemievrij sportveldenbeheer als beste innovatie. Tijdens het Schoon Water
Symposium in Den Bosch is de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Johan van den Hout, gedeputeerde Ecologie van de provincie
Noord-Brabant. Hoogleraar en gastspreker Jan Rotmans riep de aanwezigen op het Schoon Water project op te schalen en in 10
jaar tijd heel Brabant bestrijdingsmiddelenvrij te maken.

Chemievrij beheer op de sportvelden in Haaren
De jury roemde vooral de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking bij de aanpak van de gemeente Haaren. Chemievrij
onderhoud vindt plaats in samenwerking met Soiltech en Van Iersel Compost, specialisten in bodemgezondheid en plantvitaliteit.
Zo krijgt elk veld bemesting op maat met onder andere Fytaforce compostthee. Daarnaast zijn vrijwilligers nauw betrokken bij het
onderhoud. Zij worden zo bewust van de kracht van chemievrij beheer en de bescherming van het water in de eigen gemeente.
Naast chemie- en kunstmestreductie heeft deze aanpak gezorgd voor een betere kwaliteit van de grasmat.
 

 
V.l.n.r.: Mark van Iersel (Soiltech), Ad van de Ven (gemeente Haaren) & Rik Verstijnen (Soiltech)
 
Wethouder Eric van den Dungen lichtte de Haarense aanpak toe: “Onze burgers zijn actief en we stimuleren hen zelf
verantwoordelijkheid te nemen, ook voor goede sportvelden. Vanuit de gemeente hebben we gezorgd voor het juiste materieel.
De sportvelden zijn beter dan ze ooit zijn geweest.”
 
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 een 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 schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Lees over alle
innovaties in de speciale editie van de Schoon Water nieuwsbrief, te downloaden op www.schoon-water.nl.

 B i ht
Van Iersel compost.nl, 18 maart14 
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Nieuws

Inzendingen Innovatieprijs Schoon Water 2014

19 mrt, 2014 - 15:08
Ingediend door Servaas Damen

Voor de Innovatieprijs die uitgereikt is in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’ zijn de afgelopen
periode 17 inzendingen ontvangen. Door een jury zijn alle inzendingen beoordeeld, waaruit drie
prijswinnaars zijn gekozen. De bijbehorende prijzen zijn op 13 maart 2014 tijdens het symposium ‘Schoon
Water voor Brabant’ (dat gehouden werd in het ZLTO gebouw in Den Bosch) uitgereikt aan de winnaars.
 
Op de 1e plaats is de Gemeente Haren geëindigd, die binnen enkele jaren overgestapt is naar
onkruidbestrijding zonder chemische middelen bij sportvelden.
Op de 2e plaats eindigde Croyse Loop, met het telen van bolchrysanten op biologisch afbreekbare folie.
Op de 3e plaats is Boomkwekerij Dictus-Hereijgers geëindigd met een pneumatische schoffel.
 
In bijgevoegde folder zijn alle 17 inzendingen opgenomen met foto inclusief korte toelichting.
http://agrarischwaterbeheer.nl/system/files/documenten/nieuws/sw-nieuwsbrief28.pdf

Bijlage

Inzendingen Innovatieprijs 2014 (Special)

Home Selectie maatregelen Over Agrarisch Waterbeheer Maatregelen Projectenkaart Tips en erva

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 19 maart14 



 
 
 
 

  

 

» Vewin » Nieuws » Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt ... RSS | print | contact zoeken

Vewin

Vewin in Europa

Standpunten

Drinkwater

Publicaties

Pers

Links

Water Wandelingen

English

Jaarverslag 2013

vacature

Chemievrij onkruidbeheer - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi bezoekt Brabant Water 
25-3-2014 

Op maandag 24 maart heeft Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, op uitnodiging van Vewin een bezoek gebracht aan
Brabant over het thema chemievrij onkruidbeheer. Met name in relatie tot de landelijke besluitvorming rondom  Glyfosaat. Ze werd
ontvangen door Vewin, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Guïljo van Nuland, directeur van Brabant
Water, vertelde hoe belangrijk schone bronnen in Brabant zijn. Zij vormen de grondstof voor het drinkwater van 6 miljoen Nederlanders.
Het gebruik van Chemische bestrijdingingmiddelen vormt een bedreiging voor het grondwater. Daarnaast vormen vanwege de drukte in de
ondergrond andere bedreigingen ook een risico zoals schaliegas en het opslaan van nucleair afval. Het is belangrijk drinkwater te
benoemen van nationaal belang in de Structuurvisie Ondergrond.

Brabant Water zet zich samen met de provincie Noord-Brabant, waterschappen en landbouworganisatie ZLTO al jaren in voor het
terugdringen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen via het project Schoon Water voor Brabant. In dit project wordt gewerkt
met de landbouw, maar ook met gemeenten, bedrijven en particulieren om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Mary-
Ann Schreurs (D66), wethouder innovatie, design, cultuur en openbare ruimte in de gemeente Eindhoven, vertelde bevlogen over de
aanpak in haar gemeente. Al 15 jaar wordt deze gemeente zonder chemische middelen beheerd. Belangrijke succesfactor is het
aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte. Vervolgens is in een drietal wijken in Eindhoven deze aanpak bekeken.  De praktijk
bewijst dat zonder chemie een heel mooi resultaat bereikt wordt, vrijwel zonder extra kosten. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten!

Vewin.nl, 23 maart14 
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Gebruikt u chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin?
Er zijn volop mogelijkheden om uw tuin, terras en moestuin te onderhouden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Dat is beter voor het milieu én voor uw portemonnee. Bovendien helpt u zo mee het drinkwater van morgen schoon te houden. Dat vindt u toch
ook een prettig idee?

U tuiniert op drinkwater
Van het water onder uw tuin wordt vroeg of laat drinkwater gemaakt. Drinkwaterbedrijf Brabant Water pompt het grondwater in uw gemeente
op, zuivert het en maakt er drinkwater van. In ieder tuincentrum of bouwmarkt zijn chemische bestrijdingsmiddelen te koop, maar koop bij
voorkeur een schoffel of een krabber. Ook al zijn chemische middelen vrij verkrijgbaar en zitten ze in een groene verpakking met de tekst
“biologisch afbreekbaar”. Dat doet aan hun giftigheid niets af. Vele kleine beetjes samen zijn schadelijk. Mogelijk gebruikt u deze middelen in
uw (moes)tuin? Zij kunnen met het regenwater uitspoelen naar het grondwater. Om dat te voorkomen geven wij een paar watervriendelijk
tuintips, waarbij u geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig heeft. Ze zijn effectief, kosten weinig tijd en geld. Zo blijft ook úw water schoon:
nu en in de toekomst!

Watervriendelijke tuintips
Wist u dat er prima duurzame oplossingen zijn om uw terras van groene aanslag te verlossen, de luizen uit uw rozenstruik te krijgen, en een
rupsenplaag uit uw moestuin te weren? Hieronder volgen een paar tuintips waarmee u zowel uw tuin als het grondwater schoon houdt:

Onkruid op verharding: veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden weg. Het zand kan niet meer dienen als kiembed voor het
onkruid. 
Onkruid in het groen: wied het onkruid voordat het in het zaad staat. Bodembedekkers bedekken de grond, zodat onkruid geen kans meer
krijgt. Plant de bodembedekkers dan wel dicht bij elkaar. 
Groene aanslag: u maakt uw terras stralend schoon met heet water en een scheut schoonmaakazijn. 
Slakken: leg jute zakken of rabarberbladeren op de grond. De slakken kruipen eronder en daarna kunt u ze verplaatsen. 
Luizen en emelten: hang nestkastjes op. Vogels eten slakken, emelten bladluizen, etc.

Meer tips: kijk voor meer tips op www.schoon-water.nl

Schoon Water voor Brabant
Deze campagne komt voort uit het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant,
Brabant Water, ZLTO en de vier Brabantse waterschappen. We werken samen met 500 Brabantse agrariërs, 17 Brabantse gemeenten,
bedrijven als Bavaria en Kempen Airport, én hopelijk ook met u!

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie en tips op http://www.schoon-water.nl/ of neem contact op met het Schoon Water Loket: 0345 47 07 00. Volg ons
ook op Twitter (@overSchoonWater) en Facebook (overSchoonWater).

Bergenopzoom.nl, 7 april 2014 
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Berichten gemeente Maasdonk

Vanaf dinsdag 15 april 2014 gaat het politieloket in de gemeen-

te Maasdonk werken op afspraak. 

Wat betekent dat voor u?
U kunt vanaf 15 april 2014 niet meer vrij binnenlopen. U dient 

vanaf die datum een afspraak te hebben voordat het bezoek 

dat u aan het politieloket op het gemeentehuis brengt. U kunt 

dit vanaf nu doen via internet of telefonisch.

Wat is uw voordeel?
Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat u direct gehol-

pen wordt op het tijdstip waarvoor u de afspraak hebt ge-

maakt. Bij dit bezoek hoeft u dan niet te wachten. 

Hoe maakt u een afspraak?
Zoals u hiervoor al kunt lezen, is het mogelijk om telefonisch 

via 073 – 53 42 100 of via internet, www.maasdonk.nl/afspraak-

maken/formulier uw afspraak in te plannen.

De tijden waarbinnen u een afspraak in kunt plannen zijn: dins-

dagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Voor welke producten maakt u een afspraak?
U kunt voor alle gebruikelijke politiezaken een afspraak maken, 

van het doen van aangifte tot een advies tot een klacht of mel-

ding. Indien u telefonisch een afspraak maakt wordt u niet ge-

vraagd waarvoor u deze afspraak, wij plannen standaard een 

afspraak van 20 minuten voor u in.

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling op 1 januari 

2015, zijn een aantal Maasdonkse ambtenaren al in dienst bij 

de gemeente Oss of ’s-Hertogenbosch. Om die reden heeft de 

gemeente Maasdonk per 1 april 2014 geen eigen buitendienst 

meer. Met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruim-

te gaan er een aantal zaken veranderen. Vanaf 1 april zullen de 

gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss alvast hun toekomstig deel 

van de openbare ruimte gaan beheren. Behalve de openingstij-

den van de gemeentewerf, veranderen daardoor nog een aantal 

zaken, waarvan onderstaand een overzicht.

Er zijn volop mogelijkheden om uw tuin, terras en moestuin te 

onderhouden zonder gebruik te maken van chemische bestrij-

dingsmiddelen. Dat is beter voor het milieu én voor uw porte-

monnee. Bovendien helpt u zo mee het drinkwater van morgen 

schoon te houden. Dat vindt u toch ook een prettig idee?

U tuiniert op drinkwater
Van het water onder uw tuin wordt vroeg of laat drinkwater ge-

maakt. Drinkwaterbedrijf Brabant Water pompt het grondwater 

in uw gemeente op, zuivert het en maakt er drinkwater van. In 

ieder tuincentrum of bouwmarkt zijn chemische bestrijdings-

middelen te koop, maar koop bij voorkeur een schoffel of een 

krabber. Ook al zijn chemische middelen vrij verkrijgbaar en zit-

ten ze in een groene verpakking met de tekst “biologisch af-

breekbaar”. Dat doet aan hun giftigheid niets af. Vele kleine 

beetjes samen zijn schadelijk. Mogelijk gebruikt u deze midde-

len in uw (moes)tuin? Zij kunnen met het regenwater uitspoelen 

naar het grondwater. Om dat te voorkomen geven wij een paar 

watervriendelijk tuintips, waarbij u geen chemische bestrij-

dingsmiddelen nodig heeft. Ze zijn effectief, kosten weinig tijd 

en geld. Zo blijft ook úw water schoon: nu en in de toekomst!

Watervriendelijke tuintips
-  Wist u dat er prima duurzame oplossingen zijn om uw terras 

van groene aanslag te verlossen, de luizen uit uw rozenstruik 

te krijgen, en een rupsenplaag uit uw moestuin te weren? 

Hieronder volgen een paar tuintips waarmee u zowel uw tuin 

als het grondwater schoon houdt:

-  Onkruid op verharding: veeg regelmatig uw verharding. U 

veegt dan zand en zaden weg. Het zand 

kan niet meer dienen als kiembed voor 

het onkruid. 

-  Onkruid in het groen: wied het onkruid 

voordat het in het zaad staat. Bodembe-

dekkers bedekken de grond, zodat onkruid geen kans meer 

krijgt. Plant de bodembedekkers dan wel dicht bij elkaar. 

-  Groene aanslag: u maakt uw terras stralend schoon met heet 

water en een scheut schoonmaakazijn. 

-  Slakken: leg jute zakken of rabarberbladeren op de grond. De 

slakken kruipen eronder en daarna kunt u ze verplaatsen. 

-  Luizen en emelten: hang nestkastjes op. Vogels eten slakken, 

emelten bladluizen, etc. 

Meer tips: kijk voor meer tips op www.schoon-water.nl.

Schoon Water voor Brabant
Deze campagne komt voort uit het project ‘Schoon Water voor 

Brabant’. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Provin-

cie Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO en de vier Brabantse 

waterschappen. 

We werken samen met 500 Brabantse agrariërs, 17 Brabantse 

gemeenten, bedrijven als Bavaria en Kempen Airport, én hope-

lijk ook met u! 

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie en tips op www.schoon-water.nl of 

neem contact op met het Schoon Water Loket: 0345-470700. 

Volg ons ook op Twitter (@overSchoonWater) en Facebook 

(overSchoonWater).

Wijzigingen Buitendienst en openingstijden gemeentewerf Nuland

Schoon water voor BrabantPolitieloket in de gemeente 
Maasdonk werkt op afspraak

Wijziging ophaaldag 
kunststofinzameling
In verband met Pasen wordt de kunststofafval-inzameling van 

maandag 21 april 2014 (2e paasdag) verzet naar woensdag 23 

april 2014.

Heeft u nog vragen over bovenstaande, bel dan met de gemeente voor meer informatie via 073 – 53 42 100.

Omschrijving Situatie van 1 april 2014 tot 1 januari 2015

Openingstijden gemeentewerf  “De werf is geopend op:

aan de Zandstraat 43a in Nuland  - Maandag van 07.30 - 12.00 uur

 - Woensdag van 13.00 - 16.00 uur

 - Vrijdag van 13.00 - 16.00 uur

 Tijdens bovengenoemde openingstijden kunt u op de gemeentewerf terecht voor:

 -  het ophalen en terugbrengen van dranghekken, minicontainers en aankondigings- 

borden t.b.v. evenementen. Hiervoor vragen wij u vooraf een afspraak te maken via 

telefoonnummer 073 – 53 42 100

 - het inleveren van luierzakken

 - het afgeven van overleden (kleine) huisdieren

Mogelijkheid tot het doorgeven Per e-mail: postbus5@maasdonk.nl

van meldingen betreffende de open- Via www.maasdonk.nl (Gemeenteloket/Digitaal loket/ Melding woon- en Leefomgeving

bare ruimte tijdens kantooruren. Telefonisch via 073 – 53 42 100”

Mogelijkheid tot het doorgeven van Per e-mail: postbus5@maasdonk.nl

meldingen betreffende de openbare Via www.maasdonk.nl (Gemeenteloket/Digitaal loket/ Melding woon- en Leefomgeving

ruimte buiten kantooruren.  Telefonisch via 073 – 53 42 100. U krijgt een bandje te horen, met daarop de  

standaard- en de calamiteitentelefoonnummers van gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss. 

Minicontainers  Voor vragen over het plaatsen van nieuwe containers, het innemen van containers, 

zoekgeraakte containers, het niet legen van containers, etc., kunt u rechtstreeks  

contact opnemen met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch.  

Bereikbaar via 073 – 6156 513.”

Berichten Gemeente Maasdonk, 10 april 2014 
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Schoon Water Facebook, 28 april 2014 
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Tweeten Tweeten

Een oproep namens de dorpsraad voor uw
medewerking bij bestrijding van onkruid. Het gebruik
van chemische middelen bij het bestrijden van
onkruid op verhardingen vormt een risico voor het
grond- en oppervlaktewater, en daarmee een risico
voor de volksgezondheid. Dit water is de bron van
ons drinkwater en daar willen wij en onze kinderen
en kleinkinderen nog lang veilig van kunnen
genieten. Daarom past de gemeente géén
chemische middelen toe bij het bestrijden van
onkruid in de openbare ruimte. De gemeente roept

inwoners ook op om géén chemische middelen toe te passen.

Hieronder staan andere manieren om onkruid te bestrijden. . 
-Verwijdert u onkruid met de hand? Trek dan ook de wortel eruit. Zo blijft het
onkruid langer weg. 
-Door vaak te schoffelen, maakt u steeds een nieuw kiembed voor
onkruidsoorten. Het is beter onkruid te plukken, zodat de wortel meekomt.
-Onkruid tussen de tegels sterft af als u er kokend water over giet. 
-Groene aanslag schrobt u gemakkelijk van het terras met heet water en een
scheut schoonmaakazijn, of alleen met heet water. 
-Koop en gebruik gereedschap dat het gemakkelijk maakt om onkruid te
verwijderen, zoals schoffels, krabbers, borstels of branders. 
-Veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden weg. Het zand
kan niet meer als kiembed dienen, dus u heeft minder last van onkruid. 
-Leg worteldoek onder uw nieuwe bestrating, of gebruik grote tegels. Leg de
tegels zo strak mogelijk tegen elkaar aan. Onkruid vindt dan moeilijker zijn
weg. 
-Een methode om ongewenste plantengroei in de tuin tegen te gaan, is
mulchen: de bodem bedekken met een laag dood organisch materiaal. Bedek
de open grond tussen de planten met bijvoorbeeld cacaodoppen,
houtsnippers of schelpen. Dit onderdrukt de onkruidgroei. De producten zijn
te koop in tuincentra. 
-Plant bodembedekkers in uw tuin. Deze bedekken de grond volledig, zodat
onkruid geen kans krijgt. Plant bodembedekkers dicht bij elkaar.
-Dichte beplanting verhindert het kiemen van onkruidzaad. 
-Sommige onkruiden kunnen ook nuttig zijn. Als bodembedekker kunnen ze
voorkomen dat de grond verdroogt. Ook kunnen ze een waardplant zijn voor
de vuurvlinder en ze zijn erg in trek bij hommels. 
-Met slechte compost worden slechte onkruidzaden (en soms ook ziekten) in
de tuin gebracht. Gebruik alleen gegarandeerd kiemvrij materiaal.
-Er zijn natuurlijke onkruidverdelgers tegen mossen, algen en onkruid op basis
van vetzuren. Vraag er naar in uw tuincentrum.

Alvast bedankt voor de medewerking.

BEPERK CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJ ONKRUID!
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PERSBERICHT  
 
Datum: 25 juni 2014 
 
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 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” 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 schoon drinkwater, nu en in de toekomst.  
 
Nadere inlichtingen: Peter Leendertse (CLM),  
pele@clm.nl, 0345 470 751 

CLM.nl, 25 juni 2014 



 

 
 

 

Onkruidbestrijding
ACHTMAAL - Bij Boomkwekerij Dictus-

Hereijgers Boomkwekerij in Achtmaal 

vindt op dinsdag 8 juli van 13.30 uur tot 

17.00 uur een demonstratiebijeenkomst 

voor onkruidbestrijding plaats vanuit het 

project ‘Schoon Water voor Brabant’. 

Te zien zijn onder meer een pneumati-

sche schoffelmachine, een aangedreven 

wiedeg, een zelfrijdende schoffelma-

chine en een infraroodbrander. Schoon 

Water Boomteelt is een initiatief van 

Treeport, ZLTO, provincie Noord-Brabant 

en waterschap Brabantse Delta, waarbij 

veel aandacht wordt besteed aan mecha-

nische onkruidbestrijding.

Nieuwe Oogst, 28 juni 2014 


