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Nog geen decennium geleden 

waren twee medewerkers van Van 

den Berk Boomkwekerijen fulltime 

bezig om met chemische middelen 

de bomen te beschermen. „Nu 

gebeurt dat door één medewerker, 

een halve werkweek. En ons areaal 

is in de afgelopen tien jaar verdub-

beld”, zegt Cees van Casteren, 

manager productie en logistiek.

De milieumaatregelen die ’s lands 

grootste boomkweker neemt, zijn 

bedrijfsfilosofie geworden. „Luizen 

chemisch bestrijden doen we niet 

meer. Onze ervaring is ‘hoe meer je 

spuit, hoe meer je moet spuiten’. Nu 

zie je dat we veel natuurlijke vijanden 

als oorwormen en lieveheersbeestjes 

op de percelen hebben die de luizen 

eten. Na een paar jaar is de luis bijna 

volledig uit de teelt verdwenen.”

Van den Berk houdt altijd oog voor de 

economische gevolgen van plagen. 

Van Casteren: „We bestrijden meel-

dauw in eiken preventief om schade 

in het gewas te voorkomen. Over het 

algemeen handelen we in relatief gro-

te bomen. Die centimeter extra groei 

die je soms door te spuiten bereikt 

maakt voor ons niet zoveel uit.”

Wie met Van Casteren een rondje rijdt 

over de kwekerijen, krijgt maar moei-

lijk vat op de grootte van de onder-

neming. Naast twee vestigingen in 

Duitsland is in Sint-Oedenrode teelt 

op zo’n 350 hectare. Wat direct opvalt 

is het groene karakter van de perce-

len: gras en bloeiende klaver staan 

tussen de bomenrijen, met regelma-

tig een rijk begroeide sloot.

Het watersysteem is een verhaal 

apart. Over het hele perceel lopen 

sloten die via centrale putten aange-

vuld kunnen worden met grondwa-

ter. Beregenen, wat alleen sporadisch 

gebeurt bij jonge aanplant, kan direct 

uit de sloten. Van Casteren: „We 

hebben een gesloten kringloop van 

water. We gaan eigenlijk met water 

om zoals de waterschappen dat doen: 

we verzamelen in de natte tijden het 

water en gebruiken iets extra’s in dro-

ge periodes.”

450 voetbalvelden
Opgeteld is tussen de bomenrijen 450 

voetbalvelden aan gras ingezaaid. 

Het zorgt voor een luchtige bodem, 

minder onkruid, meer natuurlijke 

vijanden en voorkomen van uitspoe-

ling. „Bovendien gebruiken we tij-

dens de gewasbescherming driftarme 

spuitdoppen”, vult de manager aan. 

„We voeren het Milieukeur, dus let-

ten we erg scherp op het middelen-

gebruik. De norm is 3 kilo werkzame 

stof per hectare, wij zitten rond de 1 

kilo.” 

Voor de stap naar duurzamer onder-

nemen is een mentaliteitsverande-

ring nodig, ervaart de kweker. „Aller-

eerst moet die automatische knop 

uit, dat je op woensdag moet spuiten, 

omdat de teeltvoorlichter dat advi-

seert. Het tweede is een lange adem 

hebben. Onze ervaring is dat er in 

de teelt vaak vanzelf een natuurlijk 

evenwicht komt, zonder plagen.” 

➢www.zlto.nl/gewasbescherming 

Duurzamer spuiten in boomkwekerij

Cees van Casteren: „De norm is 3 kilo werkzame stof per hectare, wij zitten rond 

de 1 kilo.” F o t o :  N i e u w e  O o g s t

Komende vrijdag vindt in Sint-

Oedenrode voor de vijfde keer de 

Aardbeien Demodag plaats. Telers 

kunnen er onder meer kennisma-

ken met de autonome precisie-

spuitmachine.

De Aardbeien Demodag is een ini-

tiatief van ZLTO, LTO Vollegronds-

groente.net  en DLV Plant. Jaarlijks 

komen er veel telers op af om zich op 

de hoogte te stellen van de nieuwste 

ontwikkelingen in hun vakgebied. 

Daarvoor is onder meer een vakbeurs 

ingericht met een breed spectrum 

aan toeleveranciers uit de sector. 

Daarnaast zijn er proefvelden waar 

telers de resultaten kunnen bekijken 

van verschillende mogelijkheden om 

de teelt verder te optimaliseren.

Een bijzonder onderdeel van de 

Aardbeien Demodag is dit jaar de 

presentatie van de autonome preci-

siespuitmachine. Vijf aardbeiente-

lers in West-Brabant namen in 2009 

het initiatief om een autonome pre-

cisiespuit te ontwikkelen. In samen-

werking met Wageningen UR PRI en 

Homburg Holland is er de afgelo-

pen jaren gewerkt aan een systeem 

dat autonoom en toch nauwkeurig 

gewasbeschermingsmiddelen toe-

dient in aardbeien.

Efficiënt en duurzaam
Een autonome spuit kan telers juist 

in het drukke seizoen heel wat tijd 

besparen. Bovendien zorgt een lich-

tere spuit voor minder bodemdruk 

en minder insporing in de spuitpa-

den. Wanneer dat gecombineerd kan 

worden met nauwkeurig en zorgvul-

dig spuiten, biedt het systeem goede 

mogelijkheden voor een efficiënte en 

duurzame aardbeienteelt.

Na enkele jaren ontwikkelingstijd is 

vorig seizoen een eerste prototype 

van de autonome spuit in de praktijk 

getest. Volgende week kan de hele 

aardbeiensector er in drie achtereen-

volgende praktijkdemonstraties ken-

nis mee maken.

Daarnaast zijn er diverse andere 

demonstraties. Zo laat Traycon zien 

hoe snel een stellingeninstallatie met 

behulp van gps opgebouwd kan wor-

den. Elk uur geeft  DLV Plant uitleg 

over de verschillende proeven. In de 

loop van de middag vindt ook de lan-

cering plaats van de nieuwe rasnaam 

voor FF-1003. Dat is een nieuw, laat 

aardbeienras van Fresh Forward.

De Aardbeien Demodag vindt dit keer, 

na twee jaar Etten-Leur, plaats in 

Sint-Oedenrode. Gastvrijheid wordt 

vrijdag 6 september verleend door 

Van Gennip cultuur/Genson Soft fruit 

Plants van teler Marc van Gennip aan 

de Rijtvenweg 8. De onderneming is 

gespecialiseerd in de opkweek van 

plantmateriaal van aardbeien, fram-

bozen en kruisbessen, maar heeft ook 

productieteelten van aardbeien en 

frambozen. De Demodag begint om 

13.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 

uur.

Aardbeiendag toont autonome spuit

De Aardbeien Demodag is een jaarlijks trefpunt voor telers en veel andere partijen uit de aardbeiensector.

F o t o :  N i e u w e  O o g s t

Net als in voorgaande jaren 

vindt op de Aardbeien Demodag 

weer een smaaktest plaats voor 

de lekkerste aardbei van het 

jaar. Veilingen, handelshuizen, 

veredelaars en aardbeientelers 

worden uitgedaagd hun lekkerste 

aardbeien hiervoor beschikbaar 

te stellen.

Bezoekers kunnen deze aard-

beien proeven en beoordelen. 

Aan het eind van de middag reikt 

Mark van Aert, voorzitter van de 

Landelijke Kerngroep Aardbei, de 

prijs voor de ‘Lekkerste Aardbei 

2013’ uit.

Neem voor het aanleveren van 

aardbeien voor de smaaktest 

contact op met Joan Bus, j.bus@

vollegrondsgroente.net.

Lekkerste aardbei  
van 2013

Veel boeren en tuinders brengen de 

inzet van chemische gewasbescher-

mingsmiddelen terug. Ze besparen 

op kosten en vinden alternatieve 

middelen. Voor bijna elke teelt 

worden studiegroepbijeenkomsten 

georganiseerd om ondernemers 

verder te adviseren. 

ZLTO is onder meer via het pro-

ject ‘Schoon Water’ betrokken bij 

het terugdringen van schadelijke 

stoffen in het Brabantse water. 

Aan ‘Schoon Water’ doen burgers, 

bedrijven, landbouw en overheden 

mee. Daarnaast zijn ook loonwer-

kers actief betrokken bij het project. 

Peter Leendertse van CLM is 

projectleider Schoon Water voor 

Brabant. „De aanpak bij Van den 

Berk Boomkwekerijen is een prima 

voorbeeld hoe schoon water en een 

efficiënte bedrijfsvoering zijn te 

combineren. We brengen deze er-

varingen ook naar voren in Schoon 

Water-boomteeltgroepen in heel 

Brabant.”

➢www.schoon-water.nl

Schoon water voor Brabant

De pogingen om de Russische 

grens weer open te krijgen voor 

consumptie- en pootaardappelen 

en plantmateriaal uit de EU hebben 

nog geen succes. Dat blijkt uit een 

brief van staatssecretaris Sharon 

Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer.

Vorige week antwoordde Dijksma op 

Kamervragen van de VVD over de 

Russische importban. Daaruit blijkt 

dat de situatie de afgelopen weken 

niet wezenlijk is veranderd.

De staatssecretaris belooft dat ze 

in Brussel zal ‘aandringen op een 

spoedig vervolgoverleg tussen de 

Europese Commissie en de Russische 

autoriteiten’. Ze wil samen met het 

Nederlandse bedrijfsleven voor pot-

planten en boomkwekerijproducten 

bezien of extra fytosanitaire garan-

ties tegemoet kunnen komen aan de 

Russische wensen.

Ze rept niet over haar eerdere aanbod 

om zo nodig zelf naar Moskou af te 

reizen.

Grens Rusland potdicht
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“En hier zijn de deelnemers. Een applaus voor onze loonwerkers.” 
Iedereen die wel eens naar Boer zoekt Vrouw heeft gekeken - en 
wie heeft dat niet - zal er het enthousiaste stemgeluid van Yvon 
Jaspers bij kunnen denken, al jaren het gezicht van dit KRO-
programma. Ze is echter ook een vakvrouw die zich laat inhuren 
om evenementen aan elkaar te praten. Dat doet ze met overtui-
ging en inzet, want de dag voor de verkiezing belde ze uitgebreid 
met Peter Leendertse, de organisator van CLM, om het programma 
door te nemen, maar ook om zich in de problematiek te verdiepen. 
Dat is iets wat Johan van den Hout (SP), de gedeputeerde van de 
provincie Noord-Brabant voor ecologie en handhaving, blijkbaar 
niet deed, want toen de jury bijeenkwam om de verkiezing door te 
spreken, ontbrak hij als juryvoorzitter. Verbazing bij Jaspers en de 
rest van het gezelschap. “Waar is de gedeputeerde?” Een uitspraak 
die later op de dag nog vaak werd herhaald.

Provinciaal project
De bijeenkomst waar Van den Hout moest verschijnen, was de 
Verkiezing van de Beste Schoon Water Loonwerker van Brabant. 
Dit evenement werd georganiseerd in het kader van Schoon Water 

voor Brabant, een 
door de provincie 
Noord-Brabant ge-
organiseerd project 

om de verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdings-
middelen te beperken. Om het project nog meer in de publiciteit 
te brengen, werd dit jaar besloten tot het organiseren van de 
verkiezing van de Beste Schoon Water Loonwerker van Brabant. 
Bewust voor loonwerkers, omdat zij in de gras- en maïsgebieden 
in Brabant, waar de kans op uitspoeling het grootst is, het meeste 
spuitwerk doen. 
In de eerste ronde moesten de deelnemers bij aanmelding een aan-
tal vragen beantwoorden. Deze antwoorden werden door de jury 
beoordeeld, waarna een negental deelnemers ook een persoonlijk 
bedrijfsbezoek kreeg. Bij die gelegenheid werd gekeken hoe op het 
bedrijf met gewasbeschermingsmiddelen werd omgegaan, hoe de 
algemene bedrijfssituatie was en of er speciale voorzieningen wa-
ren om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen weglek-
ken naar het milieu. Dit leidde tot een nieuwe rangorde, waarbij 
uiteindelijk vijf deelnemers werden genomineerd. Zij mochten op 
zaterdag 31 augustus direct met elkaar in de strijd tijdens de echte 
verkiezing op het terrein van Werktuigencoöperatie De Kempen in 
Middelbeers.
De eerste ronde tijdens de verkiezing was de onkruidherken-
ning. Daar bleken de zenuwen al een grote rol te spelen. Ondanks 
ontwapenende intermezzo’s van Yvon Jaspers, die direct één van 
onkruiden bleek te kennen en vond dat het zo’n mooi bloemetje 
was, klapten de deelnemers namelijk merkbaar dicht. Al sloeg Coen 

Waar is de gedeputeerde?
Frivole verkiezing Beste Schoon Water Loonwerker van Brabant zonder juryvoorzitter

Coen Bevelander is de winnaar van de verkiezing van de Beste Schoon Water Loonwerker van Brabant, een 

provinciale verkiezing om extra aandacht te krijgen voor het project Schoon Water voor Brabant. Een mooi 

initiatief, gepresenteerd door Yvon Jaspers (Boer zoekt Vrouw), met loonwerkers die hun nek uitstaken. 

Alleen, waar was toch de juryvoorzitter van de opdrachtgever, de provincie Noord-Brabant?
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Bevelander zich er als eerste nog prima 
door. Hij herkende varkensgras, hane-
poot, melde en de favoriet van Jaspers, 
ooievaarsbek. Niet slecht, bleek later, 
want alleen Peter van Beers van Van 
Beers Agro evenaarde zijn resultaat. De 
anderen waren zichtbaar nerveus en 
wisten plotseling de hanepoot of ooie-
vaarsbek niet meer in hun herinnering 
tevoorschijn te roepen.

Spuiten in de praktijk
Gelukkig kregen ze een nieuwe kans 
bij het tweede onderdeel, het vullen en 
spuiten in de praktijk. Daar bleek dat 
ze zich goed hadden voorbereid. Bijna 
routineus werd door Twan van der 
Heijden een spuitoverall aangetrokken 
en een gelaatsmasker opgezet, al bleef 
het gevoel hangen dat dit niet hele-
maal de dagelijkse praktijk was. Hij wist 
echter prima de instinker van de proef 
te omzeilen. Om het handelen in de 
praktijk te testen, stonden er namelijk 
twee verpakkingen Milagro: eentje met 
een liter en een vol fust. Wie het goed 
deed, pakte eerst de aangebroken 
verpakking, spoelde die en gooide die 
weg in de bak voor bedrijfsafval. Wie 
het fout deed, liet dat aangebroken 
fust staan en pakte omdat dit gemak-
kelijk was alleen de volle verpakking.
Zo waren er meer testpuntjes die wel 
eens werden gemist, zoals het schud-
den van het fust voor gebruik. Hoewel 
het op de dop stond aangegeven, 
misten sommigen dit puntje. Zoals 
Marcel Verhoeven van Verhoeven 

Gewasverzorging uit Erp. Na afloop was 
hij er nog verbaasd over. “Dat zijn toch 
zenuwen, want normaal weet je dat 
je Laudis, dat was de gefingeerde stof, 
moet schudden. Nu ben je met zoveel 
bezig, dat je het gewoon vergeet.”
Na het vullen moesten de deelnemers 
op een gefingeerd maïsperceel nog een 
bespuiting doen, waarbij ze rekening 
moesten houden met de goede spuit-
vrije zone en daarna handmatig een 
geer moesten spuiten. Dat viel niet mee, 
want allemaal werken ze in de prak-
tijk met sectiegestuurde GPS-spuiten. 
Rob Meeuwissen van het gelijknamige 
spuitbedrijf uit Gastel bleek dat kunstje 
nog het best te beheersen. Hij kan in het 
donker nog recht rijden, merkte plaats-
vervangend juryvoorzitter Jaap van 
Wenum van LTO Nederland op. 

Onbereikbaar
Alle elementen samen bepaalden uit-
eindelijk wie de winnaar werd van de 
verkiezing. Na een rondje tellen, een 
juryoordeel en een beoordeling van 
de bedrijven mocht Yvon Jaspers weer 
een verkiezing afronden. Nog steeds 
zonder gedeputeerde, die niet alleen 
onvindbaar, maar ook onbereikbaar 
was. Voor Jaspers geen belemmering 
om ook hier een feestje van te maken. 
Met herkenbare woorden kwam het 
tot de afsluiting. “En de beste Schoon 
Water Loonwerker van Brabant is: Coen 
Bevelander!” 

Tekst & foto’s: Toon van der Stok

Marcel Verhoeven probeert 

onder toeziend oog van 

Jaspers de juiste namen bij de 

onkruiden te vinden.

De supporters van Marcel Verhoeven vinden het vooral spannend.

Opperste concentratie bij Twan van der Heijden bij het instellen van de 

juiste hoeveelheden om zo nauwkeurig mogelijk te werken.

Rob Meeuwissen vergat door de zenuwen eerst het bijna lege fust te 

pakken. In het spuiten was hij echter zeer nauwkeurig.

Peter van Beers voert een extra controle uit op de juiste afstand bij de 

spuitvrije zone.
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„De interesse van de overheid voor 

de tuinbouw neemt af, ondanks 

het feit dat we tot topsector zijn 

benoemd. Dat blijkt uit beslis-

singen als de 20 procent korting 

op de stikstofgebruiksnorm. Dat 

is buiten proportie. We moeten als 

sector zelf in actie komen.” Dat zei 

Jan Roefs, voorzitter Vollegronds-

groenten, bij de opening van de 

Landelijke Preidag 2013.

Het wegvallen van de collectieve aan-

pak via het Productschap Tuinbouw 

zorgt ervoor dat er niet meer auto-

matisch financiën of een structuur 

voorhanden zijn voor de aanpak van 

nieuwe problemen. Roefs riep telers, 

ketenpartijen, belangenorganisaties 

en studieclubs op om samen te wer-

ken op dit vlak. 

„Wij zijn als LTO zelf al bezig om de 

studieclubs meer met de belangenbe-

hartiging te verbinden. Zonder goede 

inbreng van onderaf lukt dat niet. 

Dus: zoek de aansluiting. Denk mee. 

Een ander doet het niet voor ons.”

De Preidag bij PPO Vredepeel trok 

vorige week ondanks de regen veel 

bezoekers. Ze stonden zo dicht met 

hun neus op de machinerie bij de 

velddemonstraties dat de tractoren 

omzichtig moesten manoeuvreren. 

Daardoor verliepen de eerste meters 

soms niet helemaal volgens de gps-

plannen, omdat nog bijgestuurd 

moest worden.

„Gps is zoveel meer dan alleen recht 

rijden”, zei Rob Baken van Agrome-

tius bij de demonstratie ‘Prei telen 

met precisie’. „Het systeem regis-

treert hoe je gereden hebt. Als je 

toch al registreert, kun je net zo goed 

gegevens over de gepote partijen 

mee invoeren. Dan weet je altijd alles 

terug te vinden wanneer er iets mis 

gaat. Je weet alles: de oppervlakte, 

het aantal planten in een rij, hoeveel 

arbeidsuren. Je kunt veel beter plan-

nen. En je spaart een chauffeur uit, 

want de tractor rijdt zelf.”

Vervolgbewerkingen als schoffelen 

(tot op 2 centimeter nauwkeurig) en 

rooien gaan preciezer als het systeem 

al weet waar alles staat. „De chauf-

feur hoeft niet steeds in dezelfde hou-

ding te zitten om het mes in de gaten 

te houden. Dat geeft veel arbeidsver-

lichting. En bij sneeuw en overhan-

gend blad weet het gps-systeem wel 

waar de rijen staan.”

Wensen consument
Ellen Verhelle van veredelaar Nun-

hems maakte in een workshop duide-

lijk hoe je beter kunt inspelen op con-

sumentenwensen om zo een hoger 

rendement te halen. De essentie is 

dat de sector af moet van het idee: 

prei is prei. 

„De retailer weet wat de consument 

wil, maar die informatie komt nog 

onvoldoende naar telers en plan-

tenkwekers”, zei Verhelle. „Daarom 

focussen ze op hogere opbrengst en 

lagere kosten in plaats van op waar-

detoevoeging. Er zijn voorbeelden 

zoals ‘pre pack leek’ in Engeland 

waar het wel gelukt is om waarde toe 

te voegen.”

In het Britse pre pack-project wordt 

prei al op het land, in de oogstma-

chine, schoongemaakt en op maat 

gesneden. Vervolgens wordt het in 

de bedrijfsgebouwen van de teler ver-

pakt in eenheden waar de detailhan-

del om vraagt. Op die manier lukt het 

om prei af te leveren die verser is dan 

het standaardproduct.

Schoon water
ZLTO vroeg in haar stand aandacht 

voor het stimuleringsproject Schoon 

Water. „Minder emissie is in ons 

eigen belang. Het is een manier om 

de gewasbeschermingsmiddelen die 

we nu hebben te behouden”, maakte 

waterspecialist Johan Elshof duide-

lijk.

‘Inbreng van telers nu onmisbaar’

Het rooien met gps trok veel belangstelling vorige week op de Landelijke Preidag in Vredepeel. F o t o ’ s :  T i j s  K i e r ke l s

Bezoekers konden demonstraties volgen van drie verschillende pootsystemen.

Gesprekken in Moskou over pootgoed
Staatssecretaris Sharon Dijksma 

(EZ) overweegt een bilaterale over-

eenkomst aan te gaan met Rusland 

om de grenzen weer open te krij-

gen voor Nederlands pootgoed. 

Dijksma kiest mogelijk voor deze 

optie als er Europees niet snel een 

oplossing komt voor de Russische 

ban op aardappelen en plantmateri-

aal uit de Europese Unie. De bilate-

rale overeenkomst zou vooral moeten 

gelden voor Nederlands aardappel-

pootgoed. Vergelijkbare afspraken 

heeft het ministerie van Economische 

Zaken ook al gemaakt met Rusland 

over kalfsvlees. 

De mogelijkheid van onderlinge 

afspraken tussen Rusland en Neder-

land opperde Dijksma vorige week 

in een gesprek met de Russische 

autoriteiten tijdens een werkbe-

zoek aan Moskou. De bewindsvrouw 

benadrukte daarbij het belang voor 

de Nederlandse landbouw om weer 

markttoegang te krijgen tot Rusland.

Dijksma heeft in de EU-Landbouw-

raad herhaaldelijk aangedrongen op 

een snelle oplossing voor de han-

delsbelemmering. Het gebruik van 

Nederlands pootgoed is belangrijk 

voor de Russische aardappelteelt. De 

autoriteiten in Rusland erkennen dat 

pootaardappelen uit Nederland meer 

dan welkom zijn.

Eerder al gaf Dijksma aan bereid te 

zijn om de Russen mee te laten kijken 

in het fytosanitaire controlesysteem 

voor aardappelen en plantmateriaal. 

Deze transparantie moet de Russen 

meer vertrouwen geven in de fytosa-

nitaire controles in Europa. Ook wil 

Nederland in het kader van de open-

heid bijvoorbeeld bedrijfsgegevens 

van aardappeltelers en -kwekers op 

een website plaatsen.

In het overleg met de Russische 

autoriteiten en haar Europese col-

lega’s pleit Dijksma steeds voor het 

ondertekenen van een overeenkomst 

tussen de Europese Unie en Rus-

land over fytosanitaire afspraken en 

maatregelen. Een belangrijke eis van 

Rusland is dat de traceerbaarheid 

van handel in plantmateriaal tussen 

lidstaten binnen de EU aanmerkelijk 

moet verbeteren. Dit met betrekking 

tot de fytosanitaire garanties.

Komende maanden organiseert 

LTO Groeiservice samen met Kas 

als Energiebron een serie informa-

tiebijeenkomsten voor telers over 

energiebesparing in de tuinbouw.

Tijdens de regiobijeenkomsten kun-

nen tuinders kennis nemen van de 

mogelijkheden om op hun eigen 

bedrijf energie te besparen. Ook het 

Nieuwe Telen wordt toegelicht.

In Zuid-Nederland vinden in elk geval 

twee bijeenkomsten plaats. Dinsdag 

22 oktober is de eerste om 15.00 uur 

bij Wijnen Californië, Vinkenpeelweg 

10 in Grubbenvorst. Op maandag 18 

november is de tweede om 19.30 uur 

bij kwekerij Hoogerbrugge, Zoekweg 

76 in Lepelstraat.

De toegang is gratis, aanmelden 

is verplicht. Informatie bij Herma 

Enthoven, telefoon (06) 22486636 of 

e-mailadres h.enthoven@spam-pro-

tectgroeiservice.nl, en Marcel Jans-

sen, (06) 22602076 of m.janssen@

spam-protectgroeiservice.nl. 

Voorlichting 
over energie

Staatssecretaris Sharon Dijksma 

heeft Rusland namens de Neder-

landse bloembollensector ruim een 

half miljoen bloembollen aange-

boden. Ze zijn bestemd voor het 

tuinencomplex van het Peterhofpa-

leis in Sint Petersburg. 

De tuinen en paleizen van Peterhof 

trekken jaarlijks meer dan 3 miljoen 

bezoekers. Het is eveneens de bloe-

mentuin van de Russische regering. 

De 500.600 tulpen, hyacinten, nar-

cissen, lelies en krokussen zijn de 

grootste gift ooit in de geschiedenis 

van de Nederlandse tuinbouw.

„De bloemengift staat symbool 

voor de belangrijke handelsrelatie 

met Rusland. Markttoegang zonder 

handelsbelemmeringen is voor 

onze boeren en exporteurs van 

groot belang”, aldus Dijksma.

Half miljoen bloembollen voor Peterhofpaleis

Siertelers mogen tijdelijk Dimilin 

spuitpoeder gebruiken ter bestrijding 

van de Aziatische tijgermug. De lar-

ven van het schadelijke insect wor-

den soms gevonden in geïmporteerde 

dracaena’s (Lucky Bamboo).

De ontheffing van het ministerie 

van Milieu blijft vier maanden van 

kracht. De Vereniging van Groothan-

delaren in Bloemkwekerijproducten 

(VGB) had daarop aangedrongen.

Tijgermug



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Oogst, 19 oktober 2013 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nieuwe Oogst, 16 november 2013 

Prijs Schoon Water
BRABANT - Boeren en tuinders die 
deelnemen aan het project Schoon 
Water voor Brabant kunnen zichzelf 
kandidaat stellen voor de Innovatieprijs 
Schoon Water 2014. Voor de prijs komen 
ondernemers in aanmerking die minder 
gewasbeschermingsmiddelen gebrui-
ken, schoner werken of een andere 
innovatieve aanpak hebben waardoor het 
grond- en oppervlaktewater beter wordt. 
Een jury beoordeelt de ingestuurde 
innovaties op de mate van vernieuwing, 
milieuresultaat, praktische toepasbaar-
heid en de kosten/baten van de innovatie. 
De winnaar gaat na een symposium op 
12 maart met 2.500 euro naar huis, de 
nummers 2 en 3 krijgen respectievelijk 
1.500 en 1.000 euro. Inzenden kan nog 
tot 24 januari. 

 www.schoon-water.nl

Nieuwe Oogst, 18 januari 2014 

Nieuwsbrief VHG 

Website Brabantse Delta 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schoon water Zundert
ZUNDERT - Na jaren van normover-
schrijdingen worden in het water van de 
Moersloot in Zundert nu nagenoeg geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer 
aangetroffen. Dat meldt waterschap Bra-
bantse Delta. De waterbeheerder schrijft 
de sterk verbeterde waterkwaliteit onder 
meer toe aan een reeks maatregelen van 
een aantal kwekers in het gebied. Ze 
gebruiken minder schadelijke gewas-
beschermingsmiddelen, op minder 
schadelijke momenten. Ook de aanleg 
van een grasrand langs de sloot en het 
aanleggen van een infiltratiegreppel om 
afstromend water van een perceel op te 
vangen dragen bij aan het succes.

Restvloeistoffen reinigen op het erf
ERP - Zorgvuldig omgaan met gewas-

beschermingsmiddelen is belangrijk. 

Zowel voor het behoud van een breed 

pakket aan middelen als voor het 

milieu. Er zijn in de loop der jaren 

verschillende technieken beschik-

baar gekomen om restvloeistoffen en 

spoelwater op te vangen en te reinigen 

op het erf. Bij Verhoeven Gewasverzor-

ging in Erp kregen boeren en tuinders 

donderdag uitgebreid uitleg over de 

werking van deze biologische reini-

gers. Geert-Jan van Roessel en Richard 

Korver van DLV gaven de geheimen 

van onder meer de Phytobac, Biofilter 

en Osmobag prijs. De bijeenkomst 

is onderdeel van het project Schoon 

Water voor Brabant. Ook was er een 

presentatie over middelenopslag, 

het in- en uitwendig reinigen van de 

veldspuit 

Foto: Studio Van Assendelft

Nieuwe Oogst, 8 maart 2014 
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B
ij het intern en uitwendig 

reinigen van de veldspuit 

moeten boeren en tuinders 

voorkomen dat er gewasbe-

schermingsmiddelen in het 

water terechtkomen. ‘Restvloeistof 

en spoelwater mogen nooit worden 

geloosd op het riool of het oppervlak-

tewater’, benadrukt Richard Korver 

van DLV Plant tijdens een demon-

stratiebijeenkomst van het project 

‘Schoon Water voor Brabant’.

Tijdens de bijeenkomst bij Ver-

hoeven Gewasverzorging in Erp 

vorige week waren verschillende 

systemen te zien om restvloeistof 

en reinigingswater te zuiveren, ook 

het grote biobed van Verhoeven zelf. 

De belangstelling was groot en niet 

alleen vanuit Zuid-Nederland. ‘De 

problematiek leeft en het speelt in 

het hele land’, zegt Korver.

Bij de emissie van gewasbescher-

mingsmiddelen naar het opper-

vlaktewater komen nog steeds over-

schrijdingen van de normen voor. 

Bij piekemissie ligt de problematiek 

vaak op het erf, weet de adviseur. 

‘Die emissie kan te maken hebben 

met het reinigen van de veldspuit of 

met een regenbui waardoor gewasbe-

schermingsmiddel van de veldspuit 

afspoelt.’

OP HET VELD
Inwendig reinigen mag op het 

veld. Ook is het toegestaan om de 

restvloeistof verdund te verspuiten 

op het met gewasbeschermingsmid-

del behandelde veld. Uitwendig 

reinigen mag ook op het veld, maar 

alleen als de afstand tot de slootkant 

minimaal 5 meter is. Reinigen van de 

veldspuit op het erf vraagt om een 

vloeistofdichte wasplaats en opvan-

gen/verwerken van de restvloeistof.

‘Belangrijk is om restvloeistof te 

voorkomen door de juiste hoeveel-

heid te tanken en nauwkeurig te spui-

ten’, zegt Korver. ‘Gps-technieken met 

sectieafsluiting helpt daarbij. Je weet 

dan hoe groot het perceel is en hoe-

veel je moet tanken. Op huurpercelen 

is die wijze van werken lastiger.’

Dat is ook de ervaring van Jan Ver-

hoeven. ‘Bij maïs op huurpercelen is 

de oppervlakte bij verkoop altijd gro-

ter dan bij het spuiten. Als een boer 

belt om 7 hectare maïs te spuiten en 

je vult de veldspuit voor 7,5 hectare, 

dan kom je soms nog spuitvloeistof 

tekort. Bij tuinders is dat heel anders. 

Die geven heel nauwkeurig de opper-

vlakte door.’

SCHOONMAKEN VELDSPUIT
Spuitcomputers helpen met auto-

matische wasprogramma’s bij het 

goed reinigen van de veldspuit. ‘Een 

veldspuit is een complexe machine. 

Handmatig is het lastig om elk cir-

cuit goed schoon te krijgen. Resten 

gewasbeschermingsmiddel kunnen 

zorgen voor gewasschade en/of resi-

du op het product’, zegt Korver.

De meeste reinigingssystemen 

verdunnen het gewasbeschermings-

middel. Continue reiniging met een 

apart pompje zorgt voor verdringing 

van de spuitvloeistof en kan in korte 

tijd met relatief weinig water de veld-

spuit reinigen.

Bij het uitwendig schoonmaken 

van de veldspuit, met bijvoorbeeld 

een hoge drukspuit, wordt de drift 

verwijderd die op machine terecht-

komt. Het zou gaan om zo’n 0,1 tot 0,5 

procent van het middel. Bij het reini-

gen spoelt daarvan 40 tot 80 procent 

van de veldspuit.

Korver komt met een voorbeeld: 

‘Stel je gebruikt op 500 hectare 1 liter 

Gardoprim per hectare. Dan kan bij 

het reinigen van de veldspuit 0,1 tot 

1 kilo van de werkzame stof terbuty-

lazin vrijkomen. Daar zou je tot 1 hec-

tare mee kunnen spuiten.’

Als dat soort resten van gewasbe-

schermingsmiddelen in het opper-

vlaktewater komen, dan kan dat 

normoverschrijding geven. Dat is 

ook het geval als een veldspuit op 

het erf staat en er bijvoorbeeld tij-

dens het koffiedrinken een regenbui 

overheen gaat. ‘De stalling van een 

veldspuit moet daarom bij voorkeur 

binnen zijn. Op het veld minimaal 5 

meter uit de insteek van de sloot is 

een alternatief’, aldus Korver.

GROOT BIOFILTER
Voor het reinigen van de veld-

spuit op het erf is een vloeistofdichte 

vloer nodig. Loonbedrijf Verhoeven 

heeft daar onlangs in geïnvesteerd. 

Samen met de opvang van het spoel-

water, de tussenopslag en het biofil-

ter voor het verwerken van restvloei-

stoffen een bedrag van zo’n 35.000 

euro. De investering maakt het tege-

lijk mogelijk om de veldspuit binnen 

te tanken.

Het biofilter bij Verhoeven is 25 

meter lang, 3 meter breed en 75 centi-

meter diep en is gevuld met teeltaar-

de en ongeveer 5 procent stro. Met 

druppelslangen komt er per dag zo’n 

1,5 kuub spoelwater in het biobed. 

‘We kunnen met het biobed wel 100 

kuub spoelwater per jaar verwerken’, 

denkt Verhoeven.

De huidige regels staan het niet 

toe dat restvloeistof collectief wordt 

verwerkt. Verhoeven vindt dat jam-

mer. ‘Met een abonnement zouden 

we goed voor boeren en tuinders uit 

de omgeving het spoelwater kunnen 

verwerken. Ik kan de bak makkelijk 

twee keer zo lang maken.’

KLEINE SYSTEMEN
Voor individuele bedrijven zijn 

er diverse systemen op de markt om 

de restvloeistoffen te verwerken. 

De Phytobac van Bayer en Beutech 

heeft zijn werking in Frankrijk al zo’n 

zeventien jaar bewezen. 

De bak van 1.200 liter is gevuld 

met grond en stro. Een sensor voelt 

hoe nat de bak is en stuurt een sproei-

systeem aan. 

Afhankelijk van het weer is met 

de Phytobac jaarlijks 2.000 tot 3.000 

liter te verwerken. Voordeel is dat er 

geen restmiddel overblijft. Micro-

organismen breken de resten gewas-

beschermingsmiddelen af. De prijs 

van de Phytobac is onlangs verlaagd 

van 10.000 naar circa 6.500 euro.

Een biofilter is eenvoudig zelf te 

maken met een bouwpakket bestaan-

de uit zes kuubsbakken, een slangen-

pomp en wat leidingen. Het substraat 

bestaat uit 40 procent stro, compost 

en grond van een eigen perceel. De 

prijs is zo’n 1.000 euro, inclusief het 

substraat ongeveer 1.300 euro. 

Het substraat is de voedingsbo-

dem voor de bacteriën die de resten 

gewasbeschermingsmiddelen afbre-

ken. Enkele kuubsbakken met zegge 

en/of wilg zorgen voor verdamping 

van het water. Zo is per jaar ongeveer 

4 kuub afvalwater te verwerken, vol-

doende voor de meeste akkerbouw-

bedrijven.

WIND EN ZON
De osmosezak is een Frans 

systeem. In de zak van 250 liter kan 

zo’n 200 liter spoelwater. De zak zit 

in een kuubskrat. Daarboven zit een 

kuubsbak voor opslag van het afval-

water. Wind en zon verdampen het 

water uit de osmosezak. Het enige 

wat overblijft is een restmiddel dat 

samen met de osmosezak is af te voe-

ren.

Ook de Heliosec van Syngenta 

is in Frankrijk ontwikkeld. Het gaat 

om een door gaas omgeven kunststof 

bak van 2.500 liter met daarin een 

folie. Het dak bestaat uit transparant 

kunststof. Een eenvoudig systeem 

dat werkt op basis van verdamping. 

De folie met restmiddel moet worden 

afgevoerd.

De demonstratiebijeenkomst 

was een initiatief van het project 

‘Schoon Water voor Brabant’. Het 

stimuleringsproject is een initiatief 

van provincie Noord-Brabant, drink-

waterbedrijf Brabant Water, ZLTO, 

Stichting Duinboeren en de Bra-

bantse waterschappen. Doel is het 

grond- en oppervlaktewater schoon 

te houden.

Veldspuit schoon zonder puntemissie
Restvloeistof en spoelwater mogen niet in riool of oppervlaktewater komen

Intern reinigen van de veldspuit op het perceel gaat met schoon 

water uit de schoonwatertank. Uitwendig reinigen mag onder 

voorwaarden ook op het veld. Bij reinigen op een spoelplaats is 

het nodig de spoelvloeistof op te vangen en te verwerken.

Jan Verhoeven (rechts) geeft uitleg bij het biobed van 25 bij 3 meter voor het verwerken van spoelwater. Foto’s: Nieuwe Oogst

De osmosezak.Dit biofilter is als bouwpakket te koop. Een schaalmodel van de Heliosec van Syngenta. De Phytobac van Bayer en Beutech.

‘Stalling van een 
veldspuit moet bij 
voorkeur binnen zijn’

HAN REINDSEN



 
 
 
 

 
 
 

Akkerwijzer, 7 maart 2014 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 

Schoon Water Innovatieprijs voor Haaren 
18-03-2014 
De gemeente Haaren heeft de Schoon Water Innovatieprijs 2014 ter waarde van € 
2.500 gewonnen. De aanpak van de gemeente rondom chemievrij sportveldenbeheer 
werd gekozen als beste innovatie. 

 
Tijdens het Schoon Water Symposium is de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Johan van 
den Hout, gedeputeerde Ecologie. 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 
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.   Bekijk de video van de 
prijswinnaars 

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.  Lees het persbericht op www.schoon-water.nl 
 
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/maart/schoon-water-innovatieprijs-voor-haaren.aspx 
 
18/03/2014 – Brabant Nieuwsbrief 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Nieuwe Oogst, 7 april 2014 


