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Grafiek van de milieubelasting in de 
6 gebieden in de periode 2007-2011. 
Nummers boven de staafdiagrammen 
geven het aantal pachters in het gebied 
weer.

In de gebieden Groote heide, Klotputten, Loosbroek, Maren Kessel, 
Roosendaal en Son wordt grond verpacht door Brabant Water aan 3 
akkerbouwers en 17 melkveehouders. Zij beschermen het grondwater 
door Schoon Water maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door te kiezen 
voor middelen die het grondwater minder belasten, doseringsverlaging, 
goed bodem- en graslandbeheer, driftreductie en mechanische 
onkruidbestrijding. Maatregelen die niet alleen goed zijn voor het 
grondwater, maar ook voor de portemonnee van de teler!

De totale milieubelasting van het grondwater in 2011 ligt in de 
grondwaterbeschermingsgebieden onder de somnorm van 500 milieu-
belastingspunten per ha. In vijf van de zes gebieden ligt de totale 
milieubelasting onder de 100 mbp. In Groote Heide en Loosbroek is 
een daling ten opzichte van 2010 gerealiseerd. In Klotputten, Maren 
Kessel, Roosendaal en Son is de milieubelasting in 2011 ongeveer gelijk 
gebleven. 

Pachters beschermen het grondwater door gebruik te maken van 
Schoon Water maatregelen in de grondwaterbeschermingsgebie-
den van Brabant Water. Hierdoor ligt de milieubelasting per hec-
tare onder de norm van 500 milieubelastingspunten per hectare 
en wordt het grondwater, de bron voor drinkwater, beschermd.
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1 Inleiding ___________________________________________________________________________________  

1.1 Aanleiding 

Met haar bijdrage in het project ‘Schoon Water voor Brabant’ stimuleert Brabant 

Water in de zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden het grondwater-

vriendelijk gebruik van de bodem. Zowel door de landbouw als door gemeenten, 

bedrijven en burgers. Vanaf 2010 is het project uitgebreid met vijf grondwaterbe-

schermingsgebieden. In totaal loopt het project nu in elf grondwaterbeschermings-

gebieden. 

 

Brabant Water bezit verspreid over Brabant een aantal hectare grond in eigendom. 

Een deel wordt in pacht uitgegeven aan telers. Ook voor deze pachtgronden wil 

Brabant Water een grondwatervriendelijk gebruik. Daarom is in 2008 het project 

‘Pachters gaan voor Schoon Water’ gestart. Achtergrond hierbij is dat een grondwa-

tervriendelijk gebruik volgens ‘Schoon Water’ een goede bescherming geeft van het 

grondwater. Ook is het de bedoeling om steeds breder te laten zien dat werken 

volgens ‘Schoon Water’ voor telers en loonwerkers interessant is. Brabant Water 

stimuleert pachters en loonwerkers daarom om te werken volgens de ‘Schoon Wa-

ter werkwijze’. 

 

In totaal heeft Brabant Water ongeveer 492 ha uitgegeven in pacht aan zo’n 56 

telers. Deze telers werken in ‘Pachters gaan voor schoon water’ volgens de ‘Schoon 

Water werkwijze’. Belangrijk uitgangspunt is dat de teler kan meedoen met het 

gehele bedrijf (dus ook de andere grond die de teler gebruikt). Ook loonwerkers die 

gewasbescherming uitvoeren bij de telers doen mee. 

 

 

 

1.2 Doel van het project 

Doel van het project is om op pachtgronden van Brabant Water de uitspoeling van 

gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te voorkomen. 

 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Deze rapportage beschrijft de uitvoering en de resultaten van het project in 2011. 

In hoofdstuk 2 is de werkwijze beschreven en in hoofdstuk 3 de resultaten. De 

communicatie in 2011 komt aan de orde in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

conclusies en aanbevelingen. 
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2 Werkwijze _______________________________________________________________________________  

In 2011 kregen telers en loonwerkers ondersteuning van een teeltadviseur bij het 

opstellen van een gewasbeschermingsplan. Tevens was de adviseur tijdens het groei-

seizoen beschikbaar voor vragen. Telers en loonwerkers konden gebruik maken van 

het Schoon Water loket. Ook hebben zij de nieuwsbrieven van Schoon Water voor 

Brabant ontvangen en zijn uitgenodigd voor groepsbijeenkomsten. 

 

 

 

2.1 Continuiteit 

Alle pachters van Brabant Water en alle deelnemende loonwerkers hebben een 

folder ontvangen met de resultaten van 2010. De deelnemende pachters ontvingen 

ook een overzicht met hun persoonlijke prestatie t.a.v. het verminderen van de 

milieubelasting van het grondwater. Tevens is in een begeleidende brief aangekon-

digd dat de DLV-adviseur contact op zal nemen voor het nieuwe seizoen. 

 

 

 

2.2 Individuele begeleiding 

Telers en loonwerkers zijn begin 2011 door een teeltadviseur ondersteund bij het 

opstellen van een gewasbeschermingsplan. Doelstelling van het plan is dat de uit-

spoeling van gewasbeschermingsmiddelen (of afbraakproducten daarvan) naar het 

grondwater onder de drinkwaternorm blijft. De adviseur was ook tijdens het groei-

seizoen 2011 beschikbaar voor vragen. De telers hebben aan het eind van het sei-

zoen hun gewasbeschermingsregistratie van 2011 ingeleverd. Door deze gegevens 

te vergelijken met de gegevens uit 2007 - 2010 zijn de bereikte resultaten op een 

rij gezet. In 2011 konden telers en loonwerkers gebruik maken van het Schoon 

Water loket en ontvingen zij tip-e-mails (of faxen) en de nieuwsbrieven van Schoon 

Water voor Brabant. Ook zijn ze uitgenodigd voor groepsbijeenkomsten. 

 

Bij de uitvoering en begeleiding zijn de ervaringen uit de Schoon Water projecten 

gebruikt. We onderscheiden in dit project twee groepen deelnemers: 

1. Akkerbouwers/zelfspuiters; 

2. Loonwerkers. 

 

Groep akkerbouw/zelfspuiters 

DLV adviseurs hebben de bedrijven bezocht en een gewasbeschermingsplan opge-

steld. Tijdens het bedrijfsbezoek zijn knelpunten in de onkruid-, ziekte- en plaagbe-

strijding aan de hand van het gewasbeschermingsplan besproken en zo mogelijk 

opgelost. De hulp van de DLV-adviseur bestond uit veldbezoeken en telefonische 

ondersteuning. 

 

Loonwerkers 

In 2011 is extra ingezet op de begeleiding van loonwerkers die in de grondwaterbe-

schermingsgebieden en op pachtgronden bespuitingen uitvoeren bij de pachters. Zij 

zijn degenen die op grote arealen de gewasbescherming voor hun rekening nemen. 
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Maatregelen die zij nemen, hebben daardoor een groot effect op de kwaliteit van 

het grondwater. 

De loonwerkers die in het gebied werken en werk uitvoeren bij de pachters hebben 

individuele ondersteuning gekregen van een teeltadviseur. Er is in het begin van 

het seizoen een praktisch plan van aanpak opgesteld. Tijdens het bedrijfsbezoek 

zijn knelpunten in de onkruid-, ziekte- en plaagbestrijding aan de hand van het 

gewasbeschermingsplan besproken en zo mogelijk opgelost. De hulp van de DLV-

adviseur bestond uit veldbezoeken en telefonische ondersteuning. 

 

Bovendien hebben de loonwerkers de mogelijkheid gehad om voorafgaand aan het 

teeltseizoen de doppen van hun veldspuit te laten testen met een elektronische 

doppentester. Verstopte of versleten doppen komen hiermee aan het licht. Door 

deze doppen te vervangen wordt onder- en overdosering voorkomen en is het 

spuitresultaat beter.  

 

 

 

2.3 Milieubelasting 

De uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater is berekend 

met de milieumeetlat (CLM Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen 2012). De be-

rekening is uitgevoerd op basis van de registraties. Per bespuiting en per teelt is de 

milieubelasting voor uitspoeling naar het grondwater berekend. De wettelijke norm 

voor drinkwater ligt op 0,1 g/l, wat overeenkomt met 100 milieubelastingspunten 

(mbp) per bespuiting met een middel per hectare. Voor alle bespuitingen samen 

ligt de somnorm van meerdere stoffen op 0,5 g/l, dus 500 mbp per hectare per 

jaar.  
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3 Resultaten _____________________________________________________________________________  

3.1 Deelname pachters en uitvoering spreekuren 

In 2011 namen 20 pachters met in totaal 76 ha pachtgrond deel aan het project 

‘Pachters gaan voor Schoon Water’. Eén pachters doet in 2011 voor het eerst mee. 

Drie deelnemers zijn in 2011 deelnemer geworden van het project ‘Schoon Water 

voor Brabant’. De milieubelasting van de teelt van deze deelnemers is verwerkt in 

de rapportage van dat project. 

 

De groep pachters bestond in 2011 uit 3 akkerbouwers en 17 melkveehouders. Zij 

hebben op de pachtgronden maïs, gras en wintertarwe geteeld (zie tabel 3.1). 

Er zijn 12 loonwerkers die bespuitingen hebben uitgevoerd bij de pachters. Van 

deze 12 loonwerkers, hebben 3 loonwerkers ook zelf pachtgrond en zijn als deel-

nemer opgenomen in dit project / in tabel 3.1. De andere loonwerkers hebben zelf 

geen pachtgrond, maar spuiten wel op pachtgrond. Deze loonwerkers zijn niet op-

genomen in het aantal deelnemers. 

 

 

Tabel 3.1 Deelnemers en hun gewassen op pachtgrond per gebied in 2011. 

 

 

 

 

De verdeling van de gewassen per gebied in 2011 is als volgt: op pachtgrond is in 

Groote Heide gras en maïs geteeld. In Klotputten, Loosbroek en Son wordt alleen 

maïs geteeld op pachtgrond en in Roosendaal alleen gras. In Maren-Kessel heeft 

één pachter gras en één pachter het akkerbouwgewas wintertarwe geteeld op de 

pachtgrond.  

 

In 2011 zijn in verschillende Schoon Water gebieden een aantal spreekuren geor-

ganiseerd. De loonwerkers die bij de pachters spuiten zijn uitgenodigd voor de 

spreekuren. Spreekuren buiten de eigen gebieden worden echter niet bezocht.  

Er heeft telefonisch overleg (spoedadvies) plaats gevonden tussen de loonwerkers 

en de DLV-adviseurs (tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Spoedadviezen. 

 

Nr. Datum Onderwerp 

1. 25-05-2011 Spoedadvies toepassen bodemherbicide ja/nee 

2. 29-05-2011 Ziektebestrijding wintertarwe 

3. 2-06-2011 Spoedadvies mogelijk na-effect mikado op bieten 

4. 8-06-2011 Spoedadvies doseringen 

5. 24-06-2011 Onkruidbestrijding mais met tweewassigheid. 

 

 

De Schoon Water adviseurs die het gewasbeschermingsplan met de deelnemers 

opstellen en gedurende het groeiseizoen contact hebben per telefoon en tijdens 

spreekuren hebben de volgende ervaringen met de pachters in 2011: 

 

Een deel van de pachters overlegt het middelgebruik met de loonwerker. Dit jaar 

zijn de maatregelen ook besproken met de loonwerkers in plaats van (alleen) met 

de pachters. De zelfspuiters vinden het contact met een adviseur interessant. Het 

blijft maatwerk en daarom is een persoonlijk advies leerzaam.  

 

De meeste pachters waarderen het bezoek van een andere adviseur dan de beken-

de van bijv. de gewasbeschermingsmiddelenleverancier, omdat het advies onaf-

hankelijk is. Adviseurs zijn alert op advies van de gewasbeschermingshandel die 

middelen adviseren die een hoge milieubelasting van het grondwater veroorzaken.  

 

 

 

3.2 Maatregelen 

De belangrijkste maatregelen uit de gewasbeschermingsplannen zijn middelkeuze, 

doseringsverlaging en zorgen voor een egaal zaaibed. Daarnaast worden ook maat-

regelen toegepast zoals goed graslandbeheer en mechanische onkruidbestrijding. 

In onderstaande paragrafen worden de maatregelen toegelicht en een indicatie 

gegeven van het aantal deelnemers dat aan het begin van het seizoen heeft aan-

gegeven ze uit te voeren. 

 

 

3.2.1 Middelkeuze 

Bij veertien deelnemers (ca. 70%) is in het plan van aanpak aandacht besteed aan 

de keuze voor middelen die minder milieubelastend zijn voor het grondwater. Voor 

de gewassen zijn de volgende (alternatieve) middelen gebruikt (milieubelastings-

punten grondwater weergegeven per kg of liter per ha): 

• Maïs: geen Laddok N (1160 mbp), Gardo Gold (500 mbp), Calaris (450 mbp) 

en Titus (300 mbp) maar Frontier Optima / Dual Gold (1 mbp), Samson / Mila-

gro (25 mbp), Callisto / Mikado (1 mbp), Starane / Kart) (1-2 mbp), Clio (60 

mbp) Laudis (1 mbp).  

 Bij probleemonkruiden zoals haagwinde en zwaluwtong is soms een extra toe-

voeging van Primus (1 mbp) of Kart (2-3 mbp) nodig. Haagwinde komt vaak 

aan de randen van percelen voor. Bestrijding alleen aan de rand is dan vaak 

afdoende. 

• Gras: tegen ridderzuring Starane (3 mbp) 

• Wintertarwe: windhalm en straatgras: Hussar (44 mbp) en Actirob. 

Grassen, ereprijs, paarse dovenetel: Hussar (44 mbp) en Verigal D (92 mbp). 
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Kleefkruid: Ally SX (15-29 mbp) en Starane (1 mbp)() of Primstar (8-15 mbp). 

Legering: F5 – F7 Moddus 250 EC (1 mbp) en chloormequat. 

Bladvlekkenziekte: Proline (1 mbp), Opus team (18-27 mbp), Venture (71 

mbp) 

Afrijpingsziekten (t/m vlagbladstadium): Comet (1 mbp), Delaro (1 mbp) 

Afrijpingsziekten (tot begin bloei): 1 ltr Prosaro (1 mbp), Opus Team (27 mbp) 

Luisbestrijding: Karate (1 mbp), Pirimor (50-63 mbp). 

 

 

3.2.2 Doseringsverlaging / Pleksgewijze bestrijding 

Daarnaast zijn 7 pachters aan de slag gegaan met een laag dosering systeem 

(LDS). Bij veel onkruidbestrijdingsmiddelen kan onder goede omstandigheden de 

dosering aanzienlijk omlaag. Als de omstandigheden slecht zijn kan overwogen 

worden een bespuiting uit te stellen of een (extra) hulpstof toe te voegen (bijvoor-

beeld een olie of een uitvloeier). Vroeg in het voorjaar spuiten met een lage dose-

ring Primstar (8-15 mbp), en MCPA (200-300 mbp) in gras.  

 

 

3.2.3 Precisiebespuiting 

Steeds meer loonwerkers schaffen een GPS-gestuurd spuitsysteem aan. Op deze 

manier wordt voorkomen dat een gewasrij dubbel wordt gespoten of wordt overge-

slagen. Ook kan de perceelsbegrenzing worden ingesteld, zodat ruime afstand van 

de sloot kan worden bewaard. Soms hebben loonwerkers de mogelijkheid om een 

deel van de doppen van de spuitboom af te sluiten waardoor nog nauwkeuriger 

gewerkt kan worden. Zij kunnen hierdoor 5 tot 10% middel besparen: voordeel 

voor het grondwater en de portemonnee van de teler. 

 

 

3.2.4 Bodembeheer 

De loonwerkers en pachters hebben aandacht besteed aan een egaal zaaibed. Dit 

zorgt dat het gewas, maar ook onkruiden gelijkmatig opkomen. Het draagt bij aan 

een effectieve bestrijding met eg, schoffel of chemische bestrijding. In een ‘vals’ 

zaaibed komen eerst de onkruiden op. Deze worden bestreden, waarna het gewas 

gezaaid wordt. Dit vermindert de onkruiddruk later in het seizoen.  

 

 

3.2.5 Goed graslandbeheer 

Drie pachters hebben in 2010 goed graslandbeheer toegepast. Bij goed grasland-

beheer is het vaak niet nodig te spuiten. Door middel van slepen, maaien, bewei-

ding of handmatig uitsteken van onkruiden kan het onkruid ook in de hand worden 

gehouden. Onkruiden kunnen soms plaatselijk een knelpunt vormen. Via pleksge-

wijze bestrijding met de rugspuit kunnen deze probleemonkruiden worden aange-

pakt.  

 

 

3.2.6 Driftreductie 

Enkele loonwerkers (die bespuitingen uitvoeren bij 5 pachters) hebben nieuwe 

spuitsystemen met luchtondersteuning. Luchtondersteuning op een veldspuit zorgt 

voor een neerwaarts gerichte luchtstroom. Hierdoor dringt de spuitvloeistof dieper 

in het gewas door. De luchtstroom zorgt ook voor dat de fijnere druppels minder 
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kans hebben om weg te waaien (minder drift). Doordat het gewas wordt open ge-

blazen en in beweging komt, komt de vloeistof zowel op de boven- als onderkant 

van het blad. Dit is met name voor contactmiddelen van groot belang voor een 

effectieve bespuiting. Door de sterk verminderde drift (tot 95%) en middelreductie 

is de milieuwinst aanzienlijk. Met deze techniek kan 15 tot 30% op middel worden 

bespaard. 

 

 

3.2.7 Mechanische onkruidbestrijding 

Drie deelnemers met maïspercelen hebben gewerkt met eggen/schoffelen in com-

binatie met rijenbespuiting. Met de schoffel wordt het onkruid tussen de rijen aan-

gepakt, waarna het onkruid in de rij met de rijenspuit wordt bestreden. Door alleen 

de gewasrij te bespuiten en geen volveldsbespuiting uit te voeren, gebruikt een 

teler veel minder middel, omdat het bespoten oppervlak wordt verkleind. 

 

 

3.2.8 Doppentest 

Ook dit jaar hadden de loonwerkers de mogelijkheid hun veldspuit te laten testen 

met de doppentester. In een brief is de doppentest omschreven en door middel van 

een antwoordkaart kon men zich opgeven voor de test. Tijdens de nabelronde bleek 

dat er weinig belangstelling was voor de doppentest. Bij een aantal van de loon-

werkers was de spuit onlangs nog getest en goed door de keuring gekomen. Ande-

ren vonden alleen de SKL-keuring voldoende. 

 

 

 

3.3 Milieubelasting van grondwater in 2011 

Achtereenvolgens behandelen we de totale gemiddelde milieubelasting van het 

grondwater door de landbouw en de resultaten per landbouwsector: rundveehoude-

rij (maïs en gras) en akkerbouw (graan). Voor de berekening van de milieubelas-

tingspunten is gebruik gemaakt van de Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen 

(CLM, 2012). 

 

 

3.3.1 Totale milieubelasting van het grondwater  

Vanaf 2008 hebben de pachters advies gekregen over het verminderen van de mili-

eubelasting van het grondwater bij gewasbescherming. De bespuitingen van 2011 

zijn per deelnemer bijgehouden en worden hier gepresenteerd. Om het resultaat te 

bepalen, worden deze vergeleken met de bespuitingen uit 2007 - 2010. Figuur 3.1 

toont per gebied de gemiddelde milieubelasting van het grondwater. Opgemerkt 

moet worden dat het aantal deelnemers per gebied verschilt. 
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Figuur 3.1 Gemiddelde milieubelasting van het grondwater (mbp/ha) door de 

deelnemers bij de zes winlocaties in de periode 2007 t/m 2011.  

Het getal boven kolom geeft aantal pachters weer. 

 

 

De totale milieubelasting van het grondwater ligt in 2011 in alle gebieden ruim on-

der de somnorm van 500 mbp. Vijf van de zes gebieden scoren zelfs minder dan 

100 mbp. Een goede prestatie van de pachters! In de meeste gebieden is de mili-

eubelasting gelijk gebleven. In Loosbroek is de milieubelasting (199 mbp) voor het 

tweede opeen volgende jaar afgenomen.  

 

In Klotputten is de milieubelasting nauwelijks veranderd en laag gebleven. In Groo-

te Heide en Maren Kessel is de milieubelasting verder gedaald. In Son zijn in tegen-

stelling tot vorig jaar wel middelen toegepast. De milieubelasting is nu weer gelijk 

met de jaren 2007-2009. In Roosendaal zijn voor het tweede jaar op rij geen mid-

delen toegepast op grasland. 

 

 

3.3.2 Milieubelasting grondwater rundveehouderij 

Maïs en grasland vormen het belangrijkste deel van het totale oppervlak pachtgrond 

binnen het project. In figuur 3.2 en 3.3 zijn de resultaten van beide gewassen weer-

gegeven. Boven de kolommen staat het aantal pachters dat deelnam per wingebied, 

door gewasrotatie kan dit aantal per jaar verschillen. 

 

Maïs 

In alle gebieden ligt de milieubelasting voor maïs ruim onder de somnorm van 500 

mbp (zie figuur 3.2). In vier van de vijf gebieden is de milieubelasting zelfs lager 

dan 100 mbp/ha. In Groote Heide is de gemiddelde milieubelasting per hectare 

voor de tweede opeenvolgende jaar op rij afgenomen. In Klotputten en Son is de 

milieubelasting laag en vrijwel onveranderd ten opzichte van 2009. Ook in Loos-

broek is de milieubelasting flink gedaald. De nieuwe deelnemer in Loosbroek (n=2 

in 2011) heeft het Schoon Water-advies goed opgevolgd.  
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De bespuitingen in mais zijn mede door het goede weer goed verlopen. De advi-

seurs hebben de loonwerkers geadviseerd iets eerder te spuiten op kleinere onkrui-

den. Dat is goed gelukt, met lage milieubelasting tot gevolg! 

 

 

 
Figuur 3.2 Gemiddelde milieubelasting van het grondwater (mbp/ha) in maïs van 

vier winlocaties in de periode 2007 t/m 2011. Het getal boven de kolom 

geeft het aantal pachters weer. 

 

 

De pachters in Maren Kessel en Roosendaal teelden in 2011 geen mais op hun 

pachtgronden.  

 

Ter vergelijking: in ‘Schoon Water voor Brabant’ is in 2011 een milieubelasting van 

gemiddeld 66 mbp/ha gehaald. De milieubelasting in 4 pachtgebieden ligt dus rond 

het gemiddelde, uitgezonderd Loosbroek.  

 

Gras 

In Groote Heide, Maren Kessel en Roosendaal is gras geteeld op pachtgronden van 

Brabant Water. Alleen in Groote Heide zijn bespuitingen uitgevoerd in gras. Door de 

hoge onkruiddruk van melde en distel zijn hier bespuitingen uitgevoerd met MCPA 

(figuur 3.3). De milieubelasting is ruim onder de somnorm van 500 mbp/ha. 

De pachters in de gebieden Klotputten, Loosbroek en Son hebben geen grasland 

geteeld op de pachtgrond in 2011. 
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Figuur 3.3 Gemiddelde milieubelasting van het grondwater (mbp/ha) in gras in 

Groote Heide, Klotputten en Roosendaal in de periode 2007 t/m 2011. 

Getal boven kolom geeft aantal pachters weer. 

 

 

Ter vergelijking: in ‘Schoon Water voor Brabant’ is in 2011 een milieubelasting van 

gemiddeld 125 mbp/ha gehaald op bespoten grasland.  

 

 

3.3.3 Milieubelasting grondwater akkerbouw 

De afgelopen jaren werd naast graan ook wintertarwe geteeld door een pachter in 

Maren Kessel. Deze pachter gebruikt sinds 2009 geen isoproturon meer, wat de 

milieubelasting ten goede komt. De milieubelasting is ook in 2011 laag gebleven en 

ligt ruim onder de somnorm van 500 mbp/ha.  
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Figuur 3.4 Gemiddelde milieubelasting van het grondwater (mbp/ha) in winter-

tarwe in Maren-Kessel in de periode 2007 t/m 2011.  

Getal boven kolom geeft aantal pachters weer. 

 

 

Ter vergelijking: in ‘Schoon Water voor Brabant’ is in 2011 een milieubelasting van 

gemiddeld 71 mbp/ha gehaald. De teler in Maren Kessel doet het met 44 mbp beter 

dan dit gemiddelde.  

 

 

3.3.4 Loonwerkers en olievlekwerking 

Naast de deelnemende loonwerkers zijn ook de loonwerkers die bij de individuele 

deelnemers spuiten op de hoogte gesteld van het project. Deze loonwerkers zijn 

uitgenodigd voor het spreekuur.  

 

De Schoon Water–adviseurs ervaren dat de meeste loonwerkers geïnteresseerd zijn 

om mee te denken over welke middelen het best toegepast kunnen worden met het 

oog op het type onkruid en de dosering. Doorgaans vinden loonwerkers het prima 

om naast de adviseur van de gewasbeschermingshandel contact te hebben met een 

onafhankelijk adviseur. 

 

Aangezien loonwerkers bij de deelnemers naast de pachtgronden ook werkzaamhe-

den uitvoeren op de overige percelen is de Schoon Water aanpak op een groter 

areaal toegepast dan alleen de pachtgronden. In het algemeen wordt op gepachte 

en niet-gepachte grond niet anders gewerkt, met andere woorden de loonwerker 

past dezelfde middelen toe. De loonwerkers weten dat de pachters deelnemen aan 

het project ‘Schoon Water’ en houden daar zo veel mogelijk rekening mee bij het 

inplannen van de gewasbeschermingsactiviteiten. De adviseurs schatten dat 

75-80% van de percelen buiten het areaal pachtgronden volgens de Schoon Water 

aanpak wordt behandeld door de loonwerkers. De winst voor het grondwater is dus 

veel groter dan het resultaat behaald binnen dit project. 
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3.3.5 Innovatie 

Gewis 

Gewis staat voor “Gewasbescherming en Weer Informatie Systeem”. Het is een 

computerprogramma dat op basis van weersgegevens een teler ondersteunt in het 

kiezen van het optimale spuittijdstip en benodigde dosering. Het effect van een 

bespuiting hangt namelijk in hoge mate af van de omstandigheden voor, tijdens en 

na het toepassen van het middel. 

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de loonwerkers die in 2010 een weersta-

tion hebben gekregen, in 2011 te begeleiden bij het gebruik van Gewis. Door een 

misverstand is dit niet doorgekomen bij de adviseurs in het veld. Als alternatief 

hiervoor is begin 2012 i.s.m. Agrovision een bijeenkomst georganiseerd over de 

adviesprogramma’s Gewis en Prophy. Na afloop van de bijeenkomst hebben twee 

loonwerkers licenties aangeschaft: 1 loonwerker heeft zowel Gewis als Prophy, een 

andere loonwerker gaat met Gewis aan de slag.  

 

Inventarisatie interesse loonwerkers in innovatie 

 

Phytobac 

Een van de loonwerkers is zeer geïnteresseerd in de plaatsing van een Phytobac op 

zijn bedrijf.  

In de praktijk gebeurt het vullen, spoelen en reinigen van de spuit vaak op het erf. 

Reden hiervoor is dat alles bij de hand is en dat er schoon stromend water beschik-

baar is. Bovendien is een verhard erf altijd begaanbaar. Als er geen wasplaats aan-

wezig is, kan het spoelwater direct naar het grond- en oppervlaktewater 

stromen. Een mogelijke oplossing voor deze emissie is het opvangen en het behan-

delen van het reinigingswater met behulp van zuiveringssystemen zoals de phyto-

bac. 
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4 Communicatie ____________________________________________________________________  

De deelnemers zijn op de hoogte gehouden van de stand van zaken van en nieuws 

over het project door middel van de Schoon Water nieuwsbrief (april, augustus en 

december 2011), de website (www.schoon-water.nl) en het twitter account 

@overSchoon Water. 

 

De interesse van de deelnemers is zeer persoonlijk en verschillend per deelnemer 

en afhankelijk van de hoeveelheid grond en interesse in en kennis van de gewasbe-

scherming. Wanneer telers worden geïnformeerd zijn ze er vaak toch blij mee om-

dat anders zaken vaak volledig door de loonwerker worden geregeld en weten ze 

nauwelijks wat er gebeurt op hun eigen grond. Nu hebben telers de mogelijkheid 

toch nog inbreng te hebben en kunnen ze de loonwerker er op wijzen rekening te 

houden met de middelenkeuze voor Schoon Water.  

Met behulp van onderstaande tips zijn de pachters op de hoogte gehouden van de 

actualiteiten. Iets wat zij zeker waarderen. 

 

 

Datum Gewas Teeltip 

07-3-2011 Algemeen Groenbemesters mechanisch onderwerken is meest 

effectief 

18-4-2011 Mais Mechanische onkruidbestrijding (wiedeggen) 

21-4-2011 Wintertarwe Bestrijding meeldauw niet altijd nodig 

3-5-2011 Algemeen Vermijd middelen met hoge mbp in grondwaterbe-

schermingsgebieden 

3-5-2011 Mais Wachten met spuiten 

18-5-2011 Wintertarwe Meeldauwbestrijding nog niet overal nodig 

18-5-2011 Suikerbieten Verhoging dosering bodemherbiciden heef geen zin 

25-5-2011 Wintertarwe Dosering kan omlaag voor afrijpingsziekten 

14-7-2011 Algemeen Bijen en gewasbeschermingsmiddelen 

19-7-2011 Suikerbieten Bladschimmels in suikerbieten: eerst controleren 

dan pas spuiten 

03-8-2011 Grasland Pleksgewijze bespuiting ridderzuring 

03-8-2011 Grasland (met 

klaver) 

Nieuw middel voor onkruidbestrijding 

05-9-2011 Algemeen Bekijk de nieuwste schoon water films en doe in-

spiratie op! 

05-12-2011 Algemeen Voorkom puntemissie bij winterklaar maken spuit 

is eenvoudig. 

20-1-2012 Algemeen Bent u van plan binnenkort GPS aan te schaffen? 

 

 

Pachters hebben geen gebruik gemaakt van het Schoon Water loket.  
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5 Conclusies en aanbevelingen ________________________________  

1. In 2011 namen 20 pachters deel aan het project ‘Pachters gaan voor Schoon 

Water’.  

 

2. De pachters hebben allen minimaal een bedrijfsbezoek van de adviseur gehad. 

Van alle deelnemers is een plan van aanpak ontvangen. De deelnemers hebben 

hun spuitgegevens beschikbaar gesteld voor het berekenen van de milieubelas-

ting. 

 

3. Pachters hebben de volgende Schoon Water maatregelen uitgevoerd: middel-

keuze, doseringsverlaging, bodembeheer, goed graslandbeheer, driftreductie, 

en mechanische onkruidbestrijding. 

 

4. De totale milieubelasting van het grondwater in 2010 ligt in de winlocaties on-

der de somnorm van 500 milieubelastingspunten per ha. In vijf van de zes win-

locaties ligt de totale milieubelasting onder de 100 mbp. In Groote Heide en 

Loosbroek is een daling ten opzichte van 2010 gerealiseerd. In Klotputten, Ma-

ren Kessel, Roosendaal en Son is de milieubelasting in 2011 ongeveer gelijk 

gebleven.  

 

5. In maïs ligt de milieubelasting in vier van de vijf gebieden waar mais geteeld 

wordt, onder de somnorm van 100 mbp. In Loosbroek is de milieubelasting ge-

daald ten opzichte van voorgaande jaren.  

 

6. In grasland wordt de Schoon Water aanpak goed opgevolgd, wat betekent dat 

er niet of nauwelijks wordt gespoten. Drie gebieden hebben geen grasland. In 

twee gebieden zijn geen bespuitingen uitgevoerd. Alleen in Groote Heide zijn 

bespuitingen uitgevoerd op grasland. De milieubelasting is binnen de somnorm 

van 500 mbp gebleven. 

 

7. Wintertarwe is het enige akkerbouwgewas dat in 2011 verbouwd is door de pach-

ters. De milieubelasting van dit gewas in 2011 in Maren Kessel is gelijk gebleven 

aan 2010 en lager dan 100 mbp.  

 

8. Pachters en loonwerkers hebben de Schoon Water aanpak ook toegepast op 

niet pachtgronden. De olievlekwerking van het project is flink (75-80%). 

 

9. Communicatie richting de pachters heeft plaatsgevonden via de brochure en 

individuele prestatie met resultaten uit 2010, de Schoon Water nieuwsbrieven, 

tip-email of fax, twitter, en de Schoon Water website. Ook is informatie aan-

geboden via spreekuren, het bedrijfsbezoek, via het Schoon Water loket en te-

lefonisch bij de adviseur.  
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Bijlage 1 Naw-gegevens deelnemers 

Schoon Water pachters _______________________  

 

 

Loonwerkers die ook bij pachters spuiten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20



CLM Onderzoek en Advies

Postadres
Postbus 62
4100 AB Culemborg

Bezoekadres
Godfried Bomansstraat 8
4103 WR Culemborg

T  0345 470 700
F  0345 470 799

www.clm.nl

Pachters gaan voor Schoon Water 
Resultaten en ervaringen 2011

H.J. den Hollander (CLM)
Y.M. Gooijer (CLM)
H.A.J.M. van den Akker (DLV Plant)
G.J.P.H. van Roessel (DLV Plant)

CLM Onderzoek en Advies

Postadres
Postbus 62
4100 AB Culemborg

Bezoekadres
Godfried Bomansstraat 8
4103 WR Culemborg

T  0345 470 700
F  0345 470 799

www.clm.nl


	CLM | VoorkantRapportomslag_A3PachtersSW2011
	rapport CLM abstract
	Rapportage SW Pachters concept 27-04-2012
	CLM | AchterkantRapportomslag_A3PachtersSW2011

