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Overzicht nieuwsberichten en teelttips website

Nieuwsberichten:
 - 24 aug. 2018 “Ik hoef nog maar een kwart te spuiten”
 - 2 aug. 2018 Planten te koop… met luis!
 - 5 juni 2018 Spuitdoppenkeuze.nl is vernieuwd! Online tool helpt bij kiezen juiste spuitdop
 - 28 mei 2018 Interview Frank van Poppel over vruchtwisseling in de Nieuwe Oogst
 - 3 mei 2018 CLM-er Peter Leendertse in Vroege Vogels Radio
 - 6 apr. 2018 van Avoird winnaar Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018
 - 28 mrt. 2018 De Nationale Waterschapsdag

Teelttips:
 - 4 okt. 2018 Schoon Water tip: Bemesting en plantgezondheid van de aardbei
 - 4 okt. 2018 Schoon Water tip: Stoppen met schimmelbestrijding in aspergeteelt
 - 17 sept. 2018 Teelttip aardappel: wees alert, maar geen paniek voor Phytophthora
 - 3 sept. 2018 Schoon Water tip boomkwekerij – hoge schimmeldruk
 - 28 aug. 2018 Teelttip: Groenbemester kiezen, denk aan aaltjesvermeerdering!
 - 24 juli 2018 Schoon Water tip asperge: beregenen nodig
 - 4 juli 2018 Schoon Water tip aardappel: Verruiming interval Phytophthora mogelijk, Alternaria  

solani vraagt aandacht
 - 28 juni 2018 Schoon Water tip: nu beregenen voor gezond gewas
 - 20 juni 2018 Schoon Water tip stamslaboon: let op de weersomstandigheden bij onkruidbestrijding
 - 11 juni 2018 Schoon Water tip boomkwekerij – de LVS-techniek
 - 22 mei 2018 Schoon Water tip stamslaboon: Let op windvoorspelling bij afbranden!
 - 14 mei 2018 Schoon Water tip Asperge: Vlieg en kever
 - 14 mei 2018 Schoon Water tip Mais: Mechanische onkruidbestrijding
 - 2 mei 2018 Schoon Water teelttip tarwe: ziektedruk laag, bestrijd pas na inspectie gewas
 - 2 mei 2018 Schoon Water teelttip suikerbieten: weer vraagt specifieke aanpak onkruid
 - 19 apr. 2018 Schoon Water tip boomkwekerij: Tagetes tegen aaltjes

Bijeenkomsten:
 - 14 nov. 2018 Verslag Schoon water bijeenkomst aardbei – Cleanlight
 - 24 okt. 2018 Schoon Water bijeenkomst asperges bij Imants BV
 - 18 okt 2018 Bijeenkomst aspergetelers bij RAPO BV
 - 2 okt. 2018 Bijeenkomst boomkwekerij: bodemverbetering en profielkuilen
 - 25 sept. 2018 Kennisuitwisseling Duurzaam bodembeheer boomkwekerij
 - 18 sept. 2018 Geslaagde open dagen Van Beers Agro en melkveebedrijf Van de Pas
 - 13 sept. 2018 Demodag zundert: kansen in de boomkwekerij
 - 4 sept. 2018 Schoon Water Bijeenkomst preigroepen – Vredepeel



 - 31 aug. 2018 Kom naar de open dag!
 - 16 aug. 2018 Vooraankondiging open dagen ‘Demo’s & nieuwe technieken voor de landbouw’
 - 9 juli 2018 Bijeenkomst asperge: goed beregenen belangrijk voor een gezond gewas
 - 28 juni 2018 Bijeenkomst Boomkwekerij: stimuleren van insectenbiodiversiteit
 - 20 juni 2018 Bijeenkomst boomkwekerij: mechanische onkruidbestrijding in de praktijk
 - 28 mei 2018 Schoon Water bijeenkomst Prei
 - 14 mei 2018 Schoon Water bijeenkomst pesticidevrij beheer
 - 30 apr. 2018 Kosteloos op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van pesticidevrij beheer? Kom naar 

onze bijeenkomst!

Persberichten:
 - 3 dec. 2018 Geslaagde Gewasbeschermingsmanifestatie
 - 10 aug. 2018 Schoon Water telers nemen een kijkje bij de biodynamische buur

Op de volgende pagina’s  staan screenshots van de betreffende berichten, met meer informatie (tekst en beeld)





















Overzicht nieuwsbrieven en persberichten









Overzicht e-mailings bijeenkomsten







Kom	naar	de	open	dag! Bekijk	de	webversie

Kom	naar	de	open	dag!

Nieuwe	 ontwikkelingen	 voor	 duurzame	 akkerbouw

en	melkveehouderij

Op	 zaterdag	 15	 en	 zondag	 16	 september	 2018	 stellen

akkerbouwbedrijf	Van	Beers	Agro	en	melkveebedrijf	Van	de	Pas,

ir.	van	Meelweg	9	en	6	te	Vessem,	hun	bedrijven	open	van	12.00

–	 17.00	 uur.	 De	 zaterdag	 staat	 geheel	 in	 het	 teken	 van	 nieuwe

ontwikkelingen	 binnen	 de	 aardappel-,	 mais-	 en	 grasteelt.	 De

zondag	is	gericht	op	burgers	om	hen	een	kijkje	in	de	keuken	van

een	landbouwbedrijf	te	geven.	De	open	dagen	zijn	opgezet	vanuit

de	projecten	Brabant	Bewust	 en	Schoon	Water	 voor	Brabant	 en

met	medewerking	van	Lamb	Weston.

Het	bedrijf	Van	Beers	Agro	van	bovenaf

Demo’s	en	nieuwe	technieken	voor	de	landbouw

Zaterdag	 15	 september	 kunnen	 bezoekers	 een	 spuitlicentiepunt	 teelt

halen.	Hiervoor	is	het	vereist	uiterlijk	om	12.30	uur	aanwezig	te	zijn.	In

kleine	 groepjes	 worden	 excursies	 georganiseerd	 langs	 interessante

demo’s.	Onderwerpen	die	aan	bod	komen	zijn	o.a.:	

grasland	en	hoe	u	bodemverdichting	kunt	voorkomen.

de	 Phytobac	 voor	 verwerking	 van	 waswater.	 De	 bouw	 van	 een

Phytobac	is	relatief	eenvoudig	en	hoeft	niet	duur	te	zijn.	

wasplaats	 voor	 machines	 en	 hoe	 u	 het	 risico	 op	 knolcyperus	 kunt

beperken

rasverschillen	 in	de	aardappelteelt	en	het	effect	van	bekalking	(i.s.m.

Lamb	Weston)

rasverschillen	en	verschillende	zaaitechnieken	in	de	maisteelt	en	effect

van	verschillende	bemestingsstrategieën

Bij	iedere	demo	wordt	uitleg	gegeven	door	een	deskundige	teeltadviseur

en	er	is	ruim	tijd	om	uw	vragen	te	stellen.

	

Frietjes,	bloemen	en	een	dweilorkest

Van	Beers	en	Van	de	Pas	willen	graag	laten	zien	hoe	zij	 iedere	dag	met

zorg	 en	 aandacht	 werken	 aan	 onze	 voedselproductie.	 Daarom	 kunnen

zondag	16	september	boeren,	burgers	en	buitenlui	een	kijkje	nemen	bij

de	machines,	in	de	stallen	en	bij	de	gewassen	in	het	veld.	Ook	is	te	zien

welke	voorzieningen	er	zijn	voor	landbouwvoertuigen	om	de	veiligheid	op

de	openbare	weg	te	verbeteren.	Ter	plekke	wordt	de	teelt	van	aardappels

tot	 aan	 frietjes	 in	beeld	gebracht	door	 Lamb	Weston.	Het	 eindresultaat

mag	gratis	worden	geproefd!	

De	familie	Van	de	Pas	opent	de	staldeuren	en	vertelt	graag	hoe	zij	hun

melkvee	verzorgen.	Iedereen	kan	een	klein	zakje	bloemzaad	meenemen

om	thuis	in	te	zaaien,	voor	net	zo’n	mooi	resultaat	als	de	bloemrijke	rand

op	het	bedrijf	van	Van	Beers.	Ook	aan	de	kinderen	wordt	gedacht;	er

is	een	springkussen	en	een	skelterbaan.	Dweilorkest	‘Die	Jelloobend’	zal

de	zondag	opfleuren	met	hun	muziek.	Het	belooft	een	gezellige	middag

te	worden	voor	het	hele	gezin!

	

Werken	aan	schoon	water

Het	bedrijf	Van	Beers	Agro	is	actief	deelnemer	aan	de	projecten	Schoon

Water	voor	Brabant	en	Brabant	Bewust.	Vanuit	deze	projecten,	die	 zijn

opgezet	 vanuit	 de	 provincie	 Noord-Brabant	 en	 andere	 partijen,	 wordt

gestimuleerd	 dat	 agrariërs	 bewust	 omgaan	 met	 meststoffen	 en	 het

gebruik	van	bestrijdingsmiddelen	zoveel	mogelijk	beperken.	Zo	blijft	het

Brabantse	 grond-	 en	 oppervlaktewater	 schoon.	 Tijdens	 de	 open	 dagen

wordt	informatie	over	de	verschillende	projecten	verstrekt.	

	

Organisatie

De	 organisatie	 van	 de	 open	 dagen	 is	 in	 handen	 van	 Van	 Beers	 Agro,

Schoon	Water	voor	Brabant,	Brabant	Bewust	en	Lamb	Weston	en	is	mede

mogelijk	gemaakt	door	een	financiële	bijdrage	van	de	Rabobank.

Voor	meer	informatie:

Peter	van	Beers,	Van	Beers	Agro	–	tel	06	54	27	26	44

Bert	Aasman,	project	Brabant	Bewust	–	tel.	06	53	15	23	89

Carin	Rougoor,	project	Schoon	Water	voor	Brabant,	tel.	0345	47	07	69

Dirk	Peters,	Lamb	Weston,	tel.	06	222	37	644

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	U	ontvangt	deze	mail	omdat	u	op	onze
algemene	perslijst	staat	of	omdat	u	deelnemer	bent	van	het	project	Schoon	Water.

Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.
U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@schoon-water.nl	toe	aan	uw	adresboek.



Facebook  (vooral Bewonerscampagne)
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Vaesheimerbode - 5 september 2018

12 september 2018









Knipsels voorjaarscampagne





1

Weekblad Regio Oss nummer 15, woensdag 11 april 2018

Contactgegevens

Gemeentehuis Oss
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres:
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon:
14 0412
maandag t/m vrijdag
9.00 -17.00 uur
WhatsApp:
06-32451020
Fax:
[0412] 642 605
E-mail:
gemeente@oss.nl  
Websites:
www.oss.nl 
www.twitter.com/gemeenteoss    
 
Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!
www.oss.nl/afspraken
Vragen over zorg, werk of inkomen? 
Bel 14 0412. 

Milieustraat 
(particulieren)
Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag
08.30-16.30 uur
zaterdag 08.30-15.00 uur
Voertuigen en aanhangwagens met 
bedrijfsnaam of logo hebben geen 
toegang.

Compostering 
Maaskade 28
5347 KD Oss
Telefoon:
06 – 52 62 70 49
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag
7.30-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.00 uur 

Ir Diddewerf/
Gemeentereiniging
Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Telefoon:
14 0412
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
Websites: 
www.oss.nl/afval
www.twitter.com/AfvalinzOss 

Bedrijfsafval Oss
Singel 1940-1945 nr. 300
5348 PV Oss
Postadres:
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon:
[0412] 629 046  
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur
E-mail: 
bedrijfsafval@oss.nl 
Websites:
www.oss.nl/bedrijfsafval  
www.twitter.com/bedrAfvalOss

NME-Centrum en 
kinderboerderij 
De Elzenhoek
Anna van Schuurmanstraat 602
5344 TX Oss
Telefoon:
[0412] 641 492
Openingstijden:
Elke dag 10.00-17.00 uur
Email:
NME.elzenhoek@oss.nl  
Websites:
www.nme-elzenhoek.nl  
www.facebook.com/elzenhoek   
www.twitter.com/elzenhoek   

Afdeling Communicatie van de 
gemeente Oss stelt Oss Actueel 
samen, onder verantwoordelijkheid 
van het college van B&W. Oss Actueel 
staat los van het redactionele beleid 
van dit weekblad.

Gratis bloemzaad om de bijen 
te helpen
Er zijn steeds minder bijen. 
Dat komt onder andere omdat 
ze te weinig voedsel hebben. 
En omdat er steeds minder 
beschutting en nestplaatsen 
zijn voor de bijen. Help de bijen 
door meer bloeiende planten 
in uw tuin te planten. U kunt 
zelfs een gratis zakje biologisch 
bloemenzaad ophalen bij het 
gemeentehuis. Ben snel, want 
we hebben ‘maar’ 100 zakjes 
klaar liggen (1 per persoon). 
Deze actie loopt tot eind april.

Waarom is de bij zo belangrijk?
De bij bestuift veel groente- 
en fruitgewassen. De bij zorgt 
er dus voor dat wij een ruime 
keus aan groente en fruit in de 
supermarkt hebben. Hoe mooi 
is het dan dat wij ook weer 
eten (bloemen) terug kunnen 
geven aan de bijen!

Hoe help je de bij?
Door planten in je tuin te 
plaatsen die op verschillende 
tijden in het jaar bloeien, heb-
ben bijen het hele jaar door 
eten. U kunt ook een insec-
tenhotel of een zandheuvel 
maken in de tuin voor bijen en 
andere insecten die belangrijk 
zijn om planten te bestuiven. 
Zo wordt je tuin een en echte 
Bed & Breakfast voor insecten. 

Oss Bijvriendelijke gemeente
Nederland Zoemt heeft Oss 
benoemd tot Bijvriendelijke 
gemeente. Oss dankt deze 
titel aan de goede zorg voor de 
wilde bijen. Voor meer infor-
matie over de bij ga naar:

www.NederlandZoemt.nl

Onkruid milieu vriendelijk bestrijden
Het is voorjaar. Nieuw groen 
komt boven de grond. Maar 
niet iedereen is blij met (on)
kruid. Hoe kun je onkruid het 
beste bestrijden?

Gebruik geen chemische 
bestrijdingsmiddelen!
Iedere gemeente, hovenier 
en groenvoorziener is ver-
plicht om op verhardingen en 
het groen zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen te wer-
ken. Vanaf 2020 geldt dit ook 
op sportvelden. Maar sommi-
gen mensen gebruiken nog 
chemische bestrijdingsmidde-
len om onkruid te verwijderen. 
En dit kan ook op een milieu-
vriendelijke manier, zodat de 
straat maar ook het grond- en 
oppervlaktewater schoon blij-
ven. We geven u een aantal 
tips. 

• Onkruid op verharding heeft 
meestal zand nodig om zich 
te vestigen. Door regelmatig 
het zand op te vegen kunt 
u voorkomen dat onkruid 

opkomt op de verharding. 
• Met een onkruidkrabber en 

wat lichamelijke inspanning 
is dit onkruid tussen de voe-
gen te verwijderen. 

• De laatste jaren zijn er ook 
mobiele gasbranders, elektri-
sche branders en stoomap-
paraten te koop. 

• Kale grond is een ideale kiem-
plek. Door op kale stukjes 
grond in uw border bodem-
bedekkers, struiken of bomen 
te planten, blijft er voor de 
onkruiden minder grond 
en licht over om te groeien. 
Houtsnippers, kiezels of anti-
worteldoek werken ook pre-
ventief.

Winactie
Post op twitter of facebook 
met #schoonwatervoorbra-
bant een foto van uzelf terwijl 
u zonder chemische bestrij-
dingsmiddelen tuiniert. Maak 
hiermee kans op een gratis 
Schoon Water tuinadvies aan 
huis. Inzenden kan t/m 20 
april 2018.

Oss is ‘Schoon Water gemeente'
Oss is een Schoon Water 
gemeente en neemt actief 
deel aan het project ‘Schoon 
Water voor Brabant’. Schoon 
Water voor Brabant is bedoeld 
om het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen door 
gemeenten, groenvoorzieners, 
bedrijven, inwoners en agra-
riers te verminderen. Het pro-
ject is een initiatief van Bra-
bant Water, Provincie Noord-
Brabant, waterschappen Aa en 
Maas, De Dommel en Brabant-
se Delta en Rivierenland, ZLTO 
en Duinboeren.

Meer watervriendelijke tips of 
heeft u er één?
Meer tips kunt u vinden op 

www.schoon-water.nl
www.onkruidvergaat.nl 
www.milieucentraal.nl 

Heeft u zelf een milieuvrien-
delijke onkruidtip? Deze kunt 
u delen via 

www.schoon-water.nl/forum

Solidariteitsfonds voor Osse 
kinderen die opgroeien in 
gezinnen in armoede

Het Hooghuis, Maaslandcol-
lege, Stichting Leergeld Maas 
en Leijgraaf en gemeente 
Oss richten een solidariteits-
fonds op voor Osse kinderen 
die opgroeien in armoede. Zij 
hebben hiervoor op 5 april een 
overeenkomst ondertekend. 
De stichting Leergeld beheert 
het solidariteitsfonds.

Waarom een 
solidariteitsfonds?
Op dit moment kunnen 
ouders via verschillende rege-
lingen een bijdrage krijgen 
voor schoolkosten. Soms helpt 
de school, soms Stichting Leer-
geld en soms gemeente Oss. 
Deze partijen richten nu een 

gezamenlijk fonds op voor 
kinderen op het voortgezet 
onderwijs die opgroeien in 
een huishouden met een laag 
inkomen. Het doel van het 
fonds is dat ieder kind mee 
kan doen op school. Het heeft 
de beschikking over noodzake-
lijke leermiddelen, kan mee op 
schoolreis en/of heeft toegang 
tot huiswerkbegeleiding. 

Hoe werkt het 
solidariteitsfonds?
Stichting Leergeld beheert het 
fonds en beoordeelt de aan-
vragen. Het voordeel is dat 
ouders maar één aanspreek-
punt hebben om de schoolbe-
nodigdheden aan te vragen. 

In dit solidariteitsfonds zitten 
gezamenlijke middelen van-
uit het voortgezet onderwijs 
in Oss, stichting Leergeld en 
de gemeente Oss. Wethouder 
Kees van Geffen: ‘Ik vind het 
belangrijk dat kinderen die 
opgroeien in armoede, mee 
kunnen doen op school. Het 
is mooi dat we dit nu met 
alle betrokken partijen samen 
oppakken. We hopen zo meer 
kinderen te kunnen helpen.’

Het solidariteitsfonds is een 
extra voorziening, naast de 
andere voorzieningen voor 
gezinnen met een laag inko-
men die de gemeente Oss aan-
biedt. 3min

Doe de  
3-minuten

check

Kijk op www.ons-welzijn.nl/mantelzorg

Zorgt u
voor iemand?

Verwijderen fietswrakken 
en weesfietsen op stations
De gemeente heeft vorige 
week 23 fietswrakken en 
weesfietsen opgeruimd uit 
de fietsenstallingen van het 
centraal station (zijde Spoor-
laan én Gasstraat) en stati-
on West. Deze fietsen staan 
al langer dan 3 maanden 
onbeheerd in de stalling. De 
weesfietsen bewaren we 3 
maanden bij de ir. Didde-
werf in Oss. Daarna gaan ze 
naar het Kringloopbedrijf 
die ze opknapt en verkoopt. 

Bent u uw fiets kwijt?
Alle fietsen die we oprui-
men, kunt u bekijken op 

www.verlorenofgevonden.
nl Mist u uw fiets en denkt 
u dat wij die onterecht heb-
ben opgeruimd? Dan kunt 
u langskomen op de Ir Did-
dewerf, Singel 1940-1945 nr. 
300. Bel van tevoren even 
om een afspraak te maken: 
[0412] 629 625. Als u een 
eigendomsbewijs kunt 
laten zien, dan kunt u uw 
fiets meenemen. De werf is 
geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 7.30 tot 
16.30 uur.

www.verlorenofgevonden.nl

Volg ons op Twitter: @GemeenteOss




