
Studenten	Wim	van	Tilburg	en	Joost	Luykx	verdiepen	zich	de	komende	maanden
in	 het	 thema	 ‘Schoon	 Water’.	 Ze	 gaan	 kijken	 naar	 de	 effectiviteit	 van
bespuitingen,	 met	 als	 uiteindelijke	 doel	 het	 verminderen	 van	 de	 emissie	 van
onkruidbestrijdingsmiddelen	naar	grond-	en	oppervlaktewater.

Voor	 hun	afstudeeropdracht	 van	de	opleiding	 ‘Tuin-	 en	akkerbouw’	 van	de	HAS	Den
Bosch	doen	Wim	en	Joost	samen	met	Delphy	twee	onderzoeken.	Het	ene	onderzoek

gaat	 over	 de	 effectiviteit	 van	 verschillende	 doseringsstrategieën	 (spuiten	 volgens	 Schoon	 Water-advies,
prakijk	 advies,	 fabrieksdosering	 en	een	0-controle)	 in	 de	onkruidbestrijding	 bij	meerdere	 gewassen	 (snijmais,
suikerbiet,	 aardappel).	 De	 velden	 voor	 deze	 praktijkproef	 liggen	 op	 percelen	 van	 twee	 Schoon	Water	 telers.
Tegelijkertijd	 onderzoeken	 de	 heren	 ook	 de	 invloed	 van	 de	 hardheid	 van	 water	 (pH)	 op	 de	 werking	 van
gewasbeschermingsmiddelen.	Meer	informatie	over	hun	onderzoek	is	te	vinden	op	de	Schoon	Water	site.
Wij	 volgen	Wim	 en	 Joost	 en	 zullen	 in	 de	 komende	 nieuwsbrieven	 verslag	 doen	 van	 de	 voortgang	 van	 het
onderzoek,	eventuele	demo’s	en	de	uiteindelijke	resultaten.

Jaarcongres	Foodlog	15	april
Dit	 congres	 is	 voor	 iedereen	 die	 in	 de	 voedselketen
actief	 is:	 van	 retailers,	 beleidsmakers,	 adviseurs,
verwerkers	 en	 gewasbeschermingsspecialisten	 tot
akkerbouwers/tuinders.	Er	komen	drie	thema's	aan	bod:
1)	 Minder	 chemie	 in	 de	 praktijk:	 van	 drones	 tot
integrated	pest	management.	
2)	 Van	 beoordelingskader	 tot	 beleid:	 Hoe	 kan	 de
politiek	nieuwe	ontwikkelingen	stimuleren?
3)	Van	land	op	schap:	Over	het	creëren	van	nieuw
onderscheid	tussen	gangbaar	&	biologisch	en	de
commerciële	waarde	van	Integrated	Crop	Management.

Datum:	15	april	2019												Tijd:	10:00	–	18:00	uur.											Locatie:	Fruit	nl,	Zijveling	1,	4032	NT	Ommeren	
Aanmelden	kan	op	de	site	van	foodlog

In	eigen	tuin
Nieuw	 groen	 komt	 weer	 op	 in	 de	 tuinen.	 Particulieren	 gebruiken	 soms
chemische	bestrijdingsmiddelen	om	ongewenste	planten	 te	bestrijden.	Om
meer	bewustwording	te	kweken	over	milieuvriendelijke	mogelijkheden	start
Schoon	 Water	 een	 burgercampagne	 vol	 tips.	 Ook	 volgen	 meerdere
basisschoolleerlingen	 de	 Schoon	 Water	 lessen	 die	 i.s.m.	 Brabant	 Water
worden	gegeven.

Daarnaast	 proberen	 we	 te	 waarschuwen	 voor	 het	 gebruik	 van	 chloor	 en	 azijn.	 Dergelijke	 middelen	 worden
gepromoot	als	alternatief,	maar	verontreinigen	bodem	en	water(leven).	Beter	 is	het	om	onkruid	 te	verwijderen
door	te	schoffelen	of	met	behulp	van	een	elektrische	brander	of	stoomapparaat.	En	voorkomen	is	nog	altijd	het
best:	veeg	regelmatig	zand	weg	en	dek	grond	af	met	bijvoorbeeld	houtsnippers.

Op	het	recreatieterrein
Recreatiebedrijven	 hebben	 tot	 2020	 de	 tijd	 om	 over	 te	 stappen	 op
chemievrij	 onkruidbeheer	 (Green	 Deal	 Gewasbescherming),	 vanaf
dat	 jaar	 is	het	gebruik	van	pesticiden	 in	deze	sector	verboden.	Een
aantal	 RECRON-leden	 hebben	 pilots	 gedaan	 met	 verschillende
behandelmethoden,	zoals	borstelen,	branden	of	het	gebruik	van	heet
water.	 Deze	 laatste	 aanpak	 blijkt	 het	 meest	 populair.	 Goed	 en
passend	 chemisch	 onkruidbeheer	 is	 van	 vele	 factoren	 afhankelijk.
Bedrijven	kunnen	dan	ook	het	best	zo	snel	mogelijk	met	kleinschalige
experimenten	beginnen	om	te	zien	wat	bij	hun	terrein	past.

Schoon	Water	bijeenkomsten
Afgelopen	maanden	zijn	er	weer	een	aantal	bijeenkomsten	geweest,	met	name	over
de	actualiteiten	in	de	gewasbescherming,	in	aanloop	naar	komend	seizoen.
Alle	verslagen	zijn	te	lezen	op	www.schoon-water.nl	

Teelttip	Vanggewassen	voor	EA-verplichting
Als	 landbouwer	 draagt	 u	 bij	 aan	 de	 vergroening	 van	 ons	 landschap	 door	 een
gedeelte	 van	 uw	 grond	 in	 te	 zetten	 als	 ecologisch	 aandachtsgebied	 (EA),
bijvoorbeeld	 door	 vanggewassen	 in	 te	 zaaien	 op	 bouwland.	 In	 deze	 teelttip	 een
overzicht	 van	verschillende	vanggewassoorten,	 de	zaaizaadhoeveelheid	 (kg/ha)	en
de	bijbehorende	categorie	uit	de	gecombineerde	opgave.
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Schoon	Water	Nieuwsbrief	40 Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

HAS	studenten	aan	de	slag	voor	Schoon	Water

Voorjaar:	wat	te	doen	met	ongewenst	groen?

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	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	mveenenbos@clm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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