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Rapportage bezemactie II Schoon Water Zeeland 
 
Marije Hoogendoorn, Dirk Keuper en Peter Leendertse CLM) 
Juni 2019 
 
1. Inleiding  
 
In de praktijk blijkt dat in sommige gewasbeschermingsmiddelenkasten niet toegelaten of verouderde 
gewasbeschermingsmiddelen staan. Middelen zijn bijvoorbeeld een keer bevroren of zijn een paar jaar oud 
waardoor telers twijfelen of het middel nog voldoende werkzaam is. Ook beschikken inmiddels 
beëindigde bedrijven soms nog over middelen. Gebruik van verouderde of niet toegelaten middelen kan 
voor een flinke milieubelasting van oppervlakte- en grondwater zorgen. Uit controles door de NVWA 
blijkt dat sommige telers nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die inmiddels verboden zijn in 
Nederland. Waterkwaliteitsmetingen van waterschappen laten zien dat inmiddels verboden middelen nog 
regelmatig worden aangetroffen. Dat aantreffen kan meerdere oorzaken hebben. Het kan o.a. komen door 
nalevering uit de waterbodem of door illegaal gebruik. Door de bezem door de middelenkast te halen 
wordt voorkomen dat niet meer toegelaten middelen alsnog gebruikt kunnen worden. 
 
De actie ‘Bezem door de middelenkast’ (verder: bezemactie) heeft als doel het inleveren van niet meer 
toegelaten of toegepaste middelen te ondersteunen. Binnen het project ‘Schoon Water Zeeland’ is eerder, 
in het winterseizoen van ‘15/‘16 een bezemactie uitgevoerd. Vanwege het succes van die actie is besloten 
binnen het project in 2018 nogmaals een bezemactie uit voeren. Deze rapportage beschrijft de resultaten 
van deze tweede actie. De actie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewasbeschermingshandel, 
ZRD, STORL en met de Schoon Water partners. We bedanken hen voor de samenwerking en inzet. 
  
  



 

4 
 

2. De bezemactie 
 
Om het inleveren van middel voor een teler makkelijk te maken moet hij van de actie op de hoogte zijn en 
heeft hij ondersteuning nodig bij de controle van zijn middelenkast. Daarnaast moet de afvoer van 
ongewenste middelen eenvoudig geregeld zijn. Al deze aspecten kwamen in de bezemactie Zeeland aan 
bod.  
CLM organiseerde de gratis en anonieme afvoer per gemeente (in samenwerking met de Zeeuwse 
Reinigingsdienst (ZRD)), en betrok de gewasbeschermingsmiddelenhandel bij de actie. Communicatie 
naar de telers regelde CLM via projectpartners ZLTO en Waterschap Scheldestromen. Verder zorgde 
CLM voor een up-to-date CLM bezemtool in de vorm van een excelprogramma met de nieuwste 
toelatingsinformatie. 
 
Communicatie naar telers 
Het team achter Schoon Water Zeeland (Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides, VZG, 
ZLTO, CLM en Delphy) werkte tijdens de bezemactie samen met adviseurs van de 
gewasbeschermingshandel. De leden van het bezemteam hadden als intermediair een belangrijke taak bij 
het slagen van de Bezemactie.  
Belangrijkste intermediair zijn de adviseurs die op bedrijfsbezoek gingen. Zij kennen veel telers in Zeeland 
en konden hen tijdens reguliere bezoeken overhalen mee te doen aan de actie.  
Ook ZLTO heeft een belangrijke rol om telers te informeren over de actie en hen te overtuigen hun 
middelenkast op te schonen. Bestuurders hebben een ambassadeursfunctie en kunnen vanuit die 
hoedanigheid op verschillende manieren het belang en de kansen van de bezemactie uitdragen naar hun 
achterban en zelfs een voorbeeld stellen. 
 
Communicatie is gestart in samenwerking met het waterschap Scheldestromen. Alle telers in Zeeland zijn 
per brief op de hoogte gebracht van de actie. Ze zijn uitgenodigd om zich voor de actie aan te melden via 
de site van Schoon Water. Desgewenst kon men zich ook aanmelden via de post.  
Daarnaast is aandacht besteed aan de actie op de diverse gewasbeschermingsavonden in de regio.  
 
Communicatie met handel en milieustraten 
Parallel aan het communicatietraject naar telers is samenwerking gezocht met de partners in Zeeland. Alle 
gewasbeschermingshandelaren zijn benaderd en met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) die alle 
milieustraten binnen de provincie beheert, is contact opgenomen. Voorafgaand aan de openstelling van de 
actie voor telers is er een bijeenkomst met de distributeurs georganiseerd om de werking van de 
bezemactie nogmaals uit te leggen en hen te enthousiasmeren voor deelname door hun klanten.  
Deze bijeenkomst is gehouden op 23 oktober 2018 bij Van Overloop in Aardenburg. Vertegenwoordigers 
van alle distributeurs in Zeeland waren aanwezig.  
De ZRD is telefonisch benaderd en geïnformeerd. De ZRD ondersteunde de actie en nadat CLM met 
STORL1 had kortgesloten hoe de afvoer van ingeleverd middel betaald zou worden, waren zij bereid tot 
deelname. Alle medewerkers van de milieustraten zijn door de leiding van de ZRD op de hoogte gebracht 
van de actie, afwijkend van de normale gang van zaken.  
 
Deelnemende organisaties 
De volgende adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen hebben deelgenomen aan de actie: CZAV, Van 
Iperen, R. Van Wesemael, Van Overloop en Van den Hemel.  
 
Planning in de tijd 
De aanmelding voor de actie is opengesteld met de start van het communicatietraject. Na de 
bijeenkomsten met de handel zijn regelmatig (eens per 7-14 dagen) aanmeldingen doorgezet naar de 
adviseurs. Deze namen contact op met de deelnemers voor een afspraak om de kast te controleren.  
Officiële start van de actie en opening van de aanmelding was per oktober 2018. Communicatie over de 
actie begon ook in deze maand, dus toen kwamen ook de eerste aanmeldingen binnen.  
 
  
                                                   
1 Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen 
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3. Resultaten 
 
In totaal hebben zich 425 telers voor de actie aangemeld, via de site of per post. Daarnaast hebben een 
aantal telers direct contact opgenomen met hun eigen handelaar om kasten te laten controleren. Het aantal 
aanmeldingen ligt daarmee hoger dan bij de eerdere actie in ‘15/‘16. Er zijn totaal 255 bezembonnen 
ingeleverd bij de ZRD, met een totaal van 7.765 kg afgevoerde middelen. Dit is ongeveer de helft van de 
actie uit 2016, toen er 398 bezembonnen en 13.442 kg zijn ingeleverd. Veel adviseurs hebben een melding 
gedaan van telers die wel bezocht zijn, maar geen middelen hadden om af te voeren. 
 
Er zijn in totaal 167 ingevulde bezemtools ingeleverd bij CLM. Op de bezemtool staat de naam van de 
adviseur die het bedrijf bezocht heeft en het aantal ingeleverde kilo’s. De bonnen zijn, waar mogelijk, per 
gemeente verzameld (Tabel 1). Ook in 2018 is het grootste aantal aanbiedingen bij de milieustraat Sluis. Er 
is gemiddeld voor 30,5 kg aan middelen per teler ingeleverd, vergelijkbaar met de vorige actie. Het 
grootste volume dat door een enkele teler is ingeleverd is 500 kg, in Terneuzen. Bezembonnen van 
2.715kg restanten van 93 zijn door de ZRD niet meer te herleiden naar een specifieke milieustraat.  
 
Milieustraat kg ingeleverd Aantal bedrijven 
Sluis 1.346 36 
Terneuzen 721 16 
Reimerswaal 688 9 
Hulst 466 17 
Schouwen-Duiveland 446 16 
Tholen 413 13 
Kapelle 250 16 
Veere 209 13 
Noord-Beveland 163 6 
Goes 151 7 
Borsele 142 9 
Middelburg 53 3 
Vlissingen 2 1 
Onbekend 2.715 93 
Eindtotaal 7.765 255 
Tabel 1: Hoeveelheid en aantal aanbiedingen per milieustraat 
 
Opvallende middelen 
Er is geen volledige analyse gemaakt van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn ingeleverd. Wel is 
duidelijk dat er nog oude middelen van 20 jaar en ouder zijn ingeleverd. Het gaat om o.a. Terpal (w.s. 
chloormequat en ethefon, verboden 1999), Ridomil (methalaxyl en maneb, 1998), Agral LN (nonylfenol 
ethoxylaten, 1998), Venzar (lenacil, 1999), Luxan Paraquat-G (paraquat dichloride, 1998), Creoline (kresol, 
2000), Tribunil (methabenzthiazuron, 1997), Curamil (pyrazofos, 1999), AA Fleur Vloeibaar (diazinon, 
1998), Dursban korrels (chloorpyrifos, 1999). Deze middelen worden vaak in kleine volumes ingeleverd, 
maar komen soms ook in grotere volumes van 15 kg of meer voor.  
 
Naast deze oude middelen zijn er veel recent verboden middelen ingeleverd. Ook zijn restanten ingeleverd 
die nog zijn toegelaten, maar die de teler niet meer wil gebruiken. 
 
De bezemactie in de media 
Halverwege de actie heeft de Nieuwe Oogst een interview geplaatst met een deelnemer aan de actie, zie 
figuur 1.  



 

6 
 

 
 
Inleveren via STORL 
Ook in toekomst kunnen Zeeuwse telers via de STORL-regeling restanten en verpakkingen bij de 
Zeeuwse gemeenten inleveren. 
 
  



 

7 
 

4. Conclusies 
 

1. De bezemactie is succesvol verlopen. Het aantal aanmeldingen (425) overtreft het dat van de 
vorige actie. Er is 7.743 kilo gewasbeschermingsmiddel ingeleverd door 255 telers. 

 
2. Ten opzichte van de eerdere actie hebben zich meer telers aangemeld, en minder telers hebben 

middelen ingeleverd. Een groter aandeel van de telers had de kast op orde.  
 

3. Er zijn ook tijdens deze actie middelen ingeleverd die 20 jaar of langer verboden zijn, zoals 
Tribunil, Curamil, Terpal en Creoline. 
 

4. Via de agrarische pers is tijdens de looptijd in Zeeland aandacht besteed aan de bezemactie door 
een interview in Nieuwe Oogst.  
 

5. Zeeuwse telers kunnen ook na de bezemactie via de STORL regeling restanten en verpakkingen 
bij de Zeeuwse gemeenten inleveren. 
 


