
In	september	verscheen	het	rapport	“De	kwaliteit	van	bronnen	van
drinkwater	 in	 Nederland”	 van	 kennisinstituut	 KWR.	 Daarin	 wordt
bevestigd	dat	 in	grondwater	 stoffen	als	gewasbeschermingsmiddelen
en	 nitraat	 worden	 aangetroffen.	 Deze	 stoffen	 horen	 niet	 thuis	 in	 de
bronnen	voor	drinkwater.	Ook	in	Brabant	worden	deze	stoffen	soms	in
grondwater	aangetroffen.
	
“Om	ervoor	te	zorgen	dat	ze	niet	in	het	drinkwater	terecht	komen	nemen	wij	maatregelen.	Beter
is	 natuurlijk	 om	 te	 voorkómen	 dat	 deze	 stoffen	 in	 het	 grondwater	 terechtkomen.	 Om	 de
drinkwatervoorziening	 ook	 voor	 de	 toekomst	 veilig	 te	 stellen	 is	 het	 daarom
belangrijk	 preventieve	 maatregelen	 te	 blijven	 nemen	 om	 grondwater	 van	 goede	 kwaliteit	 te
behouden.	 Het	 project	 Schoon	Water	 voor	 Brabant	 is	 een	 van	 die	 maatregelen”,	 licht	 Brabant
Water	toe.	

Resultaat	HAS	studie:	Schoon	Water	 recept	voor
onkruidbestrijding	 functioneert	 goed,	 is
goedkoper	en	heeft	een	lage	milieubelasting!
Studenten	 Wim	 van	 Tilburg	 en	 Joost	 Luijkx	 onderzochten,	 onder
begeleiding	 van	 Bert	 Aasman	 (Delphy),	 de	 efficiëntie	 van	 verschillende
onkruidbestrijdings-strategieën	 in	 mais,	 aardappel	 en	 suikerbiet.	 Ze
vergeleken	 drie	 ‘recepten’	 (sets	 van	middelen),	 die	 geadviseerd	 werden
door:	1)	de	fabrikant,	2)	de	teeltadviseur	en	3)	binnen	Schoon	Water	voor
Brabant.	 De	 uitkomst:	 het	 Schoon	 Water	 recept	 geeft	 de	 minste
milieubelasting,	 is	 het	 goedkoopste	 en	 functioneert	 even	 goed	 als	 de
andere	twee	recepten.	

Lees	het	hele	artikel	op	de	Schoon	Water	site.	Neem	contact	op	met
uw	Delphy	adviseur	voor	vragen	over	het	Schoon	Water	recept	in	uw	teelt.

Fairway:	 drinkwaterprojecten	 in
Europa
In	 september	 was	 Schoon	 Water	 aanwezig	 in
Slovenië	 voor	 het	 EU	 project	 Fairway.	 Binnen
Fairway	 laten	 partijen	 uit	 verschillende	 landen
zien	hoe	zij	te	werk	gaan	om	het	drinkwater	vrij	te
houden	 van	 gewasbeschermingsmiddelen	 en
nitraat.

Schoon	 Water	 is	 een	 van
de	voorbeeldprojecten.	De	andere	aanwezigen
waren	 onder	 de	 indruk	 van	 de	 Brabantse
samenwerking	en	de	behaalde	resultaten.
In	 Slovenië	 is	 een	 film	 vertoond	 waarin	 Dirk

Keuper	 van	 CLM	 vertelt	 over	 het	 belang	 van	 schoon	 water.	 Aspergeteler	 Erik	 Verhoeven	 licht
vervolgens	toe	hoe	hij	op	zijn	eigen	manier	bijdraagt	aan	schoon	grondwater.

Informeer	 golfers	 over	 reden	 van	 chemievrij
werken
Ruim	 150	 golfers	 van	 vier	 Brabantse	 golfbanen	 zijn	 geënquêteerd	 over
chemievrij	beheer	van	golfbanen.	Een	greep	uit	de	resultaten:
-	55%	zegt	dat	’wat	onkruid	op	de	baan	er	nu	eenmaal	bijhoort’
-	Een	ruime	meerderheid	vindt	'natuurbeleving’	belangrijk
-	 50%	 geeft	 aan	 bereid	 te	 zijn	 (iets)	 meer	 voor	 het	 lidmaatschap	 van	 de
golfclub	te	willen	betalen	als	dit	kan	bijdragen	aan	chemievrij	beheer.
De	resultaten	laten	zien	dat	het	informeren	en	betrekken	van	de	golfers	kan	bijdragen	aan	meer
begrip	voor	chemievrij	werken	en	is	daarom	essentieel	in	de	transitie	naar	chemievrij	beheer.

Vollegrondsgroentetelers	aan	de	slag	met	erfemissie
Bakker	 Barendrecht,	 een	 van	 de	 grootste	 groente-	 en	 fruitbedrijven
van	Nederland,	is	al	jaren	actief	betrokken	bij	Schoon	Water.	Dit	jaar	is
bij	 Brabantse	 vollegrondsgroentetelers	 die	 leveren	 aan	 Bakker	 een
watermonster	 genomen	 uit	 het	 erfputje.	 Deze	 monsters	 zijn
geanalyseerd	 op	 bijna	 200	 werkzame	 stoffen.	 Dit	 levert	 soms
verrassende	inzichten	op.	

Schoon	Water	bijeenkomsten
Afgelopen	seizoen	zijn	er	weer	veel	bijeenkomsten	geweest,	zoals:
-	boomkwekerij	veldbijeenkomst,	18	sept.	Hilvarenbeek	
-	bijeenkomst	aarbei,	15	aug.	Bavel.		
Alle	verslagen	zijn	te	lezen	op	www.schoon-water.nl	
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Chemievrij	onkruidvrij	in	de	paardenhouderij
Ook	paardenhouderijen	 sluiten	aan	bij	 Schoon	Water!	Er	 zijn	 verschillende	manieren	om	het	erf
onkruidvrij	 te	 houden	 zonder	 chemie	 toe	 te	 passen.	 Paardenpension	 Berghof	 ligt	 in	 het
grondwaterbeschermingsgebied	Gilzerbaan.	De	eigenaren	waren	daarom	altijd	al	voorzichtig	met
het	 gebruik	 van	 gewasbeschermingsmiddelen.	 Hun	 terras	 stond	 echter	 vol	 gras	 waar	 ze	 graag
vanaf	 wilden.	 Na	 advies	 vanuit	 het	 project	 Schoon	 Water	 voor	 Brabant	 hebben	 zij	 een
staalborstelmachine	aangeschaft.	Lees	hun	verhaal	op	de	website.

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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