
Op	de	Schoon	Water	voor	Brabant	demodag	robotisering,	op
AgroProeftuin	 de	 Peel	 maakten	 ruim	 100	 bezoekers	 kennis
met	 autonome,	 elektrische,	 camera-	 en	 gps-gestuurde
machines.	 Ook	 was	 er	 aandacht	 voor	 lastig	 te	 bestrijden
onkruiden.	Tijdens	de	demodag	waren	demonstraties	te	zien
van	 deze	 machines.	 Speciaal	 voor	 de	 thuisblijvers	 zijn	 ook
filmpjes	gemaakt	van	de	machinedemonstraties!

Robotschoffels	Dino	en	Oz	van	Naïo	Technologies
Cameragestuurde	roterende	schoffel	van	Garford
KvickFinn,	voor	lastig	te	bestrijden	wortelonkruiden.

De	elektrische-	en	 robotschoffels	kwamen	ook	aan	bod	 tijdens	de	demodag	bij	Marcel	Michels	Boomkwekerij
(robotschoffel	Oz	van	Naïo	Technologies).
En	 tijdens	 de	 demodag	 van	 de	 Werkgroep	 Mechanische	 Onkruidbestrijding	 van	 Treeport	 Zundert,	 bij
boomkwekerij	Verpaalen-Herijgers	(verschillende	schoffelmachines).

Schoon	Water	Bijeenkomsten
Door	 Corona	 gingen	 aan	 het	 begin	 van	 het	 seizoen	 heel	 wat
bijeenkomsten	niet	door.	Inmiddels	hebben	al	wel	ediverse	bijeenkomsten
plaatsgevonden,	 zoals	 de	 verschillende	 demodagen	 voor	 mechanische
onkruidbestrijding	(zie	hierboven).

Daarnaast	 zijn	 er	 enkele	 bijeenkomsten	 georganiseerd	 voor	 de
aspergetelers,	 waarbij	 het	 onderhouden	 van	 een	 groot	 bedrijf	 (200	 ha
waarvan	 80	 ha	 asperges),	 onkruidbestrijding	 en	 bodemverbeteraar	 aan
bod	 kwamen.	 Tot	 slot	 is	 er	 nog	 een	 bijeenkomst	 voor	 de	 akkerbouw
geweest,	waar	verschillende	gewassen	zijn	besproken.

Alle	verslagen	zijn	te	lezen	op	www.schoon-water.nl.

Crowdfunding	voor	Schoon	Water	telers
Een	 manier	 om	 benodigd	 kapitaal	 op	 te	 halen	 en	 uw	 zichtbaarheid	 te
vergroten.	Binnen	het	programma	Schoon	Water	voor	Brabant,	willen	we
voor	agrarisch	ondernemers	de	mogelijkheden	vergroten	om	hun	bedrijf
nóg	duurzamer	te	maken.	Alleen	of	samen	met	collega-ondernemers.
De	maatschappij	vraagt	veel	van	agrariërs:	zij	investeren	dan	ook	constant	in
duurzaamheid.	 Tegelijkertijd	 zijn	 veel	 burgers	 op	 zoek	 naar	 een	 duurzame
belegging	 voor	 hun	 spaargeld.	 Misschien	 is	 crowdfunding	 een	 mogelijk
onderdeel	 van	 de	 financieringspuzzel	 voor	 uw	 bedrijfsinvesteringen.	 Dit	 kan
nu	met	Oneplanetcrowd,	een	grote	en	ervaren	speler	op	dit	gebied,	voor	wie
een	 duurzamere	 wereld	 de	 voornaamste	 drijfveer	 is.	 Oneplanetcrowd	 heeft
ervaring	in	de	agrarische	sector,	met	name	in	de	zuivelverwerking,	energie	en
zorglandbouw.
Lees	het	hele	artikel	op	de	Schoon	Water	site.

Bezemactie	van	start
Begin	van	dit	jaar	hebben	we	in	27	gemeenten	in	Zuid-Oost	Brabant
de	 bezem	 door	 de	 middelenkast	 gehaald.	 Half	 september	 zijn	 we
gestart	met	de	bezemactie	in	de	overige	35	Brabantse	gemeenten.
De	 adviseurs	 van	 de	 handelaars	 in	 gewasbeschermingsmiddelen
gaan	de	deelnemers	 in	Zuid-Oost	Brabant	bezoeken,	die	vanwege
Corona	nog	niet	bezocht	zijn.

Brabantse	 agrariërs	 en	 loonwerkers	 kunnen	 tijdens	 de	 bezemactie
restanten	 van	 niet	 meer	 toegelaten,	 of	 verouderde,	
gewasbeschermingsmiddelen	 eenvoudig	 en	 kosteloos	 ingeleveren.
De	 afvoer	 verloopt	 via	 de	 gemeentelijke	 milieustraten.	 Uw
middelenadviseur	weet	hier	meer	over.

Een	 verantwoorde	 afvoer	 van	 deze	 middelen	 is	 belangrijk.	 Zo	 voorkomen	 we	 dat	 oude	 middelen	 in	 de	 kast
blijven	 staan	 of	 in	 het	 grond-	 en/of	 oppervlaktewater	 terechtkomen.	Het	 zijn	 immers	 vaak	middelen	met	 een
hoge	milieubelasting.

De	aanmeldingen	stromen	binnen	en	we	rekenen	dus	op	een	succesvol	vervolg	van	deze	inzamelactie.	Woont	u
in	centraal	of	west-Brabant	en	doet	u	ook	graag	mee?	Aanmelden	kan	nog	t/m	1	november	via	de	website.

Internationale	aandacht	voor	de	milieumeetlat
In	 samenwerking	 met	 Fairway	 (drinkwaterprojecten	 in	 Europa)	 is
een	 aantal	 van	 de	 milieubelastingskaarten	 van	 de	 milieumeetlat
vertaald	 in	 het	 Engels.	 Nu	 zijn	 Engelstalige	 kaarten	 beschikbaar
voor:	maïs,	wintertarwe,	aardappels	en	grasland/graszaad.

De	 Engelstalige	 milieubelastingskaarten	 zijn	 te	 vinden	 op	 de
website	van	de	milieumeetlat.

Sportgrasvelden	chemievrij	beheren
De	 afgelopen	 jaren	 is	 door	 Brabantse	 gemeenten	 hard
gewerkt	om	de	overstap	te	maken	naar	pesticidenvrij	beheer
van	 sportvelden.	 Dit	 is	 belangrijk	 om	 het	 water	 schoon	 te
houden;	 zeker	 in	 de	 grondwaterbeschermings-gebieden,
waar	het	water	als	bron	van	ons	drinkwater	wordt	gebruikt.

Wetgeving
Buiten	de	 landbouw	mogen	professionele	gebruikers	(zoals
aannemers	 en	 sportveldbeheerders)	 geen	 gewas-
beschermingsmiddelen	 meer	 toepassen.	 Per	 1	 april	 2020
wordt	 alleen	 nog	 een	 ‘uitzondering’	 gemaakt	 voor	 een
onkruid,	 schimmel	of	 insect,	waarvoor	het	gebruik	van	een
gewasbeschermingsmiddel	 momenteel	 onvermijdelijk	 is,

omdat	 een	 andere	 effectieve	 bestrijdingsmethode	 nog	 niet	 beschikbaar	 is.	 Van	 deze	 uitzonderingen	 is	 een
overzicht	gemaakt.

Handreiking	Pesticidenvrij	sportveldenbeheer
De	 Handreiking	 Pesticidenvrij	 sportveldenbeheer	 is	 een	 schat	 aan	 informatie	 voor	 sportveldbeheerders.	 De
handreiking	 geeft	 onder	 andere	 achtergrondinformatie	 over	 het	 ontstaan	 van	 plagen,	 hoe	 u	 onkruiden	 kunt
voorkomen	 of,	 zonodig,	 bestrijden.	 Zorg	 voor	 een	 natuurlijk	 evenwicht	 in	 de	 bodem,	 met	 een	 weerbare	 en
gesloten	grasmat,	staat	hierbij	centraal.

Resultaten	Schoon	Water	2019
In	de	 rapportage	Schoon	Water	voor	Brabant	2019	vindt	u	de	projectresultaten.
Die	 resultaten	 beschrijven	 we	 op	 basis	 van	 gebruiksgegevens	 van	 honderden
agrariërs,	loonwerkers	en	gemeenten.	Het	is	jaarlijks	een	enorme	klus	om	die	te
verzamelen	 en	 te	 verwerken,	 omdat	 in	Nederland	 gebruikers	 nog	 niet	 verplicht
zijn	om	een	digitale	 registratie	bij	 te	houden	en	deze	 te	delen.	Het	 loont	wel	de
moeite,	want	door	het	verzamelen	van	deze	informatie,	beschikt	het	programma
Schoon	 Water	 voor	 Brabant	 immiddels	 over	 een	 unieke	 database:	 een
betrouwbaar	inzicht	 in	de	milieubelasting	van	jaar	tot	 jaar,	waarbij	de	anonimiteit
is	gewaarborgd.	Nu	nog	de	stap	naar	digitalisering.
	
Landbouw
Binnen	Schoon	Water	daalt	de	milieubelasting	voor	grond-	en	oppervlaktewater	in
2019	bij	de	meeste	gewassen,	of	deze	blijft	gelijk,	ten	opzichte	van	voorgaande	jaren,	zowel	binnen	als	buiten
de	grondwaterbeschermingsgebieden.	Een	duidelijke	verbetering	is	zichtbaar	in	de	teelt	van	mais,	aardappel	en
prei.	Alleen	de	milieubelasting	van	het	grondwater	in	de	boomteelt	stijgt.	De	milieubelasting	in	de	aspergeteelt
was	 in	 2018	 extreem	 laag	 (vanwege	 weersomstandigheden)	 en	 in	 2019	 weer	 conform	 de	 dalende	 lijn	 in
voorgaande	jaren.	In	grondwaterbeschermingsgebied	Gilzerbaan	zien	we	een	verlaging	van	de	milieubelasting
ten	opzichte	van	2018,	het	eerste	jaar	van	het	project	daar.
	
Sport-	en	golfvelden	
Schoon	Water	gemeenten	liepen	al	voorop	in	het	chemievrij	beheer	van	verhardingen	en	openbaar	groen.	Dit
wordt	nu	geborgd	door	een	 landelijk	verbod	op	gebruik	van	bestrijdingsmiddelen	op	deze	terreinen.	 Inmiddels
lopen	 ook	 diverse	 sportverenigingen	 in	Brabant	 vooruit	 op	 de	Green	Deals	 en	mogelijk	wetgeving,	 door	 hun
sport-	 en	 golfvelden	 chemievrij	 te	 beheren.	 Op	 golfvelden	 is	 de	 bestrijding	 van	 schimmels	 nog	 wel	 een
uitdaging.

Lees	Schoon	Water	voor	Brabant,	rapportage	2019	(pdf)

Teeltips
De	afgelopen	periode	hebben	we	 flink	wat	 tips	verstuurd,	omdat
veel	 bijeenkomsten	 niet	 door	 konden	 gaan.	 Alle	 teelttips	 zijn	 te
lezen	op	www.schoon-water.nl.	Hieronder	staan	de	meest	recente
tips:
-	Afharden	gewassen,	voorkomt	vorstschade	in	boomteelt
-	Druppelirrigatie	in	vaste	planten
-	Organische	stof	en	grondbewerking
-	Maïsstengelboorder	beheersen
-	Gewasverzorging	ui	in	de	laatste	groeifase

Tuineigenaren	 hebben	 veel	 mogelijkheden	 om	 onkruiden,
plagen	en	schimmels	te	voorkomen
Iedere	 tuineigenaar	 heeft	 soms	 last	 van	 ongewenste	 onkruiden
tussen	 tegels,	 of	 last	 van	 insecten	 en	 schimmels	 die	 planten
aantasten.	 Er	 zijn	 veel	 technieken	 en	 methoden	 beschikbaar	 om
deze	problemen	te	voorkomen	of	te	bestrijden,	zo	blijkt	uit	de	studie
van	CLM	Onderzoek	en	Advies.

Vooral	 voor	 onkruidbestrijding	 zijn	 er	 diverse	 chemievrije
maatregelen	 voorhanden.	 De	 tuineigenaar	 kan	 handmatig,	 mechanisch	 of	 thermisch	 onkruid	 bestrijden.
Sommige	 goedkopere	 technieken	 zijn	 arbeidsintensiever	 (zoals	 onkruidstekers	 en	 voegenkrabbers),	 andere
hebben	een	groter	gebruiksgemak,	maar	ook	een	hoger	prijskaartje	(bijvoorbeeld	elektrische	onkruidborstels	en
branders).	Lees	ook	het	volledige	persbericht.
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