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Vasthouden aan maximumhoeveelheden werkzame stof is handiger 

Etiket dwarsboomt lage dosering middelen 
JORGTÖNJES 
Contactherbiciden mogen vaak 
maar een paar keer per groeisei
zoen. Voor het t oepassen van deze 
middelen in het Lage Doserings
systeem (LDS) zou het vasthouden 
aan maximumhoeveelheden werk
zame stof handiger zijn en werken 
lange spuitintervallen niet. 

Jenneke van Vliet is vanuit het 
Centrum voor Landbouw en Milieu 
(CLM) betrokken bij projecten die 
milieubelasting door gewasbescher
ming terugdringen. Daarin-blijkt het 
LOS-spuiten met contactherbiciden 
een goede methode om uitspoeling 
van middel naar grond- en opper
vlaktewater te verlagen. 

Van Vliet zou graag meer moge
lijkheden willen hebben om met 
LDS te werken. 'Waarom mag je 
maximaal twee keer met een mid
del spuiten, ook als je bij meerdere 
keren ver onder de dosis van twee
maal 'gewoon' spuiten blijft?' 

Bij LDS gaat de dosering vaak 

middelenpakket in de akkerbouw 
draait het bij vragen over toelatin
gen meer om de toelating van de 
middelen dan om de methode van 
het gebruik. Johan Buis van CZAV 
en Marco van Soesbergeri van CAV 
Agrotheek, beiden actief in de orga
nisatie van gewasbeschermings
middelenhandel Agrodis, merken 
deze vraag ook niet. 

VOORAL IN SUIKERBIETEN 
Buis zegt dat telers LDS vooral 

in de suikerbieten op klein onkruid 
toepassen. 'In aardappelen houden 
ze vaak wel de dosering aan om 
voor het sluiten van het gewas het 
onkruid weg te hebben. Telers zijn 
bereid om met LDS te spuiten, maar 
de effectiviteit staat voorop.' 

Het wegvallen van een mid
del kan ook de toepassing van LDS 
afschieten, stelt Van Soesbergen. 
'Chloor IPC had LDS op het etiket. 
Nu dat middel afvalt, kiezen telers 
voor een bodemherbicide. Com
mercie speelt vervolgens een rol bij 
nieuwe LOS-toelatingen. Een teelt 
als bloembollen heeft dan al snel 
een te klein areaal om de kosten 

ruim door de helft of nog minder. Bij LOS draait het om het raken van net gekiemd onkruid met een heel lage dosis contactherbicide. Foto: JorgTönjes voor de investering in die toelating 
terug te verdienen.' Het is de kunst het onkruid in een 

heel jong stadium te raken. Om de 
nakiemers te pakken of de exempla
ren die net niet het loodje legden, 
is een kort interval van terugkeren 
nodig. 

Op veel nieuwe etiketten komen 
beperkingen in het aantal keren dat 
een middel kan worden ingezet, 
staan ruimere intervallen of gaat 

een streep door de stapeling van 
meerdere middelen met dezelfde 
werkzame stof. Dit geeft telers min
der keuze met LDS. Zij zullen dus 
eerder kiezen voor de volle dosis 
met meer zekerheid in één klap. 

Van Vliet verwacht een lagere 
impact op niet-doelorganismen bij 
LDS en zou daarom de geschikt-

heid van middelen voor dit systeem 
standaard willen laten bepalen bij 
toelatingen door het College voor de 
toelating van gewasbeschermings
middelen en biociden (Ctgb). 

lagere dosis en de extra dossier
opbouw wel remmend zijn voor de 
aanvragende fabrikanten. 

Door het verdwijnen van midde
len, zullen telers volgens Buis kie
zen voor de combinatie van mecha
nisch bestrijden en een rijenspuit. 

'Fabrikanten zijn 
van goede wil, maar 
willen verdienmodel' 

Lage dosering met contactherbiciden 

De uitbreiding voor LDS kan met 
een verkorte procedure, maar dan 
moet de aanvrager van de toelating 
dat wel zelf aangeven en een dossier 
ervoor leveren. Die toelatingshou
der heeft dan meer kosten en, zeker 
bij kleine teelten, geen lonkend ver
dienmodel achter deze extra moeite. 

Of het toxicologisch ook beter 
is om met LDS te spuiten, zal vol
gens Roessink per middel moeten 
worden bekeken. 'De lage dosis kan 
gunstig zijn voor niet-doelsoorten, 
maar het hangt ook af van de per
sistentie van de middelen. Blijft er 
wat middel aanwezig, dan kan een 
kleine dosis op een later moment 
toch net de genadeklap zijn.' Volgens het CLM daalde de uitspoeling 

in het project Schoon Water voor Bra
bant met meer dan 70 procent door de 
toepassing van nieuwe spuittechnieken 
en mechanische onkruidbestrijding en 
de keuze voor minder milieubelastende 
middelen en LDS. CLM'er Jenneke van 
Vliet: 'LDS is een van de gereedschappen 
om de milieubelasting omlaag te krijgen. 
Etiketten maken effectieve LDS nu soms 
niet meer mogelijk.' Ze zou graag zien dat 
LDS een standaardmogelijkheid wordt 

MINDER SCHADE 

voor contactherbiciden. De heretikette
ring richt zich op het verminderen van de 
milieubelasting door minder vaak te spui
ten. Maar dit levert minder mogelijkheden 
om LDS te gebruiken. Het ministerie, des
tijds van Economische Zaken, legde de 
bal bij de toelatingshouders om LDS op 
het etiket te krijgen. Weliswaar met een 
snelle procedure. Het Ctgb kon volgens 
het ministerie efficiënt met beschikbare 
informatie werken en zo de procedure 
bekorten. 

Ivo Roessink van Wageningen 
Environmental Research zegt door 
de bank genomen enthousiast te 
worden van LOS-toepassingen. Het 
is volgens hem prettig als de gebrui
ker zo vaker terug kan komen met 
een middel in lage dosering. Hoewel 
dat een verkoopargument is voor 
een middel, denkt Roessink dat de 

Roessink verwacht dat het voor
spellen van de effecten van een mid
del in meerdere lage doses moeilijk 
is. Voor succesvol werken met LDS 
is ook een goede motivatie bij de 
telers nodig en medewerking in de 
rest van de keten. 

Onder telers leeft de vraag om 
meer LOS-toepassingen niet sterk, 
meldt Hans de Keijzer van LTO. 
Volgens de coördinator effectief 

Dan mindert de teler ook in mid
delen. Hij is wel voorstander van 
etiketuitbreiding voor LDS. 'Vaak 
doen toelatingshouders dat later 
dan de eerste toelating.' 

CLM'er Van Vliet hoopt dat toe
leveranciers en voorlichting een 
actievere rol gaan spelen bij LDS
toelatingen. 'Je zou LDS kunnen 
combineren met precisietechniek. 
Hoge dosering waar nodig en elders 
veel minder.' 

Alles gaat gewoon door 
En daar is ie dan, de tweede coronagolf. De ge

plande feestjes worden weer afgezegd, de voetbal
trainingen gaan weer niet door en het wekelijkse uitje 
bij FC Emmen van de mannen wordt ook weer aan 
banden gelegd. Natuurlijk doen wij gewoon mee met 
het bestrijden van het coronavirus, maar ik snap best 
dat mensen er soms even geen zin meer in hebben. 
Toch hebben we het er maar gewoon mee te doen. 

2020 zal voor veel mensen niet de boeken in gaan 
als een topjaar. Het is het jaar waarop de bruiloft niet 
doorging of dat ene feest waar je al zo lang naar had 
uitgekeken. Een jaar waarin je zo ineens je zwem- of 
middelbareschooldiploma krijgt zonder opa en oma 
of een prachtige galajurk. Een jaar waarin je erachter 
komt dat het toch wel gezellig is thuis met elkaar of 
dat je elkaar toch niet meer zoveel te vertellen hebt. 
Terug naar de basis: gezond zijn, familie om je heen 

en vermaak met sjoelen en ganzenbord. Een vakantie 
met de caravan in de regen (een beetje gechargeerd 
natuurlijk). 

Als ik met collega-tuinders hier in het gebied praat 
over 2020, komen wij voorzichtig tot de conclusie 
dat het voor ons al met al met een sisser afloopt. We 
hebben slechte, maar daarentegen ook weer goede 
periodes gekend. Nu het teeltseizoen zo langzaamaan 
afloopt, durven we de balans op te maken dat we 
deze ronde weer hebben overleefd. Het is misschien 
te vroeg voor de jaarlijkse analyse, maar een beetje 
vertrouwen erin dat we met dit virus erbij ook geld 
kunnen verdienen, is fijn. Want dit virus is nog niet 
klaar met ons. 

Creativiteit, veerkracht en in de basis een gezond 
bedrijf hebben, blijken nu essentieel. Wij zijn blij dat 
we de afgelopen goede jaren hebben gebruikt om ons 

bedrijf beter te maken en niet te veel grote investe
ringen hebben gedaan. Dat had ook zomaar gekund. 

Corona is misschien wel het nieuwe normaal, want 
wat we ook willen stilzetten, het leven gaat gewoon 
door. Zolang er planten is de kas staan, blijven de 
komkommers komen, maar ook het onkruid en gras 
blijft gewoon doorgroeien. Dat de tuin in mei super
strak en netjes was, wil niets zeggen. Zelfs de rommel 
in de kasten thuis is gewoon weer terug. Mensen 
gaan dood en nieuw leven kondigt zich aan. Hoewel 
we onze verjaardagen massaal overslaan dit jaar, 
worden we toch een beetje ouder. 

INGE DE VRIES 

KOMKOMMERTELER IN ERICA 
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Nieuw spuitsysteem voor schoner water in 
Noord-Brabant  
Noord-Brabant Jasper Schel 30 nov 2020 om 12:00uur  

Via het project 'Schoon Water voor Brabant' kunnen boeren en tuinders gebruikmaken 
van een innovatiebijdrage voor schoner grond- en oppervlaktewater. 
Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx en akkerbouwer Jan Straver maakten 
gebruik van deze financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuw spuitsysteem. 

Het project 'Schoon Water voor Brabant' is een stimuleringsproject om het grond- en 
oppervlaktewater schoon te houden. Hierin werken Brabant Water, provincie Brabant, ZLTO, 
Cumela en de waterschappen samen, met ondersteuning van CLM en Delphy. Het doel is 
altijd om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het 
oppervlakte- en grondwater te verminderen. 

Alice Blok is namens CLM Onderzoek en Advies nauw betrokken bij het project. De 
innovatiebijdrage wordt verleend aan Schoon Water-telers die willen investeren in 
bovenwettelijke technieken en methodes. 

Nieuwe technieken en methodes 
Volgens Blok zijn er in het afgelopen jaar veel Schoon Water-innovatiebijdragen de deur 
uitgegaan. 'Nieuwe technieken en methodes zijn echt cruciaal om schoon water te realiseren 
en tegelijk ziekten, onkruiden en plagen in toom te houden. De innovatiebijdragen zijn 
gebruikt voor investeringen in Wingssprayers, Hardi Twin Force-luchtzakken, een onkruideg, 
een strokenspuit en de Wave-techniek', somt ze op. 

Ik heb nu in de ruggen kunnen spuiten zonder dat het windstil was  

Jan Straver, akkerbouwer in Babyloniënbroek  

'Al deze investeringen realiseren een hoge driftreductie, waardoor er efficiënter en met minder 
gewasbeschermingsmiddelen kan worden gespoten. Dit biedt voor de gebruiker verschillende 
voordelen, maar het is ook beter voor het milieu, grond- en oppervlaktewater.' 

Hardi Twin Force 
Akkerbouwer Jan Straver uit Babyloniënbroek teelt aardappelen, zaaiuien, suikerbieten en 
tarwe. Hij schafte vorige jaar een Hardi Twin Force aan, een veldspuit met 
luchtondersteuning via een flexibele luchtzak en twee ventilatoren. De geforceerde 
luchtstroom blaast de spuitvloeistof het gewas in. Dit verklaart de extra driftreducerende 
werking ten opzichte van de spuitdoppen. 

Door de twee Hardi Twin Force-ventilatoren in combinatie met de conische luchtuitlaten 
heeft deze veldspuit een hogere capaciteit luchtuitstroomsnelheid dan de 
standaardluchtondersteuning. 

Water- en middelenbesparing 
'In mijn ogen is dit het beste systeem voor mijn teelten', zegt Straver. 'Ik voldoe hiermee ruim 
aan de nieuwste regelgeving wat betreft driftreductie en het werkt prima. Ik heb een goede 
bedekking en ik bespaar op water en middelen.' 

De akkerbouwer had, in tegenstelling tot veel collega's, dit jaar geen last van onkruid in de 
bieten. 'Dat ging voortreffelijk. Dat komt echt door de spuittechniek met de fijnere druppel en 
goede bedekking.' 

Ook in de aardappelen heeft Straver goede ervaringen. 'Ik heb nu in de ruggen kunnen spuiten 
zonder dat het windstil was. Beide kanten van de rug worden goed geraakt. Bij mijn oude 
spuit moest het bijna windstil zijn omdat het anders één kant tegen de rug op waaide.' 

'Bak techniek' 
Het optimaal toepassen van de Hardi Twin Force vergt volgens de akkerbouwer wel wat tijd. 
'Er komt een bak techniek op je af, dus je moet op veel dingen letten. De hoeveelheid lucht en 
in welke richting je die op wilt blazen, de doppenkeuze en de gps-aansturing. Je moet er 
serieus mee aan de gang gaan en ervaring opdoen.' 

Straver stond vier jaar geleden al op het punt om dit spuitsysteem aan te schaffen, maar was 
nog iets te onzeker of het toen de juiste keus was. Nu heeft hij de spuit aan kunnen schaffen 
met de innovatiebijdrage uit het project 'Schoon Water voor Brabant'. 'Ik had het anders ook 
gedaan, maar dit is natuurlijk een mooie bijkomstigheid.' 

Succesvol 
De vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de landbouw in de 
grondwaterbeschermingsgebieden is succesvol. In de elf kwetsbare gebieden doen vrijwel alle 



agrariërs mee. Samen beheren de deelnemende boeren en tuinders 85 procent van het areaal 
landbouwgrond. Gemiddeld wisten deze hun milieubelasting met 70 procent terug te brengen. 

In 2012 is deze aanpak provinciebreed uitgerold. Tot en met 2020 krijgt een grote groep 
Brabantse agrariërs maatregelen aangereikt die zorgen voor minder vervuiling van het grond- 
en oppervlaktewater. 

Onafhankelijke evaluatie 
Op dit moment vindt een onafhankelijke evaluatie van het project 'Schoon Water voor 
Brabant' plaats. 'In twintig jaar zijn flinke successen bereikt voor de waterkwaliteit', zegt 
Blok. 'De vraag is hoe je goede resultaten blijft behalen en hoe we agrariërs helpen om de 
ambitieuze doelstelling van nagenoeg geen emissie in 2030 te behalen.' 

Onlangs maakte een aantal partijen, waaronder LTO Nederland, Cumela, Vewin, Nefyto en 
Natuur & Milieu, met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover 
afspraken in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. 

'Innovatie en samenwerking in de regio zijn daarbij als cruciaal benoemd door de 
samenwerkende partijen', licht de projectleider toe. 'Dat is precies de aanpak in 'Schoon Water 
voor Brabant' en we hopen natuurlijk op een vervolg.' 

Martijn Hendrickx kan uit met een lagere dosering dankzij de Wingssprayer. © Peter Roek  

'Wingssprayer is relatief simpel systeem' 

Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx uit Ossendrecht teelt prei, venkel en koolrabi. Hij 
sloot zich vijf jaar geleden aan bij het project 'Schoon Water voor Brabant'. Vorig jaar schafte 

hij een Wingssprayer aan waarbij hij gebruikmaakte van een innovatiebijdrage uit het 
Brabantse project. De strengere wet- en regelgeving liet Hendrickx nadenken over het 
verminderen van de milieubelasting. 'We mochten sommige middelen niet meer toepassen 
met de oude spuit die we op ons bedrijf gebruikten. Die was ook versleten en aan vervanging 
toe. We hebben twee jaar lang gezocht naar een spuitsysteem dat het beste bij ons bedrijf 
past.' Uiteindelijk viel de keuze dus op de Wingssprayer, een systeem dat wind blokkeert met 
flappen die daarnaast het gewas toucheren en openen, zodat de spuitvloeistof een beter bereik 
heeft. Hendrickx: 'Voor een systeem met luchtondersteuning heb je best veel vermogen nodig 
en dat hebben wij niet. De Wingssprayer is een relatief simpel systeem en werkt bijna 
hetzelfde als een conventionele spuit.' De vollegrondsgroenteteler zet de Wingssprayer alweer 
voor het tweede seizoen in. In het begin was dat wel even wennen. 'Je zit natuurlijk kort op 
het gewas en daardoor moet je opletten dat je geen schade veroorzaakt. Vooral bij zaaiprei 
moet je dan in dosering minderen. Bij de schimmelbestrijding in de andere gewassen 
gebruiken we nog dezelfde dosering. Ik vind het risico nu nog te groot om daar naar een 
lagere dosering te gaan.' Hendrickx is al met al tevreden. 'Ik vind ook dat we geen andere keus 
hebben. Met de Wingssprayer beperken we de drift aanmerkelijk meer dan wettelijk vereist.' 
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Reportage 

Oranje akkers voorlopig nog niet weg, 
omstreden middel glyfosaat blijkt moeilijk 
uit te bannen  

Landbouwer Peter van Beers bij zijn nieuwe landbouwmachine waarmee hij groenbemesters 
onder de grond kan werken waardoor hij geen glyfosaat meer nodig heeft.Beeld Marcel van 
den Bergh / de Volkskrant  

Doodgespoten akkers kondigen elk voorjaar de discussie aan over glyfosaat. Reden waarom 
producent Bayer boeren instrueert zo snel mogelijk na gebruik het dode plantenspul weg te 
werken. Gebruiker Peter van Beers probeert te minderen, maar hij bestrijdt dat glyfosaat in de 
landbouw een probleem is.  

Pieter Hotse Smit13 april 2021, 20:50  

‘Heb je het land weer doodgespoten?’ Landbouwer Peter van Beers zegt ze best te begrijpen, 
de bezorgde dorpsgenoten die hem opbellen met deze vraag. Omwonenden die zich afvragen 
of het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat nou echt nodig is. Van Beers staat langs de 
akker naast zijn loonwerkersbedrijf in Vessem. Achter hem staan schuren met een imposant 
machinepark. Van hieruit verbouwt hij gewassen op het land van andere boeren. Een deel van 
die grond is al verschoten van kleur.  

Wie in deze tijd van het jaar door het platteland rijdt, kan ze weer zien liggen: onnatuurlijk 
oranje gekleurde weilanden en akkers door het spuiten met glyfosaat. Bayer, bekend van het 
glyfosaatproduct RoundUp, wil de boze reacties die elk jaar weer klinken liefst zo snel 
mogelijk smoren. Hou de tijd tussen bespuiten en het ‘onderwerken’ van de bespoten 
gewassen zo kort mogelijk, adviseert het bedrijf in een bericht aan de gebruikers.  

Van alle bestrijdingsmiddelen staat glyfosaat het vaakst ter discussie. Het zou volgens 
tegenstanders kankerverwekkend zijn, de biodiversiteit om zeep helpen en het water 
verontreinigen. Daar zijn genoeg vraagtekens bij te plaatsen, maar de aanhoudende discussie 
roept wel de vraag op waarom sommige boeren toch zo verknocht zijn aan het veelgebruikte 
glyfosaat. En hoe erg dit eigenlijk is.  

 

Groenbemester  

De ironie wil dat de vergroeningsmaatregelen uit het Europese landbouwbeleid het gebruik 
van glyfosaat in de hand hebben gewerkt. De eis dat 5 procent van het land een groene 



bestemming moet hebben, wordt door veel boeren ingevuld door in de winter 30 procent van 
het land vol te zetten met zogenoemde vanggewassen – ook wel groenbemesters. Die worden 
in het voorjaar onder de grond gewerkt. Het verrijkt de bodem met kool- en stikstof.  

‘Door ze eerst te behandelen met glyfosaat, stopt de groei vroegtijdig’, zegt Van Beers. 
‘Hierdoor is met tractoren minder energie en tijd nodig om ze onder de grond te krijgen dan 
wanneer ze verder doorgroeien. Zo’n intensievere bewerking van het land is ook niet goed 
voor het bodemleven.’  

De gemiddelde passant die zich stoort aan de doodgespoten velden heeft er geen weet van, wil 
Van Beers maar zeggen. Hij mag dan beweren dat hij enig begrip kan opbrengen voor deze 
mensen, het stoort hem toch ook. ‘Het probleem is dat 17 miljoen mensen in Nederland iets 
van de landbouw mogen vinden’, zegt hij. ‘Door woningbouw is de afgelopen decennia veel 
landbouwgrond verloren gegaan. Die tuinen liggen vol tegels, er is geen spatje groen meer 
over. En vervolgens eigenen burgers zich het groen van de boer toe.’  

In dat licht is glyfosaat maar een vrij onschuldig middel, vindt Van Beers. André Bannink van 
RIWA Maas, de koepel voor drinkwaterbedrijven langs de rivier, is het daar niet helemaal 
mee eens. Hij is bij Van Beers op bezoek om over alternatieven voor glyfosaat te praten. 
Want de boer mag het dan een onschuldig middel vinden, de drinkwaterbedrijven hebben er 
wel degelijk last van.  

Drinkwater  

Al sinds het middel in 1994 voor het eerst werd aangetroffen in het oppervlaktewater, zijn de 
gevonden hoeveelheden bij drinkwaterinlaten in de Maas te hoog. Dit veroorzaakte in het 
verleden innamestops. Tegenwoordig belast het overschrijden van de glyfosaatnorm 
drinkwaterbedrijven vooral met het verkrijgen van een ontheffing om van het rivierwater 
alsnog voor 7 miljoen huishoudens in België en Nederland drinkwater te maken.  

‘Het aantal overschrijdingen en de heftigheid ervan neemt af’, zegt Bannink, ‘maar nog altijd 
ligt de hoeveelheid glyfosaat bij 12 procent van de metingen boven de norm. Zolang dit zo 
blijft, blijven we het over glyfosaat hebben.’  

Landerijen in de Drentse Veenkoloniën, met rechts het land bespoten met glyfosaat.Beeld 
Harry Cock / de Volkskrant  

Onder deskundigen is het niet anders. Neem Nefyto, brancheorganisatie voor producenten van 
bestrijdingsmiddelen. Secretaris Jo Ottenheim wijst liever op andere cijfers dan RIWA. Want 
de strenge norm voor drinkwaterinname mag dan overschreden worden, van milieuschade in 
het oppervlaktewater is vrijwel nergens in Nederland sprake.  

‘Als je kijkt naar de milieueffecten van glyfosaat op het oppervlaktewater, dan moet je 
concluderen: er is eigenlijk niks aan de hand’, zegt Ottenheim, verwijzend naar de cijfers van 
het Centrum voor Milieuwetenschappen van Universiteit Leiden. Maar hij erkent ook: 
biodiversiteit is meer dan wat in het oppervlaktewater leeft.  

Bodemleven  

Want hoe zit het met het bodemleven? Vooropgesteld: glyfosaat mag dan vaak ter discussie 
staan, het behoort allerminst tot de giftigste bestrijdingsmiddelen. Maar onschuldig is het ook 
niet. ‘De regenworm of springstaart gaat niet direct dood als een boer glyfosaat over zijn land 
spuit’, zegt Violette Geissen, hoogleraar bodemdegradatie en landbeheer aan Wageningen 
Universiteit & Research. ‘Maar de bodem raakt er wel van in onbalans. Bacteriën en 
schimmels in de grond die plantengroei stimuleren, zijn erg gevoelig voor glyfosaat. Terwijl 
sommige ziekmakende schimmels er juist wel tegen kunnen, waardoor er op termijn meer 
anti-schimmelmiddelen nodig zijn.’  

En dan is er nog de volksgezondheid. De tienduizenden klachten van gebruikers van 
RoundUp die Bayer in de Verenigde Staten aanklaagden, gaan over lymfeklierkanker. Na een 
aantal verloren zaken schikt Bayer met andere klagers, hoewel het harde wetenschappelijke 
bewijs voor het verband met kanker ontbreekt. Alleen een agentschap van de 
Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde in 2015 dat glyfosaat ‘waarschijnlijk 
kankerverwekkend is voor de mens’. Daar staan meerdere onderzoeken tegenover die geen 
verband aantonen.  

Veel is nog onbekend over de gezondheidseffecten van de onkruidverdelger. Geissen probeert 
met 28 Europese partners een grote kennislacune op te vullen over bestrijdingsmiddelen in het 



algemeen. Want er wordt in de landbouw meer gespoten dan glyfosaat alleen. Geissen zoekt 
met haar team een antwoord op de vraag wat de cocktail van verschillende pesticide residuen 
in het milieu doet met de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier. Nog altijd speelt 
deze stapeling van chemisch toxische stoffen geen rol bij de toelating van 
bestrijdingsmiddelen op de markt’  

Tekortkoming  

‘Het is een erkende tekortkoming dat we alleen per middel kijken’, zegt Annemarie van 
Wezel, hoogleraar milieuecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als lid van het College 
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt zij op basis 
van wetenschappelijke literatuur en bedrijfsdocumentatie of chemische middelen de markt op 
mogen. ‘Op basis hiervan was er in 2017 nog geen reden om glyfosaat niet toe te laten.’  

Vanwege de aanhoudende discussie over glyfosaat was de verlengingstermijn niet de 
gebruikelijke tien, maar vijf jaar. Een aantal lidstaten kijkt nu of glyfosaat vanaf 2023 nog 
mag worden gebruikt in Europa.  

Nederlandse gemeenten zijn er al mee gestopt. En vanwege de drinkwatervoorziening is in 
2019 in het Maasstroomgebied inmiddels een algeheel verbod op het gebruik van glyfosaat op 
verharde en halfverharde ondergronden. Hierdoor moesten ook particulieren met hun 
tuintegels, en bedrijven met hun terreinen en parkeerplaatsen op zoek naar andere middelen 
tegen onkruid.  

Deze maatregelen werden niet voor niets genomen. Want de landbouw mag dan de grootste 
gebruiker zijn, in 2010 bleek dat verharde ondergronden veruit de belangrijkste bron waren 
van uitspoeling naar de Maas. Met een regenbui stroomden alle achtergebleven 
glyfosaatresten dan zo vanaf de tegels het riool in.  

Onder druk van Natuur & Milieu hebben tuincentra inmiddels aangekondigd per 2022 te 
stoppen met de verkoop van het middel aan particulieren. Vorig jaar concludeerde het RIVM 
al dat, net als in de landbouw, het gebruik van glyfosaat door particulieren is afgenomen. 
Omdat sommige tuincentra het al niet meer verkopen en consumenten ‘mogelijk ook bewust 
voor middelen zonder glyfosaat kiezen vanwege de discussie over risico’s hiervan in de 
media’.  

‘Uiteindelijk blijft als bron alleen nog de landbouw over’, zegt Bannink van Riwa Maas. Dit 
zou duidelijkheid verschaffen, want nog altijd is er beperkte kennis over de precieze herkomst 
van middelen in het water.  

Lage dosering  

Loonwerker Van Beers is ervan overtuigd dat zijn sector niet het probleem is. ‘Onze glyfosaat 
eindigt niet in de naastgelegen sloot’, zegt hij. Hij benadrukt dat hij er voor zijn bodem en 
portemonnee ook bij gebaat is dat hij zo min mogelijk glyfosaat gebruikt. ‘Met heel dure 
technieken spuiten wij zeer precies en met zo'n lage dosering, dat het gemakkelijk afgebroken 
kan worden door de bodem.’  

Waterschappen meten wel degelijk glyfosaat in boerensloten, reageert Bannink. Ook milieu-
ecoloog Van Wezel weerspreekt Van Beers. Ze wijst erop dat het onvermijdelijk is dat 

glyfosaat vanaf het boerenland, via het grondwater en afspoeling ook in de naastgelegen sloot 
terecht komt. Maar, voegt ze eraan toe: ‘Het middel is vooralsnog toegestaan, omdat de 
verwachte concentraties niet dermate hoog zijn dat er ongewenste effecten voor het milieu te 
verwachten zijn’.  

De maatschappelijke discussie heeft landbouwer Van Beers toch ook aan het denken gezet. 
Voor tienduizenden euro’s heeft hij een nieuwe machine gekocht. Hij wijst trots op een van 
zijn acht tractoren. Erachter hangt het Zweedse apparaat met rijen kartelschijven. Hiermee 
kan hij de groenbemesters in het voorjaar ‘kneuzen’ en ze eronder krijgen met minder energie 
en beperkte kering van de bodem. ‘Helemaal chemievrij.’ Bannink van RIWA Maas staat vol 
bewondering naast de machine. ‘Bij dit soort initiatieven staan wij te applaudisseren.’  
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Overzicht nieuwsberichten, teelttips en persbericht website

27 juli 2020, Verslag bijeenkomst asperges Schoon Water 28 juli 2020, Schoon Water update – Camera gestuurde schoffelmachine voor stamslabonen 
Schoon Water



10 augustus 2020, Verslag bijeenkomst asperges (8 augustus) 31 augustus 2020,  Oz-robot schoffelt tussen de hortensia’s bij kwekerij Mol



15 september 2020,  Demonstratie mechanische onkruidbestrijding 18 september 2020., Elektrische schoffeltrekker inzetten voor mechanische onkruidbestrijding

6 oktober 2020,  Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp



8 oktober 2020, Garfold roterende schoffel met camera

8 oktober, Robotschoffel Dino en Oz van Naïo Technologies

9 oktober 2020,  Tuineigenaren hebben veel mogelijkheden om onkruiden, plagen 
en schimmels te voorkomen



14 oktober 2020, Schoon Water voor Brabant rapportage 2019

15 oktober 2020, Let op: Lentagran vervalt voor zaaiprei



Schoon Water nieuwsbrief 46, oktober 2020

8 december 2020, Ervaringen Wingssprayer en Hardi Twin Force door Schoon Water deelnemers



8 december 2020, Uitnodiging webinar

22 december 2020, Schoon Water webinar gemist

21 januari 2021, Update Schoon Water Wijzer 2021



19 april 2021, Nieuwe Oogst Groenbemester inwerken zonder glyfosaat

22 april 2021, Grootste bezemactie ooit 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd.



25 mei 2021, Schoon Water tip onkruidvrij perceel

16 juni 2021, Schoon Water tip phytophtora bestrijden

9 juni 2021, Schoon Water tip Onkruidbestrijding in mais

27 mei 2021, Schoon Water tip App IPM granen



23 juni 2021, Schoon Water tip schoffelen in bieten

Nieuwsbrieven: nr. 45, 46 en 47

Voor	het	derde	jaar	op	rij	hebben	we	een	heel	droog	voorjaar.	Ook	nu	is	de	verwachting

dat	dit	 in	de	zomer	aanhoudt.	Hierdoor	ondervinden	telers	veel	problemen	zoals	slechte

kieming	 en	 verwachte	 lagere	 opbrengsten,	 afgeharde	 onkruiden,	 meer	 en/of	 andere

plaaginsecten.	Tegelijkertijd	krijgen	schimmels	nauwelijks	kans.	Het	thema	droogte	komt

dan	ook	in	een	heel	aantal	teelttips	terug.	

Hieronder	een	lijstje	van	een	aantal	recente	'Schoon	Water'	teelttips	die	te	maken	hebben

met	de	droogte:

-	Onkruidbestrijding	bij	prei

-	Prei	beregenen?

-	Schimmelbestrijding	in	asperge	tijdens	droogte

-	Aanhoudende	droogte	in	asperge	(zie	bovenste	foto)

-	Insecten	in	de	suikerbieten

-	Bodemmiddelengebruik	in	uien

-	Aanslag	en	onkruidbestrijding	in	nieuwe	(boom)teelten

-	Voorkom	verbranding	van	boomteelt	gewassen	(zie	onderste	foto)

Duurzaam	 verdienmodel:	 Zuinig	 spuiten	 van

gewasbeschermingsmiddelen
Schoon	 Water	 loonwerkers	 Wijnand	 Snoeijen,	 Ad	 Raaijmakers	 en

Marcel	 Verhoeven	 vertellen	 in	 een	 artikel	 in	 'Grondig'	 hoe	 ze	 hun

klanten	 overtuigen	 van	 de	 voordelen	 van	 minder	 spuiten.	 Hun	 tip

aan	 collega-loonwerkers:	 Kijk	 kritisch	 naar	 de	 financiële

afspraken	 die	 je	 maakt	 met	 klanten.	 Leveren	 die	 de	 juiste

stimulans	 op	 om	 zo	 verantwoord	 mogelijk	 om	 te	 gaan	 met

gewasbeschermingsmiddelen?	Lees	hier	het	hele	artikel.

Sportvelden	zonder	chemie
Beheerders	 van	 sportgrasvelden	 passen	 al	 decennia	 geïntegreerde

bestrijding	 van	 onkruiden,	 insecten	 en	 schimmels	 toe.	 De	 noodzaak

daarvoor	wordt	alleen	maar	groter.	Vanaf	1	april	2020	geldt	een	verbod:

alleen	 in	 enkele	 situaties	 en	 als	 het	 echt	 onvermijdelijk	 is,	 mogen

gewasbeschermingsmiddelen	 worden	 toegepast.	 Tijdens	 twaalf

bijeenkomsten	van	januari	tot	en	met	maart	2020	zijn	zo’n	vierhonderd

beheerders	geïnformeerd	over	het	vraagstuk:	hoe	zorg	ik,	ook	na	april

2020,	 voor	 een	 goed	 bespeelbaar	 sportgrasveld?	 Lees	 het	 volledige

artikel	 over	 gezonde	 sportgrasvelden	 zonder

gewasbeschermingsmiddelen	hier.

Bezemactie	in	voorbereiding

Afgelopen	winter	is	er	een	bezemactie	geweest.	Bij	27	gemeenten	in	zuid-oost

Brabant	konden	agrariërs	restanten	van	oude	middelen	inleveren.	We	kregen

453	 aanmeldingen	 binnen.	 Helaas	 zijn	 door	 Corona	 enkele	 tientallen

deelnemers	nog	niet	bezocht.	Dat	wordt	dit	najaar	ingehaald.	

Op	dit	moment	is	CLM	druk	met	de	voorbereiding	van	een	inzamelactie	in	de

overige	Brabantse	gemeentes	voor	dit	najaar.	Opnieuw	in	samenwerking	met

alle	gewasbeschermingsadviseurs.

Update	Schoon	Water	Demo	
Dit	 jaar	 is	 Delphy	 gestart	 met	 een	 nieuwe	 onkruidbestrijdingsproef	 in

suikerbieten	en	snijmaïs,	waarbij	geïntegreerde	onkruidbestrijding	getest

wordt.	 Geïntegreerde	 onkruidbeheersing	 koppelt	 de	 voordelen	 van

chemische	 en	 mechanische	 onkruidbestrijding.	 Hierdoor	 zijn	 er	 minder

bestrijdingsmiddelen	 nodig	 en	 is	 er	 minder	 uitspoeling	 naar	 het	 grond-

en	 oppervlaktewater.	 De	 demo	 voor	 bieten	 heeft	 inmiddels	 drie	 van	 de

vier	bespuitingen	uitgevoerd,	hieronder	in	het	kort	de	resultaten.

Type	 onkruidbeheersing:	 Drie	 verschillende	 recepten	 worden

vergeleken,	 waarbij	 gelet	 wordt	 op	 overblijvende	 onkruiden,	 kosten,

arbeid	en	milieuwinst	(in	milieubelastingspunten):

1.	Recept	op	advies	van	de	leverancier

2.	Recept	LDS	onkruidbestrijding

3.	LDS	recept	in	combinatie	met	mechanische	onkruidbestrijding

Resultaten	 tot	nu	 toe:	 Uit	 de	 waarnemingen	 lijkt	 het	 LDS-chemisch	 recept	 voldoende	 vergelijkbaar	 met	 het

leverancier	 recept.	 Het	 effect	 van	 de	 middelen	 ten	 opzichte	 van	 de	 verschillende	 onkruidsoorten	 heeft

voldoende	gewerkt.	Drie	(van	de	vier)	bespuitingen	zijn	uitgevoerd	en	door	de	droogte	lijkt	dit	voldoende.	Wel

wordt	vlak	voor	het	sluiten	van	het	gewas	nog	geschoffeld	in	het	LDS-chemisch	in	combinatie	met	mechanisch

recept,	om	te	kijken	wat	dit	voor	effect	heeft	op	de	eventuele	nakiemers	en	het	gewas.

Zie	hier	ook	de	doseringen	van	de	verschillende	recepten.

CLM-milieumeetlat	klaar	voor	het	nieuwe	groeiseizoen!
De	Milieumeetlat	heeft	haar	jaarlijkse	update	ondergaan.	Nieuwe	door	het	Ctgb

toegelaten	 gewasbeschermingsmiddelen	 zijn	 toegevoegd.	 Opvallend	 is	 dat	 er

dit	jaar	veel	‘groene’	middelen	(van	natuurlijke	oorsprong)	geregistreerd	zijn.	Dit

betreft	 met	 name	 micro-organismen	 zoals	 Bacillus	 en	 Trichoderma	 stammen.

Ook	 van	 deze	 middelen	 stelt	 CLM	 de	 milieubelasting	 vast.	 De	 meeste	 van	 de

nieuwe,	‘groene’	middelen	hebben	een	lage	milieubelasting.	

Naast	 de	 mogelijkheid	 om	 via	 de	 website	 van	 de	 milieumeetlat	 middelen	 met	 elkaar	 te	 vergelijken	 heeft	 CLM

voor	 verschillende	 gewassen	 milieubelastingskaarten	 die	 ook	 geactualiseerd	 zijn.	 De	 kaarten	 bieden	 in	 een

oogopslag	 inzicht	 in	 het	 milieueffect	 van	 verschillende	 middelen	 die	 toegelaten	 zijn	 binnen	 de	 desbetreffende

teelt.	 Zo	 kan	 een	 teler	 snel	 het	 minst	 schadelijke	 middel	 kiezen.	 Vind	 hier	 de	 gratis	 te	 downloaden

milieubelastingskaarten.

In	 Alm	 en	 Biesbosch	 geen	 normoverschrijding

gewasbeschermingsmiddelen
Goed	nieuws	vanuit	Waterschap	Rivierenland.	In	de	afgelopen	3	jaar	zijn

er	bij	de	metingen	van	de	waterkwaliteit	in	het	gebied	Alm	en	Biesbosch

geen	 normoverschrijdingen	 vastgesteld.	 Het	 Waterschap	 is	 blij	 met	 de

inspanningen	 van	 akkerbouwers	 en	 loonwerkers	 in	 het	 gebied	 om	 het

oppervlaktewater	schoon	te	houden.	Lees	het	volledige	artikel	hier.

Intensivering	landgebruik	vormt	risico	voor	waterkwaliteit
In	 de	 Brabantse	 land-	 en	 tuinbouw	 nemen	 intensieve	 teelten	 de	 laatste	 jaren	 in

areaal	 toe.	 Dit	 heeft	 mogelijk	 consequenties	 voor	 de	 milieubelasting	 door

gewasbeschermingsmiddelen,	omdat	deze	belasting	sterk	verschilt	tussen	teelten.

Uit	 onderzoek	 van	 CLM	 in	 opdracht	 van	 de	 provincie	 Noord-Brabant	 blijkt	 dat	 de

verschuiving	 naar	 intensievere	 teelten	 tussen	 2009	 en	 2019	 in	 theorie	 een

verhoging	 geeft	 van	 de	 milieubelasting	 van	 3%	 voor	 grondwater	 en	 14%	 voor

oppervlaktewater.	 In	 deze	 studie	 is	 gerekend	 met	 een	 gestandaardiseerde

milieubelasting	om	de	factor	‘intensivering’	in	beeld	te	brengen.	In	werkelijkheid	zal

deze	 milieubelasting	 anders	 zijn,	 omdat	 ook	 andere	 factoren	 een	 rol	 spelen.	 Zo

werken	 Schoon	 Water	 telers	 in	 Brabant	 binnen	 hun	 eigen	 teelt	 al	 jaren	 aan

verlaging	 van	 de	 milieubelasting,	 waardoor,	 ondanks	 deze	 intensivering,	 deze

telers	 een	 daling	 van	 de	 milieubelasting	 realiseren.	 Lees	 hier	 het	 volledige

achtergrondrapport.
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Schoon	Water	Nieuwsbrief	45 Is	deze	mail	niet	goed	leesbaar?	Bekijk	de	webversie

Opnieuw	is	'droogte'	het	thema	van	het	voorjaar

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	ablok@clm.nl	toe	aan	uw	adresboek.

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	ablok@clm.nl	toe	aan	uw	adresboek.

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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Gerobotiseerde	onkruidbestrijding	steeds	meer

praktijkrijp

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	ablok@clm.nl	toe	aan	uw	adresboek.

Grootste	 Bezemactie	 ooit:	 1.259	 middelenkasten	 in	 Brabant

opgeruimd!

Tussen	 najaar	 2019	 en	 voorjaar	 2021	 is	 de	 ‘Bezem	 door	 de	 middelenkast

Noord-Brabant’	uitgevoerd	door	CLM,	in	opdracht	van	de	partners	van	Schoon

Water	voor	Brabant:	de	provincie,	Brabant	Water,	waterschappen	Aa	en	Maas,

Brabantse	Delta,	De	Dommel,	Rivierenland,	RIWA	Maas,	de	ZLTO	en	Cumela.

Dankzij	de	actie	konden	agrariërs,	loonwerkers	en	hobbyboeren	kosteloos	en

anoniem	hun	verouderde	gewasbeschermingsmiddelen	 inleveren.	Tijdens	de

actie	hebben	1.259	agrariërs,	 loonwerkers	en	hobby-boeren	de	middelenkast

laten	nakijken.	Er	zijn	10.617	verpakkingen	 ingeleverd.	 In	 totaal	 is	er	36.768

kg	middel	afgevoerd,	gemiddeld	37	kg	per	bedrijf	met	restanten.

Deelnemers	 gezocht	 voor	 de	 'Nationale

proeftuin	gewasbescherming'!
In	 het	 kader	 van	 het	 zusterproject	 H2020	 IPMWORKS	 project

zetten	Delphy	en	WUR	een	 telersgroep	op	die	aan	de	slag	willen

met	 IPM-maatregelen	op	hun	bedrijf,	onder	begeleiding	van	WUR

en	Delphy.

Enthousiaste	 akkerbouwers	 en	 vollegrondsgroentetelers	 in	 het

zuidoostelijk	 zandgebied	 met	 een	 vooruitstrevende	 blik	 en	 die	 actief	 aan	 de	 slag	 willen	 met	 duurzame

gewasbescherming	 kunnen	 zich	 hiervoor	 aanmelden.	 Als	 deelnemer	 van	 de	 groep	 krijgt	 u	 intensieve

begeleiding	tijdens	de	verandering	naar	een	duurzame	bedrijfsvoering	op	het	gebied	van	gewasbescherming.	U

deelt	 uw	ervaringen	en	voortgang	met	andere	deelnemers	 in	de	groep.	Dit	 project	 staat	 los	 van	het	 'Schoon

Water'	project,	maar	sluit	goed	aan	bij	de	doelstellingen.

Heeft	u	interesse?	Laat	het	ons	dan	weten!	We	nemen	dan	contact	met	u	op	voor	nadere	toelichting	en	vragen.

Contact:	l.mencke@delphy.nl	of		06-29700381

Verlagen	middelengebruik	in	de	akkerbouw
De	 akkerbouwsector	werkt	 aan	 het	 verlagen	 van	 het	middelengebruik.

Drie	Schoon	Water	telers	vertellen	in	een	artikel	in	de	boerderij	over	hoe

ze	dat	op	hun	eigen	bedrijf	doen	en	hoe	dat	uitpakt.	Hierin	vertelt	Arnold

Hendrickx	 over	 de	 goede	 resultaten	 van	 het	 spuiten	 met	 de

Wingssprayer,	komt	de	inzet	van	de	onkruideg	in	de	aardappelpercelen

van	 Dingeman	 Burgers	 aan	 bod	 en	 legt	 loonspuiter	Wijnand	 Snoeijen

onder	 andere	 uit	 over	 de	 werking	 van	 zijn	 nieuwste	 spuitboom:	 de

AirFlowPlus.

Nieuwe	milieubelastingkaarten
Er	zijn	weer	nieuwe	versies	beschikbaar	voor	de	milieubelastingskaarten

voor	zomergerst,	maïs,	grasland,	consumtieaardappels	en	stamslaboon.

Binnenkort	 komen	 er	 ook	 nieuwe	 kaarten	 voor	 boomteelt	 en	 vaste

planten,	 suikerbieten,	 wintertarwe	 en	 asperges.	 Deze

milieubelastingskaarten	zijn	gratis	te	downloaden	en	zijn	gemaakt	in	het

kader	 van	 de	 project	 'Schoon	 Water	 voor	 Brabant'	 en	 'Boeren	 voor

Drinkwater	Overijssel'.

Nieuwe	 Oogst:	 Groenbemester

inwerken	zonder	glyfosaat
Vanuit	 een	 collega	 project,	 Waterwijs	 Boeren,	 op

proefbedrijf	 De	 Marke	 zijn	 onlangs	 verschillende

mogelijkheden	gedemonstreerd	voor	het	verkleinen

en	 inwerken	 van	 grasgroenbemesters,	 zonder	 de

inzet	van	glyfosaat.

Deze	 verschillende	 mogelijkheden	 worden	 besproken

en	gedemonstreerd	in	een	filmpje	en	in	een	artikel	in	de

Nieuwe	 Oogst.	 Waterwijs	 Boeren	 van	 het	 Deltaplan

Agrarisch	 Waterbeheer	 heeft	 als	 doel	 tot	 minder	 dan

50mg	nitraat	in	het	grondwater	te	komen	in	de	grondwaterbeschermingsgebieden	in	Gelderland.
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Schoon	Water	loopt	door
U	heeft	deze	winter	minder	van	Schoon	Water	gehoord	dan	u	gewend	bent.	Door	de	Corona	richtlijnen

zijn	er	geen	fysieke	bijeenkomsten	gehouden.	Ook	Schoon	Water	teelttips	ontving	u	tijdelijk	niet.	Dit	had

te	maken	met	het	aflopen	van	de	vorige	projectperiode.	Provincie	Noord-Brabant,	Brabant	Water,	RIWA

Maas,	de	Brabantse	Waterschappen	en	ZLTO	hebben	de	intentie	het	project	voor	te	zetten.	Zij	beraden

zich	momenteel	op	de	juiste	invulling	van	het	vervolgproject	van	2022-2026.	

Ter	overbrugging	zijn	er	komend	halfjaar	ook	enkele	Schoon	Water	activiteiten,	dit	kunt	u	verwachten:

U	ontvangt	weer	teelttips	voor	uw	gewas.	

Veldbijeenkomsten	of	webinars	voor	uw	sector	(uitnodiging	volgt)

Een	demonstratiebijeenkomst	met	de	nieuwste	Schoon	Water	technieken	in	september/oktober.

Heeft	u	een	vraag	over	hoe	u	uw	gewas	kan	beschermen	met	minder	middelen	of	emissie?	Aarzel	niet

om	te	bellen	met	uw	Schoon	Water	adviseur:

Schoon	Water	adviseur Telefoon Team

Anton	van	der	Velde 06-53151756 Stamslaboon

Arie	Schipper 06-20398253 Boomteelt

Eugene	van	Abeelen 06-53946072 Boomteelt

Francois	van	Abeelen 06-20131201 Boomteelt

Henry	van	den	Akker 06-53310383 Akkerbouw

Job	Jacobs 06-53427233 Boomteelt

Marc	van	Tilburg 06-30327191 Aardbeien

Reinier	Stoutjesdijk 06-53151805 Akkerbouw

Stefan	Michiels 06-29451901 Akkerbouw

Wim	van	Tilburg 06-12069946 Akkerbouw	&	Prei

Vragen	kunt	u	stellen	door	een	mail	te	sturen	naar	info@schoon-water.nl.

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	ablok@clm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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