
Schoon	 Water	 akkerbouwer	 Dingeman	 Burgers	 heeft	 een
onkruideg	 aangeschaft	 met	 de	 innovatiebijdrage	 vanuit	 het
project.	Op	deze	manier	probeert	Dingeman	minder	chemische
middelen	 te	 gebruiken.	 Hij	 vertelt	 over	 zijn	 ervaringen	 in	 de
Nieuwe	Oogst.	

De	 onkruideg	 gebruikt	 Dingemans	 voor	 de	 onkruidbestrijding	 in
aardappelen	 en	 sperziebonen.	 Afgelopen	 jaar	 heeft	 hij	 beide
teelten	 zonder	 chemische	 onkruidbestrijding	 geteeld.	 Dit	 jaar	 was
alleen	 in	de	aardappels	een	 lage	dosering	nodig,	 omdat	het	 lang
nat	was.

Save	the	date!
Meld	je	aan	voor	de	komende	Schoon	Water	bijeenkomsten:
-	Asperge	bijeenkomst	medio	september	
-	Robotisering	in	2021	op	7	oktober

Alle	evenementen	komen	op	de	website	te	staan,	hier	zijn	ook	na	afloop	de
verslagen	van	de	bijeenkomsten	te	lezen.

Druppelirrigatie	in	de	preiteelt
Eind	juli	was	de	eerste	Schoon	Water	bijeenkomst	voor	de	prei-telers	van	dit
jaar.	Ditmaal	op	het	bedrijf	van	Schoon	Water	telers	Arnold	en	Luc	Hendrickx
die	o.a.	prei	en	 ijsbergsla	 telen	voor	Bakker	Barendrecht.	Dit	 jaar	hebben	ze
voor	het	eerst	druppelirrigatie	aangelegd	voor	zowel	beregenen	als	de	toevoer
van	meststoffen.

Naast	een	toelichting	van	de	aanleg	van	de	druppelirrigatie	en	een	kijkje	in	het
veld,	 heeft	 Harrie	 Pijnenburg	 (Delphy)	 wat	 verteld	 over	 de	 gewas-
beschermingsmiddelen	in	prei.	Het	hele	verslag	is	te	lezen	op	de	website.	

Knipselkrant
Schoon	Water	is	het	afgelopen	jaar	weer	flink	in	de	pers
geweest.	Er	 konden	niet	altijd	evenveel	bijeenkomsten
georganiseerd	worden	vanwege	corona.	Dit	is	opgelost
door	het	versturen	van	extra	 teelttips	en	daarnaast	het
organiseren	 van	 een	 webinar	 afgelopen	 winter.	 Hier	 is
een	overzicht	van	alle	 (nieuws)artikelen	en	 tips	van	de
periode	juni	2020	tot	en	met	juni	2021.

Actuele	teelttips
De	 behoorlijk	 natte	 zomer	 heeft	 veel	 schimmeldruk	 met	 zich
meegebracht.	 Dit	 was	 terug	 te	 zien	 in	 de	 teelttips,	 waar	 een
heel	aantal	over	schimmelbestrijding	zijn	gegaan:
-	Optimale	schimmelbestrijding	in	de	boomteelt
-	Phytophthora	en	Alternaria	in	aardappelen	(foto)
-	Schimmelbestrijding	in	asperge

Op	 de	 Schoon	 Water	 website	 zijn	 ook	 alle	 andere	 Schoon
Water	teelttips	te	vinden.

Keuzes	bij	onderwerken	groenbemester
Schoon	 Water	 telers	 Snoeijen	 en	 van	 Beers	 vertellen	 over	 hun
ervaringen	met	het	verlagen	van	het	middelengebruik	en	de	 inzet
van	groenbemesters	in	de	Boerderij.	

In	het	uitgebreide	artikel	staan	de	ervaringen	en	mogelijkheden	van
groenbemesters	 onderwerken	 zonder	 het	 gebruik	 van	 glyfosaat.
Lees	 het	 hele	 artikel	 op	 de	 Boerderij	 of	 op	 de	 Schoon	 Water
website.

Chemievrij	golfbaanbeheer
Zowel	binnen	het	project	Schoon	Water	als	daarbuiten	 lopen	 initiatieven
rondom	chemievrij	beheer	van	golfbanen	en	sportvelden.	CLM	houdt	zich
in	 verschillende	 projecten	 bezig	 met	 het	 beheer	 zonder	 gewas-
beschermingsmiddelen.	Op	Greenkeeper	staat	een	artikel	over	chemievrij
golfbaanbeheer	 van	 een	 collega-project.	 Dit	 is	 tevens	 te	 vinden	 op	 de
website	van	CLM.	

Nieuwe	milieubelastingkaarten
Er	zijn	weer	nieuwe	versies	beschikbaar	van	de	milieubelastingskaarten:
voor	boomteelt	en	vaste	planten,	suikerbieten,	wintertarwe	en	asperges.
Bovenop	 de	 kaarten	 zomergerst,	 maïs,	 grasland,	 consumtieaardappels
en	 stamslaboon	 die	 eerder	 dit	 jaar	 al	 vernieuwd	 zijn.	 Deze	 milieu-
belastingskaarten	zijn	gratis	te	downloaden	en	zijn	gemaakt	in	het	kader
van	het	project	'Schoon	Water	voor	Brabant'	en	'Boeren	voor	Drinkwater
Overijssel'.
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Eggen	voor	schoner	grondwater

Middelenverbruik	verder	beperken	met	laagvolumestrooien
Schoon	 Water	 teler	 Geert	 Baltussen	 van	 Geert	 Baltussen	 Boomkwekerij	 behaalt	 veel	 winst	 met	 de
laagvolumestrooitechniek	 (LvS)	 van	 Agricult.	 Deze	 toepassing	 neemt	 de	 afgelopen	 jaren	 toe.	 Zeker	 nu	 deze
techniek	 tegen	 onkruid	 is	 erkend	 als	 driftreducerend.	 Vooral	 in	 de	 boomteelt,	 maar	 ook	 in	 zomerbloemen,
groenten	en	akkerbouwgewassen.	Lees	het	volledige	artikel	in	de	Nieuwe	Oogst.	

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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