
Podcastserie	'Red	de	Lente'
Vanuit	 Schoon	 Water	 willen	 we	 jullie	 graag	 wijzen	 op	 een
interessante	podcast,	genaamd	‘Red	de	Lente’,	over	de	impact
van	bestrijdingsmiddelen	op	mens	en	milieu,	zestig	jaar	na	het
spraakmakende	boek	‘Silent	Spring’.	De	podcast	is	te	luisteren
op	reddelente.nl.
In	9	afleveringen	van	ca.	45	minuten	vertellen	diverse	partijen,	van
kweker	 tot	 natuurliefhebber,	 over	 hun	 werk	 en	 de	 relatie	 met
bestrijdingsmiddelen.	 Over	 wereldwijde	 bijensterfte,
wetenschappers	die	wijzen	op	gevaren,	boeren	die	nog	niet	zonder
kunnen,	 de	 positie	 van	 de	 industrie,	 sluipwespen	 als	 natuurlijke
vriend	en	 tenslotte	 de	prangende	 vraag:	wat	 doe	 jij	 zelf	 om	onze
lente	te	redden?

In	 aflevering	 1	 is	 Schoon	 Water-deelnemer	 Dingeman	 Burgers	 te	 horen,	 en	 in	 aflevering	 8	 komt	 Sandra
Verheijden	van	Brabant	Water	aan	het	woord.	Meer	infomatie	is	te	lezen	in	het	bijbehorende	persbericht.

Groenbemester	als	basis
Bij	 “Schoon	 Water	 voor	 Brabant”	 denkt	 met	 vaak	 aan
lagere	doseringen	van	chemie.	Maar	is	de	basis	niet	het
telen	 van	 weerbare	 planten?	 	 Het	 hanteren	 van	 een
gevarieerd	 bouwplan	 met	 daarbij,	 de	 teelt	 van	 een
geslaagde	 groenbemester	 speelt	 een	 grote	 rol	 in	 deze
basis.	 Belangrijk	 is	 om	 vooraf	 het	 doel	 van	 de
groenbemester	 duidelijk	 te	 bedenken.	 Het	 gewas	 moet
namelijk	wel	 voldoende	 tijd	 hebben	 om	 zich	 volledig	 te
ontwikkelen	voor	een	maximaal	effect.	
Groenbemesters	 kunnen	 geteeld	 worden	 ten	 behoeve	 van:
aaltjesbestrijding,	 extra	 organische	 stof	 voorziening,
verbeteren	van	de	structuur	en/of	juist	het	stimuleren	van	het
bodemleven.	 Ook	 kan	 men	 ervoor	 kiezen	 juist	 géén
groenbemester	te	telen	of	later	in	te	zaaien	om	zo	een	goede
wortelonkruidbestrijding	uit	te	kunnen	voeren.	Stem	de	keuze
van	de	groenbemester	af	op	de	situatie	per	perceel.
Lees	meer	over	het	kiezen	van	de	juiste	groenbemester	in	de
Schoon	Water	tip	op	de	website	schoon-water.nl.

Gewasbeschermingsmonitor:	Schoon	Water	Wijzer
De	 gewasbeschermingsmonitor	 van	 Schoon	Water	 voor	 Brabant	 –
de	SchoonWaterWijzer	 –	 is	 door	 de	 adviseurs	 van	Delphy	 en	CLM
vernieuwd	en	staat	nu	online.
Nieuwe	 technieken	 en	 maatregelen	 zijn	 toegevoegd,	 inclusief	 extra
aandacht	 voor	 een	 gezonde	 bodem.	 Dit	 jaar	 is	 het	 ook	 mogelijk	 om
onderstaande	 qr-code	 te	 scannen	 en	 de	 monitor	 op	 de	 smartphone	 te
openen.	Zo	heeft	elke	teler	de	mogelijkheid	om	gemakkelijk	en	overal	de
SchoonWaterWijzer	–	kosteloos	–	in	te	vullen.	
Gewasbeschermingsmonitor:	Schoon	Water	Wijzer

Mechanische	onkruidbestrijding	en	robotisering
Schoffelmachines	 en	 robots	 zijn	 steeds	 meer	 in	 trek	 bij	 (Schoon
Water)	 deelnemers.	 Bijeenkomsten	 omtrend	mechanisatie	 trekken
veel	 deelnemers	 en	 ook	 steeds	 meer	 deelnemers	 gaan	 over	 op
schoffelen	al	dan	niet	met	een	robot.
Verschillende	 Schoon	 Water	 deelnemers	 proberen	 en/of	 kopen	 nieuwe
machines	 die	 het	 schoffelen	 makkelijker	 maken.	 Zo	 heeft	 Jansen&Co
een	 9m	 lange	 Garford	 schoffelmachine	 in	 de	 ...	 en	 zet	 Gijs	 Krol	 de
Ekobot	in	voor	onkruidbestrijding	in	uien.

Daarnaast	 zijn	 er	 diverse	 bijeenkomsten	 geweest	 waar	 de	 focus	 lag	 op	 mechanische	 onkruidbestrijding,	 in
verschillende	teelten:
-	Mechanische	onkruidbestrijding	in	de	vollegrondgroente
-	Mechanische	onkruidbestrijdig	in	de	boomkwekerij
-	Robotiseringsdag	akkerbouw	en	groenteteelt	(niet	georganiseerd	door	Schoon	Water)

Aspergebijeenkomst	in	Ossendrecht
Op	vrijdag	29	juli	waren	we	op	bezoek	in	Ossendrecht	bij
aspergetelers	Ad	en	Ferry	de	Weert.	We	namen	een	kijkje
op	 het	 bedrijf	 en	 bespraken	 diverse	 actuele	 thema’s
binnen	de	aspergeteelt.	Zo	is	er	ingegaan	op	dripirrigatie,
(mechanische)	onkruidbestrijding	en	biofolie.
Schoon	 Water	 teler	 Marc	 de	 Wit	 liet	 de	 werking	 van	 zijn
Rinieri	 machine	 met	 vingerwieders	 zien.	 De	 kleine	 trekker
met	achterop	het	werktuig	met	vingerwieders	 rijdt	 tussen	de
rijen	door.	Er	zit	nu	ook	nog	een	cultivator	achterop,	die	het
gangpad	meepakt.	Voor	een	goede	werking	moet	er	minimaal
7	km/u	mee	gereden	worden,	tot	15	km/u.
Lees	het	hele	verslag	op	schoon-water.nl.

Teelttips
De	 afgelopen	 periode	 zijn	 weer	 een	 aantal	 tips	 verstuurd.
Veelal	 te	 maken	 met	 de	 droge,	 warme	 zomer.	 Alle	 teelttips
zijn	 te	 lezen	 op	 schoon-water.nl.	 Hieronder	 staan	 de	 meest
recente	tips:
-	Aandacht	voor	Alternaria	in	aardappelen
-	Uitstellen	Phytophthora	bestrijding
-	Toepassing	MH	in	consumtieaardappelen
-	Zeer	hoge	infectiedruk	in	boomkwekerijgewassen

Schoon	Water	bijeenkomsten
We	hebben	al	enkele	bijeenkomsten	gehad,	maar	er	staan	ook	nog	wat	op	de	planning.	Houdt	hiervoor	ook	de
website	in	de	gaten.	Hieronder	staan	de	geplande	bijeenkomsten:
-	Demodag	Boomteelt	op	14	september
-	Robotiseringsdag	op	13	oktober
-	Demobijeenkomst	mechanische	onkruidbestrijding	in	oktober
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Groeizaam	weer	voor	Schoon	Water
Het	 stimuleringsproject	 Schoon	 Water	 voor	 Brabant	 is	 wegens	 succes	 verlengd.	 Bestuurders	 van
Provincie	 Noord-Brabant,	 drinkwaterbedrijf	 Brabant	 Water,	 de	 Brabantse	 waterschappen	 en	 ZLTO
toonden	zich	bij	de	Kick-off	op	31	mei	eensgezind.
De	 aanpak	 van	 uitvoerders	 CLM,	 Delphy	 en	 Arcadis	 biedt	 telers	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 werken	 aan	 een
gewasbescherming	 met	 nagenoeg	 geen	 emissie	 in	 2027.	 Met	 onafhankelijke	 bedrijfsbegeleiding,	 innovatieve
technieken	en	 samenwerking	met	afnemers.	En	met	aandacht	 voor	 toenemende	verpachting	en	 verhuur	 van
gronden.	Lees	het	hele	persbericht	op	schoon-water.nl.

Vragen	 over	 het	 project?	 Neem	 contact	 op	 met	 projectleider	 Jenneke	 van	 Vliet	 (email:	 jvanvliet@clm.nl,
telefoon:	0345	470	753).

Schoon	Water	Kennisvouchers
Een	frisse	blik	voor	een	betere	teelt:	gebruik	de	Schoon	Water	kennisvoucher	voor	een	adviesgesprek
met	een	onafhankelijke	adviseur.
Al	 een	 aantal	 Schoon	 Water	 deelnemers	 maakt	 inmiddels	 gebruik	 van	 de	 voucher.	 De	 deelnemers	 krijgen
advies	 over	 hun	 vragen	 die	 maatregelen	 zoals	 niet-kerende	 grondbewerking,	 groenbemesters	 en	 het
optimaliseren	 van	 bemesting	 betreffen.	 Voor	 dit	 jaar	 hebben	 we	 30	 vouchers.	 Dit	 jaar	 zijn	 er	 nog	 enkele
vouchers	beschikbaar.	Vraag	een	adviesgesprek	aan	door	op	de	foto	van	de	desbetreffende	adviseur	te	klikken.

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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