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Voorwoord___________________________________________________________________  

In de boomkwekerij worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is een feit. 
Dat het hoogheemraadschap van Rijnland vervolgens deze middelen in het slootwa-
ter van de Greenport Boskoop aantreft, is een bijkomstigheid die natuurlijk zoveel 
mogelijk voorkomen moet worden. Dat geldt vooral voor middelen waarvan we nu 
weten dat zij zó giftig zijn voor het milieu dat zij niet meer toegelaten zijn, soms na 
jaren van geoorloofd gebruik in de boomkwekerij.  
 
Als middelen verboden zijn, moeten zij door de kweker worden opgeruimd. In ge-
sprekken met kwekers en vertegenwoordigers van de sector wordt vaak aangege-
ven dat kwekers niet weten waar zij met die middelen heen moeten, met als gevolg 
dat deze jarenlang worden bewaard of toch maar gebruikt worden, met alle milieu-
vervuilende gevolgen van dien. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft het 
hoogheemraadschap van Rijnland samen met Kring Boskoop het initiatief Bezem 
door de Middelenkast opgezet.  
 
Hoe groot het probleem van afvoeren van middelen was voor de kwekers in de 
regio, werd gaandeweg het project duidelijk. De opkomst van kwekers was over-
weldigend en zo ook het aantal kilo’s ingeleverde middelen. De moeilijkheden waar 
het team van CLM en Windhorst/Van Veen tegenaan liepen met betrekking tot het 
opruimen van de middelen, maakten duidelijk dat naar een structurele oplossing 
voor dit probleem gezocht moet worden.  
 
Als er één manier is om middelen niet in het milieu te krijgen, dan is het wel afvoe-
ren in de verpakking waarin het in eerste instantie door de kweker is gekocht. 
Dankzij de positieve medewerking van ruim 200 kwekers in Greenport regio Bos-
koop is met deze eenmalige actie een grote stap gezet richting een betere water-
kwaliteit. 
 
 
Aafke Krol, projectleider van Onderzoeksproject boomteeltsector Greenport Bos-
koop 
Peter Bontekoe, voorzitter Kring Boskoop  
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Samenvatting ______________________________________________________________________  

Uit waterkwaliteitsmetingen van waterschappen en uit N-VWA-controles blijkt dat 
telers soms bestrijdingsmiddelen gebruiken die verboden zijn in Nederland. Het 
hoogheemraadschap van Rijnland treft in de regio Boskoop soms ook verboden mid-
delen aan in het oppervlaktewater.  
 
Gebruik van verouderde middelen kan leiden tot een flinke milieubelasting van op-
pervlakte- en grondwater. De afgelopen jaren zijn veel middelen herbeoordeeld en 
zijn verschillende middelen verboden vanwege de milieuschadelijkheid. Voor de teler 
is het lastig om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Niet-toegelaten mid-
delen, restanten en verouderde middelen waarvan de teler twijfelt of ze nog bruik-
baar en effectief zijn blijven regelmatig in de middelenkast bewaard. Het opschonen 
van de middelenkast wordt vaak uitgesteld, mede omdat niet altijd duidelijk is op 
welke manier de middelen verantwoord afgevoerd kunnen worden. 
 
In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland is het project ‘Bezem door de 
middelenkast in Boskoop’ uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies BV in samen-
werking met AgroPoli/Windhorst van Veen. Het doel van deze aanpak was om de 
milieubelasting in Boskoop te verminderen door de middelenkast van boomkwekers 
op te schonen en om laagdrempelige afvoer van verouderde middelen te faciliteren. 
 
Deelnemers zijn verkregen door de boomkwekers in de regio Boskoop een uitnodi-
gingsbrief te sturen, nieuwsberichten met oproep tot deelname te verspreiden en 
het netwerk van de boomkwekerij-adviseur Windhorst van Veen te benutten.  
Met de CLM-registratietool is bij het bezoek aan de boomteler nagegaan of de aan-
wezige middelen wel of niet toegelaten waren. Aansluitend is de hoeveelheid middel 
bepaald en geregistreerd. Vervolgens zijn inlevermomenten georganiseerd waarop 
de teler zijn middelen gratis kon inleveren. Verder is de milieubelasting van de ge-
registreerde middelen met behulp van de CLM-Milieumeetlat bepaald. 
 
210 telers hebben aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in de regio Boskoop 
deelgenomen. Dit betreft circa 1/4 van de telers gevestigd in de regio. Tijdens het 
project is 1895 kg middel geregistreerd. Gemiddeld 9 kg per bedrijf. In Boskoop en 
Waddinxveen is 26% meer kg middel ingeleverd dan geregistreerd. 
Bij de milieustraten van gemeenten Alphen aan de Rijn en Bodegraven-Reeuwijk 
konden de middelen ingeleverd worden. Waddinxveen en Boskoop waren niet be-
reid middelen in te nemen. Voor kwekers in deze gemeenten zijn alternatieve inle-
vermomenten georganiseerd. 
 
Van circa een kwart (498 kg) van de geregistreerde middelen werd in de periode 
2006-2010 op een of meerdere meetpunten in oppervlaktewateren van de gemeen-
te Boskoop bijbehorende werkzame stoffen (en metabolieten) de MTR-waarde over-
schreden. De bezemactie heeft er toe geleid dat deze 498 kg niet meer in het op-
pervlaktewater terecht kan komen. 
De afgevoerde middelen zijn ook getoetst aan toelatingsnorm van het CTGB via de 
milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen.  

a. 37% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor  het grondwater 
(>100 mbp). 
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b. 54% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor het waterleven 
(>10 mbp). 

c. 31% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor het bodemleven 
(>100 mbp).  

 
We adviseren Rijnland en de Kring Boskoop een lange termijn oplossing te organi-
seren waarbij het voor de kwekers duidelijk is hoe en waar ze laagdrempelig mid-
delen af kunnen voeren. Ook adviseren we hen gezamenlijk de noodzaak van klei-
nere verpakkingen van 1 of 3 liter bij de industrie aan te kaarten en het Ctgb te 
vragen om de website met toelatingsinformatie beter te ontsluiten. Tenslotte advi-
seren we boomkwekers om zelf of samen met de adviseur jaarlijks de middelenkast 
te checken. Dit voorkomt dat niet toegelaten middelen zich ophopen in de kast met 
het risico van illegaliteit.  
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1 Inleiding ________________________________________________________________________________  

Berichten als ‘Verboden middelen in Nederlandse boomteelt’ en ‘Hardere aanpak voor 
rozentelers bij verboden middelen’ staan helaas regelmatig in de vakbladen. Daarte-
genover staan gelukkig ook berichten met de kop ‘Telers houden zich beter aan mid-
delenbeleid’. Uit waterkwaliteitsmetingen van waterschappen en AID-controles blijkt 
dat telers regelmatig bestrijdingsmiddelen gebruiken die verboden zijn in Nederland. 
Het hoogheemraadschap van Rijnland treft in de regio Boskoop soms verboden mid-
delen aan in het oppervlaktewater.  
 
Gebruik van verouderde middelen kan leiden tot een flinke milieubelasting van op-
pervlakte- en grondwater. De afgelopen jaren zijn veel middelen herbeoordeeld en 
zijn verschillende middelen verboden vanwege de milieuschadelijkheid. Voor de teler 
is het lastig om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Niet-toegelaten mid-
delen, restanten en verouderde middelen waarvan de teler twijfelt of ze nog bruik-
baar en effectief zijn blijven regelmatig in de middelenkast bewaard. Het opschonen 
van de middelenkast wordt vaak uitgesteld, mede omdat niet altijd duidelijk is op 
welke manier de middelen verantwoord afgevoerd kunnen worden. 
 
Telers kunnen in principe resten en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen inleveren 
of op laten halen door erkende afvalinzamelaars. Deze bedrijven hebben een vergun-
ning voor de verwijdering van bedrijfchemisch afval (bijv. Van Gansewinkel). Ook 
sommige gemeenten hebben zo’n vergunning en bij die gemeenten kunnen resten en 
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen bij het Klein Chemisch Afval depot worden 
ingeleverd. Deze afvoer is geregeld via de Stichting STORL en gemeenten kunnen per 
kg afgevoerde verpakking of middel een vergoeding ontvangen. Echter lang niet alle 
gemeenten werken mee met deze regeling. Om het gebruik van verouderde middelen 
en hiermee de milieubelasting te verminderen, is op initiatief van CLM en DLV Plant al 
eerder in Drenthe (LTO 2010) en Noord-Brabant (van Vliet e.a. 2012) met succes ‘de 
bezem door de middelenkast’ gehaald.  
 
 

1.1 Aanleiding voor het project 

In 2009 is het hoogheemraadschap van Rijnland vanwege de Kaderrichtlijn Water 
gestart met de voorbereidingen voor Onderzoeksproject boomteeltsector Greenport 
Boskoop (KRW). Deze voorbereidingen betroffen vooral het polsen van kennisinstitu-
ten, toeleveranciers, kwekers, adviesbureaus en andere partijen in de Greenport over 
welke knelpunten een goede oppervlaktewaterkwaliteit in de Greenport in de weg 
staan. Een van de knelpunten die daar aan het licht kwamen, was de afvoer van niet 
meer toegelaten of gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Daarom is in november 2011 in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland 
het project ‘Bezem door de middelenkast in Boskoop’ uitgevoerd door CLM in sa-
menwerking met AgroPoli/Windhorst van Veen. Andere projecten die momenteel in 
het kader van Onderzoeksproject boomteeltsector worden uitgevoerd zijn ‘Duur-
zaam Water Bedrijfsplan’ (met het efficiënter gebruiken van verschillende water-
stromen op het bedrijf minder voedingsstoffen in het oppervlaktewater laten ko-
men) en ‘Slootgerichte Aanpak’ (emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen 
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herkennen en verminderen). In 2014 wordt vanuit deze projecten een aantal kans-
rijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit verwacht.  
     
 

1.2 Doel van ‘Bezem door de middelenkast’ 

Het doel van het project is om de milieubelasting in Boskoop te verminderen door de 
middelenkast van boomkwekers op te schonen en laagdrempelige afvoer van verou-
derde middelen te faciliteren. 
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2 Werkwijze 

Deelnemers zijn verkregen door de boomkwekers in de regio Boskoop een uitnodi-
gingsbrief te sturen, nieuwsberichten met oproep tot deelname te verspreiden en 
het netwerk van de boomkwekerij-adviseur Windhorst van Veen te benutten. Met 
een registratietool is bij het bezoek aan de boomteler bekeken of een middel wel of 
niet toegelaten is. Aansluitend is de hoeveelheid middel bepaald en geregistreerd. 
Vervolgens zijn inlevermomenten georganiseerd waarop de teler zijn middelen gra-
tis kon inleveren. Verder is de milieubelasting van de geregistreerde middelen met 
behulp van de CLM-Milieumeetlat bepaald. 
 
 

2.1 Communicatie met en werving van de boomkwekers 

Niet meer toegelaten middelen is een voor kwekers gevoelig onderwerp en onze 
ervaring leert dat zorgvuldige communicatie cruciaal is. De aanpak en 
communicatie rond de actie is in nauwe samenwerking met Kring Boskoop en 
Rijnland opgezet. 
 
De boomkwekers zijn op een viertal manieren benaderd. Als eerste hebben alle 
boomkwekers in de regio Boskoop per post op 6 december 2011 een 
uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen aan de actie, zie bijlage 2. Adressen 
voor de mailing zijn beschikbaar gesteld door het hoogheemraadschap van 
Rijnland. Via het opsturen van een ingevulde antwoordkaart (figuur 2.2) kunnen 
boomkwekers zich aanmelden voor de actie. In eerste instantie konden 
antwoordkaarten terug gestuurd worden tot 15 december 2011, maar de 
aanmeldingen bleven binnen komen tot halverwege februari 2012. Ook konden de 
deelnemers zich telefonisch aanmelden bij Agropoli/Windhorst van Veen of CLM.  
 

 
Figuur 2.1 Antwoordkaart 
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Ten tweede is een persbericht verstuurd aan de lokale media en het vakblad voor 
de Boomkwekerij om de actie aan te kondigen. Zie bijlage 3 voor deze en meer 
persberichten. 
 
Ten derde zijn de contacten van CLM en van Agropoli/Windhorst van Veen in de 
regio benut. Agropoli/Windhorst van Veen heeft een groot aantal klanten in de 
regio. Deze boomkwekers zijn actief benaderd om deel te nemen aan de actie.  
 
Ten vierde zijn ook de deelnemers van ‘Project Duurzaam Water Bedrijfsplan’ en 
‘Slootgerichte Aanpak’ actief benaderd. Beide projecten voert Hoogheemraadschap 
Van Rijnland uit. 
 
In januari en februari 2012 zijn de bedrijven die zich hebben aangemeld, bezocht 
door een adviseur van CLM of Agropoli/Windhorst van Veen. 
 

2.2 Registratietool 

Om ervoor te zorgen dat de identificatie en registratie van verouderde middelen effi-
ciënt verloopt, is gebruik gemaakt van een digitale registratietool die CLM heeft ont-
wikkeld. Via deze tool kan via een laptop ter plekke bij de middelenkast van de kwe-
ker worden bepaald welke middelen zijn toegelaten en van welke middelen de 
toelating is verlopen. Zie bijlage 1 voor het invulblad van de tool. De tool geeft de 
volgende zaken weer: 

 toelatingsnummer; 
 middelnaam; 
 toelating (expiratiedatum); 
 verbruikstermijn (opgebruiktermijn);  
 STORL code; 
 W-nummer. 

De STORL code geeft aan of het middel of de verpakking via STORL kan worden af-
gevoerd. Het W-nummer geeft informatie over de status van het etiket. Indien een 
nieuw gebruiksvoorschrift met bijhorend nieuw etiket verschijnt, verandert het W-
nummer van een middel. Volgens het toelatingsbeleid moet de gebruiker het nieuwe 
etiket printen en bij het middel voegen. Tijdens de bezoeken is dit toegelicht en is 
uitgelegd op welke wijze de teler het nieuwe etiket kan uitprinten. 
 
In de registratietool zijn ruim vierduizend bestrijdingsmiddelen opgenomen. Midde-
len zijn opgenomen vanaf een expiratiedatum begin jaren negentig.  
 
 

2.3 Organiseren inleveren middelen 

Een onderdeel van de actie ‘Bezem door de middelkast in Boskoop’ was dat kwekers 
kosteloos hun middelen konden inleveren. Daarnaast is geregeld dat deelnemers hun 
middelen zelf weg moesten brengen, zodat ze bekend konden raken met de afvoer-
voorziening van de milieustraat. Het idee hierachter was dat zij in de toekomst eer-
der geneigd zullen zijn om oude middelen weg te brengen. De voorkeur voor de af-
voerwijze ging uit naar de milieustraat in de gemeente waar de kweker gevestigd is 
met zijn bedrijf. Indien de gemeente waar de actie plaatsvond niet mee wilde wer-
ken, is een andere eenmalige inlevermogelijkheid georganiseerd.  
 
Op basis van ervaringen in Drenthe en Noord-Brabant was bekend dat in diverse 
gemeenten bedrijven hun chemische afval niet zomaar kunnen inleveren bij het 
KCA-depot op de milieustraat. In sommige gemeenten kunnen telers (niet meer 
toegelaten) middelen wel inleveren bij het KCA-depot. In andere gemeenten wordt 
dit geweigerd, met als argument dat milieustraten/KCA-depots niet bedoeld zijn 
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voor bedrijven. Bestrijdingsmiddelen van boomkwekers of andere landbouwbedrij-
ven zijn namelijk gedefinieerd als bedrijfsafval. Vanuit de Stichting STORL is er 
echter een regeling waarbij voor dit type afval een uitzondering kan gelden. STORL 
is de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. Agrariërs beta-
len bij de aankoop van gewasbeschermingsmiddelen een toeslag voor de milieuhy-
giënische verwerking van de restanten en de inname van de lege 
verpakking. Als gevolg daarvan kunnen die middelen zonder kosten bij het ge-
meentelijk depot worden ingeleverd. De gemeente krijgt de kosten voor inname en 
afvoer vergoed (www.storl.nl/#convenant). 
 
Kwekers hebben soms de mogelijkheid om bij een erkend afvalverwerker als Sita of 
van Ganzewinkel een abonnement af te sluiten. Enkele keren per jaar kunnen abon-
nees hun middelen dan inleveren bij een standplaats waar een chemokar staat. Van 
deze mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt. 
 
We hebben in deze stap ook gemeenten en de n-VWA op de hoogte gebracht van de 
actie. Dit is belangrijk omdat de actie in vertrouwen is uitgevoerd en het niet de be-
doeling was dit vertrouwen te schaden door controles vanuit de overheden.  
 
 

2.4 Bedrijfsbezoeken 

Adviseurs van CLM of AgroPoli/Windhorst van Veen hebben een bedrijfsbezoek aan 
de deelnemende bedrijven gebracht. Iedere deelnemer is voorzien van een set hand-
schoenen, beschikbaar gesteld door Bayer, zodat veilig gewerkt kon worden. De ad-
viseur heeft samen met de kweker de middelenkast (en eventuele andere bewaar-
plaatsen) doorgenomen. De adviseur heeft de toelatingsnummers ingevoerd in de 
tool. Via de tool is vastgesteld welke middelen verouderd zijn. Indien een middel niet 
meer is toegelaten is geadviseerd om het middel af te voeren. Van deze middelen is 
het gewicht bepaald en ingevoerd in de registratietool. Zodoende is een beeld ver-
kregen over de hoeveelheid middelen (niet toegelaten middelen, restanten of verou-
derde middelen) die zijn aangetroffen. 
 
De adviseur heeft de kweker een ‘bezem-bon’ gegeven met het inlevermoment en 
locatie erop. Deze bon moest bij het inleveren getoond worden. Van elk bezoek vond 
een terugkoppeling plaats naar de teler via een uitdraai uit de registratietool. 
 
 

2.5 Berekening milieuwinst en rapportage 

Via de registratie-tool is bijgehouden hoeveel kilogram of liter middel is afgevoerd. 
Aan de hand van de hoeveelheid en naam van het bestrijdingsmiddel is de milieu-
belasting van de afgevoerde middelen bepaald met de CLM-milieumeetlat Open 
Teelten, versie 2012 (hierna te noemen Milieumeetlat). De milieubelasting wordt 
uitgedrukt in milieubelastingspunten voor grondwater, water- en bodemleven.  
 
Toelichting Milieumeetlat en berekening 
De Milieumeetlat is een puntensysteem waarmee wordt aangegeven hoe schadelijk 
een middel is voor het milieu. Het biedt de mogelijkheid om bij de middelenkeuze 
rekening te houden met de milieuschadelijkheid van de middelen. Daarnaast kan de 
Milieumeetlat worden gebruikt om de totale jaarlijkse milieubelasting van een be-
drijf te bepalen en bijvoorbeeld te vergelijken met collega's.  
 
De meetlat berekent en vergelijkt de effecten van bestrijdingsmiddelen op de vol-
gende drie criteria:  
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1. risico voor waterleven (oppervlaktewater)  
2. risico voor bodemleven  
3. risico op uitspoeling naar het grondwater  

 
De milieueffecten van bestrijdingsmiddelen op waterleven, bodemleven en grond-
water zijn weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Hoe meer MBP een middel 
krijgt, des te hoger is het risico voor het milieu. De MBP worden in eerste instantie 
weergegeven voor een dosering van 1 kg/ha of 1 l/ha en moeten daarom worden 
vermenigvuldigd met de gebruikte hoeveelheid per hectare (dosering). Voor bo-
demleven en grondwater komt een score van 100 MBP per toepassing overeen met 
de toelatingsnorm van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen 
en Biociden (CTGB). Voor waterleven ligt de toelatingsnorm (sinds een aanscher-
ping in 1995) op 10 MBP per toepassing. De toelatingsnorm is een concentratie 
waarbij het risico voor het milieu acceptabel is. Er is berekend welk percentage van 
de ingeleverde middelen niet aan deze normen voldoet. 
 
Waterleven 
De milieubelasting voor waterleven is afhankelijk van de giftigheid van een middel 
voor waterorganismen. Daarnaast hangt de milieubelasting samen met de emissie 
van het middel naar de sloot. Het gedeelte dat in de sloot terecht komt, hangt on-
der meer af van de emissieroute(s) en van de toepassingstechniek (spuitmachine, 
doppen)  
 
De Milieumeetlat sluit aan bij het toelatingsbeleid en lozingenbesluit. Dit betekent 
voor open teelten een emissie van 1% drift naar het oppervlaktewater. Bij bespui-
tingen met een spuit met luchtondersteuning of bij een bredere teeltvrije zone kan 
de drift lager zijn. Voor berekening van de milieubelasting van het oppervlaktewa-
ter is in deze studie uitgegaan van een emissie van 1%, zowel via drift als via spui 
vanuit containerteelt. 
 
Bodemleven 
De milieubelasting voor bodemleven is afhankelijk van de giftigheid van een middel 
voor bodemorganismen, van het organisch stofgehalte in de bodem en van middel-
eigenschappen (zoals afbraaksnelheid en binding aan bodemdeeltjes). Het orga-
nisch stofgehalte1 en de middeleigenschappen bepalen de concentratie bestrij-
dingsmiddel in de bodem. Deze concentratie bepaalt samen met de giftigheid het 
risico dat het middel voor het bodemleven vormt.  
 
Grondwater 
De milieubelasting voor grondwater is met name afhankelijk van het organisch 
stofgehalte in de bodem en van middeleigenschappen zoals afbraaksnelheid en 
binding aan bodemdeeltjes. Het organisch stofgehalte en de middeleigenschappen 
bepalen de het risico op uitspoeling van het bestrijdingsmiddel naar het grondwa-
ter. Hoe hoger het gehalte aan organische stof, des te kleiner is het risico van uit-
spoeling en des te lager is het aantal MBP voor grondwater.  

                                            
1Berekening van de milieubelasting van bodemleven en grondwater is uitgevoerd met een 
organisch stofgehalte van 1,5-3%. Organisch stofgehalte in de bodem of potten in de boom-
kwekerij in Boskoop liggen hoger. 
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Voorbeeld grondwater  

Een teler gebruikt 1,5 liter/ha Thiram Granuflo tegen schimmel in het voorjaar. Het orga-
nische-stofgehalte van de grond bedraagt 3,5%. De score bij een dosering van 1 l/ha is 
320 MBP.  

De totale score voor de toepassing van 1,5 l/ha is dus: 1,5 l/ha x 320 = 480 MBP  

Dit is 4,8 keer boven de toelatingsnorm van 100 punten, dus de kans op verontreiniging 
van het grondwater is groot.  
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3 Ervaringen 

Tijdens het project zijn een aantal uiteenlopende ervaringen opgedaan. In dit 
hoofdstuk worden relevante ervaringen beschreven. 
 
 

3.1 Deelnemers 

De werving van deelnemers voor de actie is zeer voorspoedig verlopen via de brief, 
persbericht en via de contacten van adviseur Windhorst met de boomtelers. Daar-
naast was een sneeuwbaleffect merkbaar: kwekers attendeerden elkaar op de actie 
en wisselden positieve ervaringen uit.   
 
 

3.2 Bedrijfsbezoeken 

Voornamelijk boomkwekers hebben middelen ingeleverd, een enkele keer is een 
akkerbouwer bezocht. In bijlage 4 is verslag gedaan van een aantal opmerkelijke 
bedrijfsbezoeken. 
 
Handschoenen 
In de meeste gevallen willen de kwekers de handschoenen graag hebben, maar 
trokken zij deze tijdens de controle van de middelenkast niet altijd aan. Zij gaven 
als reactie: “In de zomer spuit ik ook gewoon in mijn korte broek” en “Ik werk al tig 
jaar zonder handschoenen en sta nog steeds als een fiere boom overeind”. Gedu-
rende de controle van de middelenkast kwamen kwekers er soms achter dat het 
toch wel handig is om de handschoenen aan te trekken, omdat de verpakkingen 
van middelen kunnen lekken. 
 
Vertrouwen 
Deelnemers aan de actie hebben zich vrijwillig aangemeld. Toch waren sommige 
kwekers bij het bedrijfsbezoek wantrouwend en vroegen ze zich af waarom de mid-
delen in de computer werden ingevoerd. De mogelijkheid om anoniem deel te ne-
men aan de actie was daarbij voor een aantal kwekers een belangrijke voorwaarde. 
Aan het eind van het bedrijfsbezoek is gevraagd of de kweker nog een ‘tweede 
voorraad’ ergens bewaarde. Regelmatig bleek dat het geval te zijn en werden niet-
toegelaten middelen alsnog ingeleverd.  
 
Positieve reacties, weigering milieustraat en milieubewustzijn 
De deelnemers waren positief over de actie. Sommigen hebben in het verleden 
tevergeefs aangeklopt bij hun gemeentelijke milieustraat. Vervolgens hebben ze 
geïnformeerd naar de kosten van een particulier afvalverwerkend bedrijf. Die ble-
ken vaak hoog te zijn, en het gevolg was dat ze in hun maag bleven zitten met de 
middelen. De actie werd beschreven als: schot in de roos, goede actie, ik ben erg 
blij met uw komst, etcetera. 
 
De kwekers gaven over het algemeen aan ook een gezond milieu belangrijk te vin-
den; daar horen geen gedumpte middelen of het gebruik van schadelijke/ niet-
meer toegelaten middelen in.  
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Opgebruiktermijnen 
Middelen waarvan de expiratiedatum pas recent verstreken is, hebben meestal een 
opgebruiktermijn en mogen nog toegepast worden tot deze termijn is verstreken. 
In sommige gevallen wilden kwekers de middelen nog gebruiken na het opgebruik-
termijn omdat zij van mening zijn dat er geen goed alternatief is of dat de werkza-
me stof in een andere samenstelling nog steeds gebruikt mag worden. Het alterna-
tief werkt niet effectief genoeg of het nieuwe middel is veel duurder dan zijn 
voorganger. Daarom is het belangrijk dat het middel en de werking van het alterna-
tief, bekend is bij de kweker. 
 
Een voorbeeld van een werkzame stof die nog gebruikt mag worden is abamectin. 
Vertimec (Gold) . Dit middel is onder verschillende toelatingsnummers en twee 
verschillende productnamen op de markt gebracht (zie figuur 3.1). De toelating van 
de meeste nummers is in de periode van 2009-2011 verlopen, maar het middel 
Vertimec Gold is nog steeds toegestaan onder het toelatingsnummer 13087.  
 

 
Figuur 3.1 Toelating van het middel Vertimec volgens het CTGB (www.ctgb.nl) 
 
Een ander voorbeeld waarbij verwarring kan ontstaan is het middel Previcur N 
(werkzame stof Propamocarb hydrochloride). Dit middel heeft 3 verschillende toela-
tingsnummers en is per 2009 en 30-09-2011 niet meer toegelaten. Het nieuwe 
middel is Previcur Energy (propamocarb fosetyl) is sinds 31-07-2009 op de markt 
en heeft een toelating tot 01-08-2019. 
 
Vergelijkbare situaties doen zich voor met middelen die de werkzame stof captan 
bevatten.  
 
Kosten 
Middelen zijn niet goedkoop, sommige middelen kosten honderden euro’s. Dat 
maakt dat de kweker er soms moeite mee heeft om afstand te doen van niet meer 
toegelaten middelen die nog in de kast staan. Als sommige kwekers het idee had-
den dat de kans bestond dat zij, de buurman of collega kweker het middel nog gin-
gen gebruiken, konden sommigen er moeilijk afstand van doen. Strategische op-
merkingen van de adviseur hielpen nog weleens: “nu is het uw kans om op een 
verantwoorde manier en kosteloos van uw middel af te komen. Wie weet wordt 
deze actie niet meer herhaald of pas weer over een flink aantal jaren.” 
 
Verpakkingen  
Verpakkingen van middelen zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Sommige 
middelen zijn alleen in verpakkingen van minimaal 5 liter beschikbaar. Kleine be-
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drijven en kleine teelten zoals de boomkwekerij hebben meestal maar kleine hoe-
veelheden middelen nodig, maar zijn genoodzaakt om 5 of 10 liter middel aan te 
schaffen. Indien de toelating van een middel verandert of de houdbaarheid van het 
middel verstreken is / het middel door bijvoorbeeld vorst zijn optimale werking 
verliest, blijft een (grote) hoeveelheid in de kast achter.  
 
Verzamelen van vervallen middelen 
Het komt voor dat kwekers een voorraad aanleggen van middelen waarvan de toe-
lating verloopt. Kwekers denken afhankelijk te zijn van een middel. Hierdoor wordt 
voor de zekerheid een extra hoeveelheid/verpakking van het middel gekocht.  
 
Het probleem is echter dat het alternatief voor het niet meer toegelaten middel bij 
de teler nog niet bekend is. Later komt de kweker er vaak achter dat er ook nieu-
we/andere middelen (met toelating) zijn ter vervanging van de oude middelen. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de kwaliteit en werking van het middel meest-
al slechts enkele jaren gegarandeerd wordt. 
 
Overname van middelen 
Regelmatig werden middelen aangetroffen die de kweker van een gepensioneerde 
teler had overgenomen. Tijdens overname wordt gedacht dat de middelen nog wel 
een keer van pas kunnen komen. Maar in de praktijk bleven de middelen onge-
bruikt in de kast staan. Wanneer de toelating dan verloopt gaat het om een grote 
hoeveelheid middel waarvan men niet weet wat er mee te doen. 
 
Uitzonderingen middelen in boomteelt 
In de boomteelt zijn een aantal middelen niet meer toegelaten, die nog wel een 
toelating in de bloemisterij hebben. Als de boomkwekerij ook een bloemisterijgewas 
kweekt, dan mogen deze groep middelen wel worden toegepast. Uiteindelijk be-
paalt de kweker zelf of hij zijn middel wel of niet wilt afvoeren. Het gaat om de 
volgende middelen: 

 Paraat (toelatingsnummer 11432 en werkzame stof dimethomorf) 
 Rizolex vloeibaar (toelatingsnummer 11098 en werkzame stof tolclofos-

methyl) 
 CeCeCe (toelatingsnummer 7938 en werkzame stof chloormequat) 
 Sporgon (toelatingsnummer 8555 en werkzame stof prochloraz) 

 
 

3.3 Gemeenten 

De mogelijkheid om als boomkweker/agrariër middelen in te leveren verschilt per 
gemeente. In de regio Boskoop, waar het project is uitgevoerd, liggen vier gemeen-
ten. Met deze vier gemeenten is intensief contact geweest om de afvoer te regelen. 
Gemeente Alphen aan de Rijn heeft toestemming gegeven om deelnemers van de 
actie middelen in te laten leveren. De enige voorwaarde was dat per 
keer/deelnemer niet meer dan 50 kilo ingeleverd werd. Met STORL was de gemeen-
te niet bekend en daar wilde ze verder niets mee. 
 
De milieustraten van gemeente Boskoop, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk 
worden beheerd door het bedrijf Cyclus. Zowel met de gemeenten als met Cyclus is 
uitgebreid contact geweest. Signaal was steeds dat bestrijdingsmiddelen niet kun-
nen worden ingeleverd bij de milieustraten omdat het bedrijfsafval is. Vanuit CLM is 
aangegeven dat via het STORL convenant een uitzondering is geregeld voor bestrij-
dingsmiddelen.   
 



   
 

15 

De beheerder van de milieustraat in Bodegraven-Reeuwijk vond het aanvankelijk 
geen probleem dat boomtelers middelen in zouden leveren bij de milieustraat.  
Tijdens de actie bleek deze man met pensioen te zijn gegaan. Zijn opvolger en col-
lega’s waren niet op de hoogte van het project en er is tijdens de actie meerdere 
malen contact geweest over het inleveren van middelen. De milieustraat wilde de 
middelen liever niet aannemen. Over de telefoon hebben we de medewerkers van 
de milieustraat overtuigd om de deelnemers niet weg te sturen. De deelnemers 
konden de middelen achter laten op de milieustraat. 
 
De gemeente Waddinxveen en Boskoop waren niet bereid middelen in te nemen, 
ook niet na diverse contacten. Er zijn daarom drie alternatieve inlevermomenten 
georganiseerd voor deelnemers in de gemeente Waddinxveen en Boskoop. Op 1, 16 
en 28 februari zijn middelen ingeleverd bij een tijdelijk inzamelstation van Vliko.  
 
Vanwege het intensieve contact met de gemeenten zijn zij zich meer bewust ge-
worden dat kwekers moeite hebben om op een verantwoorde en betaalbare manier 
hun bestrijdingsmiddelen te kunnen afvoeren.  
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4 Resultaten 

Voor een compleet overzicht van de geregistreerde middelen, hoeveelheden en 
milieubelastingspunten zie bijlage 5. 
 
 

4.1 Aantal deelnemers 

In totaal zijn 210 deelnemers bezocht door een adviseur. In eerste instantie is een 
inschatting gemaakt van maximaal 95 deelnemers. In de regio Boskoop zijn circa 
zes- a zevenhonderd boomkwekers actief (mondelinge mededeling Rijnland), dit 
betekent dat ruim 1/4 van de kwekers gehoor heeft gegeven aan deze bezemactie. 
In vergelijking met twee andere bezemacties is dit een goede respons. 
 
CLM Onderzoek en Advies heeft in het verleden een bijdrage geleverd aan een be-
zemactie gehouden in Drenthe. Daar deed circa 10% (356 van de 4.000) van de 
telers aan de actie mee (LTO, 2010). Dit percentage is lager dan bij de actie in 
Boskoop, mede omdat een aanzienlijk deel van de aangeschreven bedrijven geen 
middelenkast had en een deel van de aangeschreven bedrijven niet meer actief is. 
In de provincie Noord-Brabant is in 2011 en 2012 ook een ‘Bezem door de midde-
lenkast’ gehouden binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Inmiddels heb-
ben 110 van de 350 agrariërs deelgenomen (CLM, 2012). Circa 1/3 van de agrari-
ers heeft meegedaan aan de actie. De goede respons heeft hier ook te maken met 
de deelname van de agrariërs aan het project Schoon Water voor Brabant en de 
opgebouwde vertrouwensband met de adviseurs.  
 

4.2 Hoeveelheid geregistreerde middelen 

Tijdens het project is er 1895 kg middel geregistreerd, gemiddeld 9 kg per bedrijf. 
Op 27 bedrijven zijn geen middelen aangetroffen die niet toegelaten waren. De 
grootste hoeveelheid die een deelnemer wilde afvoeren was 228 kg (zie figuur 4.1). 
In Drenthe is gemiddeld 21 kg per bedrijf ingeleverd, ook met grote verschillen 
tussen de bedrijven (LTO, 2010). In Brabant is gemiddeld 7kg ingeleverd. 
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Figuur 4.1 Het aantal deelnemers dat een hoeveelheid middelen heeft geregi-

streerd. De hoeveelheid is weergegeven in gewichts- en volumeklassen 
(kg en l). Hoeveelheid middelen die per deelnemer is ingeleverd 

 
In de gemeenten Boskoop en Waddinxveen is 1073 kg geregistreerd bij 130 deel-
nemers. Er is in deze twee gemeenten 1351 kg ingeleverd. Dit betekent dat 26% 
meer gewicht aan middelen is ingeleverd dan geregistreerd tijdens het bedrijfsbe-
zoek. 
Het verschil tussen het gewicht kan voortkomen uit inschattingsfouten van hoe-
veelheden, het gewicht van verpakkingsmateriaal, en dat in werkelijkheid meer 
middelen zijn ingeleverd dan geregistreerd. 
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4.3 Soort geregistreerde middelen 

 
Van verschillende middelen is 40 kilo of meer aangetroffen en afgevoerd (tabel 
4.1.).  De grootste hoeveelheid middelen is ingeleverd van het sinds 2000 niet 
meer toegelaten middel Afarin granulaat (toelatingsnummer 10891, werkzame stof-
fen linuron en monolinuron). Het gaat om 154 kg. 
 
Tabel 4.1 Top 10 van de middelen met de meeste aangetroffen kilo’s, hoe vaak 

aangetroffen, en geregistreerde middelnamen behorende bij de speci-
fieke werkzame stof. 

Hoe-
veel 
kg 

Aantal 
keer 

Toela-
ting-
num-
mer 

Naam middel Toelating Werkzame stof 

154 9 10891 AFARIN GRANULAAT nee Linuron, monolinuron 

70 17 10172 Thiram Granuflo ja thiram 

69 6 4404 Basamid CleanStart nee dazomet 

55 1 9197 RIDOMIL DELTA 47 WP nee Metalaxyl, maneb, 
fentin acetaat 

51 10 7944 ASEPTA VBC PURA nee kresol 

50 3 11299 SUSCON 10 nee chloorpyrifos 

50 5 4859 MESUROL PRO ja methiocarb 

48 7 3312 CASORON G nee dichlobenil 

42 24 7823 Curater-Vloeibaar nee carbofuran 

41 48 7920 Previcur N nee propamocarb hydro-
chloride 

 
Het oudste middel dat werd aangetroffen is Aldrin (werkzame stof Aldrin). Dit mid-
del is sinds 1982 verboden in Nederland. 
 
Middelen die het vaakst zijn aangetroffen hadden een toelating die nog niet heel 
lang was verlopen. Het gaat om 48 keer het middel Previcur N (toelatingsnummer 
7920, werkzame stof propamocarb hydrochloride toelating verlopen in september 
2011) en om 49 keer Agrichem MCPA 500 (toelatingsnummer 11182, werkzame 
stof MCPA verboden sinds april 2010). 
 
Er zijn ook middelen ingeleverd waarvan de toelating nog niet was verlopen (zie de 
kolom ‘nog toegelaten’ in figuur 4.2 en 4.3). Dit kan voorkomen als een middel op 
een bedrijf niet meer werd gebruikt en men het toch wilde inleveren.  
 
De hoeveelheid ingeleverde middelen verdeeld over de jaren van aflopen van de 
toelating laat een grote variatie zien (figuur 4.2). Met name van middelen die zijn 
verlopen in de jaren 1999, 2000 en 2007 zijn veel kilo’s ingeleverd. Soms zijn mid-
delen in grote hoeveelheden aangetroffen/ingeleverd, waardoor de hoeveelheid erg 
hoog is. In figuur 4.3 staat het aantal keer dat de middelen zijn ingeleverd met een 
expiratiedatum in het jaar dat op de x-as staat. 
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Figuur 4.2 Expiratiedatum van de hoeveelheid ingeleverde middelen  

 
Figuur 4.3 Expiratiedatum van het aantal keer dat middelen zijn ingeleverd 
 
 

4.4 Bijdrage vermindering aantal MTR-overschrijding Boskoop 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in de periode 2006-2010 het opper-
vlaktewater op vijf punten in de gemeente Boskoop bemonsterd en geanalyseerd 
op concentraties werkzame stoffen en haar metabolieten afkomstig van chemische 
bestrijdingsmiddelen (figuur 4.1.). In tabel 4.2 is weergegeven hoe vaak bij de vijf 
meetpunten de Maximale Toelaatbare Risico (MTR) is overschreden (Krol, 2012). 
Per gevonden werkzame stof is weergegeven hoeveel kilogram of liter is geregi-
streerd tijdens de bezemactie en hoe vaak deze stof is aangetroffen bij de boomte-
ler. Vervolgens is gekeken welke werkzame stoffen (m.b.v. de CLM-Milieumeetlat) 
overeenkomen met de middelnamen die zijn aangetroffen in de bestrijdingmidde-
lenkasten van de telers.  
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Afbeelding 4.1    Normoverschrijdende bestrijdingsmiddelen in 2006-2010    
                            in de watergangen omgeving Boskoop 
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Tabel 4.2 MTR-overschrijdingen van vijf meetpunten in oppervlaktewateren in 
gemeente Boskoop 2006-2010. Weergegeven is het aantal kilogram of 
liter bestrijdingsmiddel aangetroffen bij de deelnemende boomtelers, 
hoe vaak aangetroffen, en geregistreerde middelnamen behorende bij 
de specifieke werkzame stof. 

Werkzame 
stof 

Hoeveel geregi-
streerd middel (L 
of kg)  

Hoe vaak 
geregi-
streerd 

Welke middelnamen Aantal meetpunten 
met MTR-
overschrijding 

Linuron 178,0 14 Afalon, Afarin 2 

Simazine 86,7 23 Gesatop 500 FW, 
Luxan Simazin, Ag-
richem Simazin 

4 

Carbofuran 76,5 29 Curator 1 

Dichlobenil 50,0 9 Casoran, Imex Dichlo-
benil 2 

4 

Carbendazim 36,5 16 Brabant Carbendazim, 
Bavistin, Mycocarb, 
Lugurame, Sumico, 
Certis Carbemdazo 

3 

Iprodion 14,0 15 Rovral 1 

Propoxur 9,1 11 Undeen, Baygon 3 

Pirimicarb 7,1 13 Pirimor, Agrichem 
Pirimicarb 

3 

Bitertanol 4,0 7 Baycor 2 

Prochloraz 4,0 5 Sporgon, Sportak 1 

Imidacloprid 2,0 3 Admire 5 

Propicona-
zool 

0,6 3 Tilt 1 

Thiacloprid 0,0 0 Calypso 4 

Chloorfenv-
infos 

0,0 0 Birlane 1 

Indoxacarb 0,0 0 Steward 1 

Totalen 498 159     
 
In het totaal is 1895 kilo bestrijdingsmiddel geregistreerd. Ongeveer een kwart 
(498 kg) van de werkzame stoffen overschrijden op één of meerdere meetpunten 
de MTR-waarden in de regio Boskoop. 
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4.5 Milieubelasting geregistreerde middelen 

Van de middelen geregistreerd in de tool is de milieubelasting berekend met behulp 
van de CLM-Milieumeetlat Open Teelten, versie 2012. 

 
Figuur 4.4 Percentage MBP (per ha bij de adviesdosering) geregistreerde middelen 

voor grondwater, water- en bodemleven verdeeld over 3 klassen. Toela-
tingsnorm grondwater en bodemleven is 100 MBP, en voor waterleven 
10 MBP. 

 
 
 
 
Milieubelastingspunten grondwater 
Van het aantal geregistreerde middelen (en bekend in de Milieumeetlat)2 scoort 
63% lager dan 100 MBP (uitgaande van de adviesdosering), zie figuur 4.4. Deze 
middelen voldoen per toepassing (bespuiting) aan de toelatingsnorm van het Colle-
ge voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). De toela-
tingsnorm vertegenwoordigt een concentratie waarbij er niet te veel risico optreedt 
voor het milieu. 
 
De overige 37% scoort 100 of meer MBP en voldoet niet aan de norm. Deze midde-
len vormen een te hoog risico (negatief effect) voor het grondwater. 
 
 
Milieubelasting waterleven 
Van het aantal geregistreerde middelen (en bekend in de CLM-milieumeetlat) scoort 
46% lager dan 10 MBP, zie figuur 4.4. Deze middelen voldoen per toepassing (be-
spuiting) aan de toelatingsnorm van het College voor Toelating van Gewasbe-
schermingsmiddelen en Biociden (CTGB). De toelatingsnorm vertegenwoordigt een 
concentratie waarbij er niet te veel risico optreedt voor het milieu. 
 

                                            
2 Circa 10% (28 van de 257) van de geregistreerde middelen staan niet in de Milieumeetlat. Voor het overgrote deel gaat het 

om biociden (met toelatingsnummer) als stekpoeder, middelen tegen mieren, muizen, slakken, vogels, shampoos tegen 

luizen. Daarnaast zijn er ook enkele pesticiden die niet in de meetlat staan of waarvan op basis van het toelatingsbesluit niet 

de MBP berekend kunnen worden. Zie bijlage 5 voor een compleet overzicht van alle geregistreerde middelen. 
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De overige 54% scoort 10 of meer MBP en voldoet niet aan de norm. Deze midde-
len vormen een te hoog risico (negatief effect) voor het waterleven. 
 
 
Milieubelasting bodemleven 
Van het aantal geregistreerde middelen (en bekend in de CLM-milieumeetlat) scoort 
69% lager dan 100 MBP, zie figuur 4.4. Deze middelen voldoen per toepassing (be-
spuiting) aan de toelatingsnorm van het College voor Toelating van Gewasbe-
schermingsmiddelen en Biociden (CTGB). De toelatingsnorm vertegenwoordigt een 
concentratie waarbij er niet te veel risico optreedt voor het milieu. 
 
De overige 31% scoort 100 of meer MBP en voldoet niet aan de norm. Deze midde-
len vormen een te hoog risico (negatief effect) op het bodemleven. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

1. De actie ‘Bezem door de middelenkast’ in de regio Boskoop heeft een grote 
deelname van boomkwekers opgeleverd. Gerekend was op maximaal 95 deel-
nemers. Uiteindelijk zijn 210 deelnemers bezocht, dit betreft circa 1/4 van de 
telers gevestigd in de regio. 

2. Tijdens het project is 1895 kg middel geregistreerd. Gemiddeld 9 kg per be-
drijf. In Boskoop en Waddinxveen is 26% meer kg middel ingeleverd dan ge-
registreerd. 

3. Bij de milieustraten van gemeenten Alphen aan de Rijn en Bodegraven-
Reeuwijk konden de middelen respectievelijk ingeleverd en achtergelaten 
worden. Waddinxveen en Boskoop waren niet bereid middelen in te nemen, 
daarvoor zijn alternatieve inlevermomenten georganiseerd. 

4. Van circa een kwart (498 kg) van de geregistreerde middelen werd in de peri-
ode 2006-2010 op een of meerdere meetpunten in oppervlaktewateren van de 
gemeente Boskoop bijbehorende werkzame stoffen (en metabolieten) de MTR-
waarde overschreden. De bezemactie heeft er toe geleid dat deze probleem-
stoffen niet meer in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 

5. Door het afvoeren van de middelen naar een erkend verwerkingsbedrijf , ko-
men de bestrijdingsmiddelen niet in het milieu terecht. De afgevoerde midde-
len zijn getoetst aan toelatingsnorm van het CTGB via de milieumeetlat voor 
bestrijdingsmiddelen.  

d. 37% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor  het grondwater 
(>100 mbp). 

e. 54% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor het waterleven 
(>10 mbp). 

f. 31% van de middelen gaf een hoge milieubelasting voor het bodemleven 
(>100 mbp).  

 
 

5.2 Aanbevelingen 

1. We bevelen aan een lange termijn oplossing te organiseren waarbij het voor de 
kwekers duidelijk is hoe en waar ze laagdrempelig middelen af kunnen voeren. 

2. We adviseren Rijnland en de Kring Boskoop als lange termijn oplossing met de 
stichting STORL en de vier gemeenten te bespreken dat de afvoer via de ge-
meentelijke milieustraat kan plaatsvinden. 

3. Mocht dit onverhoopt niet slagen dat adviseren we Rijnland en de Kring Bos-
koop een alternatieve lange termijn oplossing te realiseren waarbij boomtelers 
tegen een realistisch bedrag hun middelen kunnen afleveren via een erkende 
afvalverwerker.  

4. We adviseren Rijnland en de Kring Boskoop de noodzaak van kleinere verpak-
kingen van 1 of 3 liter bij de industrie aan te kaarten. De boomteelt is een teelt 
waarin relatief kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen worden toegepast. 
Sommige middelen zijn echter alleen verkrijgbaar in grote verpakkingen van 5 
à 10 liter of kilogram. Als het middel zijn toelating verliest,  heeft een teler niks 
meer aan een grote hoeveelheid.  
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5. We adviseren Rijnland en de Kring Boskoop aan het Ctgb te vragen om de web-
site www.ctgb.nl beter te ontsluiten zodat boomkwekers eenvoudig de toelating 
van alle boomkwekerijmiddelen in een oogopslag online kunnen checken. 

6. We adviseren boomkwekers om zelf of samen met de adviseur jaarlijks de mid-
delenkast te checken. Dit voorkomt dat niet toegelaten middelen zich ophopen 
in de kast met het risico van illegaliteit.  
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3 Deze rapportage is momenteel nog in conceptfase. Definitieve rapportage is me-
dio 2012 beschikbaar via www.schoon-water.nl 
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6 Bijlage 1 Invulblad Registratie Tool _________________  
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Bijlage 2 Uitnodiging Bezem-actie ___________  
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Tevreden kwekers leveren middelen in bij gemeente Oss 

Bij het bezoek van de adviseur kunt u nadere informatie over milieuvriendelijke alter-
natieven voor de afgevoerde middelen ontvangen. 
 
Voor vragen of meer informa-
tie kunt u terecht bij het CLM, 
Kring Boskoop of het hoog-
heemraadschap van Rijnland.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Peter Leendertse 
Projectleider CLM  
 
 
 
 
 
Contact  
Peter Leendertse (CLM, 0345-470751 of 06-22229255) 
Peter Bontekoe (Voorzitter Kring Boskoop 06-53557723) 
Wilma Windhorst (Agropoli/Windhorst van Veen 06-24822769) 
Aafke Krol (Hoogheemraadschap van Rijnland 06-21689940) 
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Bijlage 3 Persberichten 

 De Boomkwekerij: bezem door de middelenkast (december 2011) 
 Nieuwe Oogst: Middelenkast (24 december 2011) 
 Omroepwest.nl: Boomkwekers halen bezem door verdelgingsmiddelen (1 januari 2012) 
 Website DichtbijAlphen: Bezem door de middelenkast bij kwekers in Boskoop  
 De Boomkwekerij: Bezem door de Middelenkast verlengd (20 januari 2012) 
 De Boomkwekerij: Boskoopse kwekers halen bezem door middelenkast (17 februari 

2012) 
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Bijlage 4 Bedrijfsbezoekverslagen 

De middelenkast van een boomkweker is bij ieder bedrijf anders. Veel van de deel-
nemers aan de actie zijn op de hoogte van de toelatingen en hebben verouderde 
middelen al apart gezet.  
 
Vooraan in de schuur staat een kratje met middelen waarvan de man zegt dat de toelating 
niet in orde is. Op de zolder staat de officiële middelenkast. Deze meneer houdt de toelating 
goed in de gaten blijkt, want de middelen in de kast zijn nog toegelaten en de toelating van 
de middelen uit het kratje is verlopen. Ook hij wil de middelen graag afvoeren. In de gemeen-
te waar hij woont is het helaas niet mogelijk om middelen in te leveren bij de milieustraat. 
Daarom wordt er in kader van het project een inlevermogelijkheid geregeld bij een bedrijf dat 
is gespecialiseerd in het afvoeren van bedrijfsafval. 
 
Er zijn boomkwekers die proberen helemaal geen middelen meer te gebruiken. Een 
boomkweker met Japanse esdoorns maakt gebruik van Effective Micro-organisms. 
In zijn kast staan alleen maar middelen met een juiste toelating.  
 
Een andere boomkweker vertelt me dat hij zijn middelen normaal gesproken af-
voert met behulp van de SITA Ecoservice, een initiatief van de Bond van Planten-
handelaren. Met een abonnement van 56 euro per jaar, krijgt het bedrijf 4 keer per 
jaar de mogelijkheid om middelen af te voeren. Naast het abonnement, moet er 
betaald worden voor de hoeveelheid middel die ingeleverd wordt. De man vind dit 
niet erg, omdat hij graag een opgeruimde kast wil hebben. Het enige nadeel van 
het systeem is, dat hij zelf de toelating van de middelen in de kast moet blijven 
controleren om te weten wat er afgevoerd moet worden. Voorheen kon men 1 keer 
per maand middelen inleveren bij SITA, tegenwoordig is er nog maar een keer per 
kwartaal een inlevermogelijkheid.  
 
Er hebben ook een aantal akkerbouwers meegedaan aan de actie. Akkerbouwers 
hebben over het algemeen meer (soorten) middelen dan boomkwekers. 
 
Bij een van de deelnemers ben ik de toelatingsnummers van de middelen een voor 
een aan het invoeren in de computer. De deelnemer pakt een voor een de middelen 
met blote handen uit de kast en noemt het toelatingsnummer op. Er staat één mid-
del in de kast waarvan de toelating is verlopen. Het zou verstandig zijn om dit mid-
del af te voeren zeg ik. De man kijkt me aan en twijfelt. Hij zegt dat hij nog meer 
heeft, maar dat ik daar waarschijnlijk van ga schrikken. Ik zeg dat het mij niet uit 
maakt en dat dit HET moment is om (niet meer toegelaten middelen) in te leveren. 
We lopen naar de andere kant van de schuur en daar ligt onder een kleed een 
enorme berg aan middelen. Op dezelfde manier als waarop we de ‘officiële’ midde-
lenkast hebben gecontroleerd, zetten we de toelatingsnummers in de computer.  
Het merendeel van de middelen is inderdaad niet meer toegelaten. Het is in kader 
van deze actie mogelijk om de middelen in te leveren bij de milieustraat van de 
gemeente. De enige voorwaarde is dat er niet meer dan 50 kilo per keer ingeleverd 
wordt. Er komt meer dan 50 kilo aan middelen onder het kleed vandaan… Ik heb 
maar 1 bezembon per bedrijf uitgeprint. Dit formulier moet men bij het inleveren 
van de middelen laten zien. Ik bedenk dat ik over de post nog een 2de formulier 
kan opsturen, zodat meneer de middelen in 2 gedeelten kan weg brengen.  
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Ik ga door naar het volgende bedrijf. De man zegt: “Oh maar je gaat zo naar mijn 
buurman. Daar ben je ook niet snel klaar, want die heeft ook nog heel veel staan”. 
De buren hebben elkaar op de hoogte gebracht van mijn komst. Ik ben verbaasd, 
want ik heb gisteren pas gebeld voor een afspraak.  
 
Bij het volgende bedrijf gebeurt ongeveer hetzelfde. In de schuur staat naast de 
middelenkast een kruiwagen met middelen. Ik neem aan dat de kruiwagen de 
‘tweede’ middelenkast is met de niet meer toegelaten middelen. Deze man trekt 
wel de handschoenen aan die ik heb mee gebracht. Hij speurt naar de kleine letter-
tjes van de toelatingsnummers en wederom zet ik de nummers in de computer.  
Opeens komt de man van het eerste bedrijf op zijn fiets de schuur binnen. Hij kijkt 
even rond en merkt op dat de buurman wel handschoenen aan heeft. Dit keer is hij 
degene die verbaasd is! Hij komt even zeggen dat hij nog een middel is vergeten: 
er komt nog 10 kilo extra bij.  
In de kruiwagen ziet de man van het eerste bedrijf slakkenkorrels liggen die hij zelf 
ook gaat afvoeren. De slakkenkorrels mogen nog gebruikt worden, maar beide 
mannen willen het middel toch liever inleveren, omdat ze niet meer zijn toegelaten 
in de gewassen die zij telen.  
De buurman vertrekt weer en ik ga door met het invoeren van de nummers op de 
computer met de man van het tweede bedrijf. Nadat ook de nummers van de mid-
delen uit de kruiwagen zijn ingevoerd, denk ik door te gaan naar het volgende be-
drijf. Maar ik moet mee naar de zolder van een andere schuur. Met de laptop onder 
mijn arm, loop ik achter de man aan, het gammele trapje op. Midden op de zolder 
staat een grote hoeveelheid middelen. Dit keer zonder kleedje. Er staan ook nog 
ongeopende verpakkingen. Sommige middelen zijn nog wel toegelaten, maar van 
de meeste middelen is de toelating verlopen. Ook deze man wil graag van de mid-
delen af. Ik laat een bezembon achter en geef aan dat ik nog 3 extra bonnen over 
de post zal sturen, want deze middelen moeten in 4 delen worden ingeleverd bij de 
milieustraat (reken maar uit om welke hoeveelheid middel het hier gaat). 
 
Bij het derde bedrijf kom ik later dan gepland aan. Gelukkig is dit geen probleem. 
Het bedrijf staat bijna altijd achter het woonhuis, dus de mensen met wie ik een 
afspraak heb, zijn nooit ver weg. Deze man heeft schapen in een schuur op het erf. 
Tegenover de schapen staat de schuur met de middelenkast, pas geoogste spuitjes 
en een kist met witlof(wortels). De mensen waar ik op bezoek gaan zijn altijd zeer 
behulpzaam. Deze man rolt een verlengsnoer voor mijn laptop uit en biedt me kof-
fie aan. Zijn middelenkast ziet er goed uit, maar er staan toch wat middelen in die 
niet meer zijn toegelaten. Gelukkig heeft deze man geen tweede kast/voorraad en 
is het gewicht van de af te voeren middelen ver onder de 50 kilo. Dit kan dus wel 
met 1 bon worden ingeleverd.  



Bijlage 5 Overzicht geregistreerde middelen.

Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

9 154 10891 AFARIN GRANULAAT nee 1-5-2000 linuron monolinuron 100 47 34 1
17 69,5 10172 Thiram Granuflo ja 1-5-2021 thiram 3 320 9 0
6 69 4404 Basamid CleanStart nee 13-12-2007 dazomet 300 4 28 30
1 55 9197 RIDOMIL DELTA 47 WP nee 1-12-1999 metalaxyl maneb fentin acetaat 2,5 52 7 830
10 50,5 7944 ASEPTA VBC PURA nee 30-9-2005 kresol 40 1 87 1400
3 50,15 11299 SUSCON 10 nee 30-6-2010 chloorpyrifos 300 400 1300 150
5 50 4859 MESUROL PRO ja 1-9-2012 methiocarb 30 0 110 40
7 48 3312 CASORON G nee 1-10-2008 dichlobenil 40 0 0 7
24 41,5 7823 Curater-Vloeibaar nee 13-12-2007 carbofuran 1 40 2 800
48 41,34 7920 Previcur N nee 30-9-2011 propamocarb 

hydrochloride
1,5 0 3 0

5 40 7399 TEMIK 10G GYPSUM nee 29-6-2007 aldicarb 30 1 87 1400
46 39,12 11182 Agrichem MCPA 500 nee 30-4-2010 MCPA 2 7 0 400
2 36 11167 NEMACUR-GRANULAAT nee 1-3-1998 fenamifos 200 ? ? ?
5 35,01 6528 CURATER-GRANULAAT nee 1-1-2000 carbofuran 200 10 1 200
11 34,41 6899 GESATOP 500 FW nee 1-11-1999 simazin 2 48 57 2500
15 34,25 6305 Orthene nee 23-1-2003 acefaat 1 0 0 1
1 30 11421 OFF-SHOOT-O nee 1-6-1998 vetzuren (C6-

C12), 
methylesters

2 0 0 0

11 29,25 7358 HOSTATHION nee 1-1-2000 triazofos 1,5 530 1000 12
22 25,45 11561 Aliette WG (niet toegelaten in boomteelt) ja 1-12-2020 fosetyl-

aluminium
2,5 1 6 0

3 25,2 7827 Daconil 500 Vloeibaar ja 31-12-2012 chloorthalonil 3 8 10 1
6 24,5 5492 FOLIDOL E-605 GECONC. nee 15-9-1999 parathion parathion-methyl 1 720 73 0
2 24 7058 BAVISTIN M 72 nee 1-1-1999 maneb carbendazim 2 ? ? ?
7 21 10361 LIRO-THIRAM GRANUFLO 80 WG nee 31-8-2003 thiram 3 320 9 0
1 20 11144 AFARIN FLOW nee 1-5-2000 monolinuron linuron 2 940 690 19
2 20 11596 NEMACUR 10 G nee 31-1-2008 fenamifos 200 250 280 600
2 19 4018 EKATIN nee 1-10-2001 thiometon 1 0 36 0
5 16,51 11067 SKIPPER nee 25-11-2007 thiodicarb 5 200 5 0
4 16,5 7777 LUXAN SIMAZIN 500 FC nee 1-11-1999 simazin 2 48 57 2500
3 15,6 8868 Brabant Mancozeb nee 1-12-2008 mancozeb 3 1 8 80
2 15 7940 LUXAN SIMAZIN GRANULAAT nee 1-11-1999 simazin 50 2 2 100
11 14,5 4008 LUXAN ZINEB SPUITPOEDER nee 1-6-2001 zineb 3 3 3 170
6 14 10223 Condor nee 23-1-2003 parathion-methyl 1 200 7 0
2 14 10318 DITHANE DG NewTec ja 31-12-2015 mancozeb 3 1 7 75
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Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

24 13,61 10020 Vertimec nee 31-12-2011 abamectin 0,5 1 6 0
17 13,36 11592 GALLANT 2000 nee 19-12-2007 haloxyfop-P-

methyl
2 1 1 1800

1 13 7737 U 46 MCPA ja 1-6-2013 MCPA 2 7 0 400
5 12,55 9555 Luxan TMTD 80% Spuitkorrel nee 31-7-2008 thiram 3 320 9 0
3 12 12424 Herbasan SC nee 1-6-2011 fenmedifam 2 3 13 32
10 12 11541 Rovral WP nee 30-9-2007 iprodion 1 1 0 1
4 11,9 5134 BRABANT CHLOOR-IPC vl ja 1-10-2020 chloorprofam 4 0 0 0
2 10,8 8393 AGRICHEM SIMAZIN KORRELS nee 1-5-1999 simazin 50 2 2 100
3 10 3532 Certis Captan 83% Spuitpoeder nee 30-9-2011 captan 2,5 5 10 27
1 10 11397 DITHANE M-45 SPUITPOEDER nee 1-12-2008 mancozeb 3 1 8 80
2 10 11429 TATTOO C nee 30-9-2011 chloorthalonil propamocarb 

hydrochloride
2,5 6 9 1

10 9,25 10023 Eupareen Multi nee 13-4-2008 tolylfluanide 1 1 1 150
3 9 7869 AGRICHEM SIMAZIN F.W. nee 1-11-1999 simazin 2 48 57 2500
5 8,01 9763 Certis Captan Flowable nee 30-9-2011 captan 2,5 3 7 18
1 8 10645 Finale SL 14 ja 1-6-2014 glufosinaat-

ammonium
5 0 2 29

12 8 12013 FUSILADE nee 30-9-2007 fluazifop-P-butyl 2 1 1 100
19 7,99 12978 AZ 500 nee 1-3-2011 isoxaben 1 180 3 2200
3 7 9758 Dursban 5G nee 1-7-2001 chloorpyrifos 20 200 640 75
2 7 6054 LUXAN MANEB 80% SPUITPOEDER nee 1-7-2001 maneb 3 1 3 80
1 7 10163 Metald-Slakkenkorrels ja 1-8-2012 metaldehyde 50 0 0 0
2 7 8269 RIDOMIL 5G nee 1-12-1999 metalaxyl 5 0 0 400
7 6,9 7278 Topsin M pasta nee 28-2-2010 thiofanaat-

methyl
0,5 0 24 8

8 6,3 9755 Daconil 500 Vloeibaar nee 30-9-1999 chloorthalonil 3 8 10 1
8 6,26 1968 AGRAL LN nee 1-12-1998 nonylfenol 

ethoxylaten
0,3 ? ? ?

9 6,15 4269 Captosan spuitpoeder 83 wp nee 1-12-2002 captan 2,5 5 10 27
9 6,15 6469 Actellic 50 ja 30-9-2013 pirimifos-methyl 1 13000 25 0
5 6,1 12734 DECIS EC nee 20-1-2009 deltamethrin 0,25 170 1 0
8 6,05 6241 UNDEEN nee 1-4-2000 propoxur 1 180 270 15000
3 6 5135 AA-KARMEX nee 30-9-1996 diuron 2 ? ? ?
2 6 8906 Basta 200 ja 1-6-2014 glufosinaat-

ammonium
5 0 3 39

2 6 5581 Reglone (niet toegelaten in boomteelt) ja 31-12-2017 diquat dibromide 3 10 4 0
2 6 10774 STEFES DIURON VLOEIBAAR 80 nee 1-6-1999 diuron 2 410 620 48
6 5,7 6102 LUXAN CHLOORMEQUAT 750 G/L nee 31-1-2008 chloormequat 4 0 2 0
2 5,5 3417 ULTRACID nee 1-10-1999 methidathion 1,5 730 320 0
7 5,4 6252 Antikiek nee 23-4-2010 2,4-D MCPA 2,5 4 1 190
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Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

1 5 12796 AGROXONE 50 nee 31-1-2010 MCPA 2,5 7 0 400
1 5 10381 BACTIMOS SPUITPOEDER nee 13-9-1999 Bacillus 

thuringiensis 
subsp. aizawai

1 ? ? ?

2 5 5695 DURSBAN KORRELS nee 1-12-1999 chloorpyrifos 40 80 260 30
1 5 10877 HOLLAND FYTO TRIFORINE nee 17-3-2000 triforine 3 0 0 0
1 5 11138 Impraline Defensief 35 SL nee 1-5-2001 quaternaire 

ammonium 
verbindingen, 
benzyl-C8-18-
alkyldimethyl, 
chloriden

quaternaire 
ammonium 
verbindingen, di-
C8-18-
alkyldimethyl, 
chloriden

azaconazool ? ? ?

7 4,7 7282 RUBIGAN VLOEIBAAR nee 17-4-1998 fenarimol 1 3 28 600
10 4,35 6452 Pirimor spuitkorrels 50 DG nee 1-12-2001 pirimicarb 0,5 110 600 250
5 4,3 4535 ASEPTA MANEB nee 2-12-2005 maneb 3 1 3 80
4 4,3 5833 Mesurol nee 1-1-2007 methiocarb 1,5 4 1400 500
8 4,26 7764 Baythion Mierenmiddel nee 13-12-2007 foxim ? ? ?
9 4,2 8124 Actor nee 1-8-2007 diquat dibromide paraquat 

dichloride
2,5 4 93 0

7 4,2 3274 AAmix nee 30-9-2002 2,4-D dicamba MCPA 2 7 3 150
2 4 6912 AMBUSH VLOEIBAAR nee 30-9-1999 permethrin 0,2 5000 6 0
1 4 8402 BRABANT DIURON KORRELS nee 1-12-1998 diuron 50 10 16 1
4 4 4260 CURAMIL nee 1-10-1999 pyrazofos 1,5 6500 1000 0
1 4 8408 FERVINAL nee 1-5-1999 sethoxydim 4 0 0 1300
3 4 5927 LUXAN PARATHION 25% VLOEIBAAR nee 1-4-2002 parathion 1 1300 140 0
4 4 11184 PENNSTYL nee 13-12-2007 cyhexatin 2,5 180 1100 0
4 3,8 9408 Dursban 4E nee 1-7-2001 chloorpyrifos 2 1900 6100 720
4 3,75 11789 Aztec nee 1-1-2006 triazamaat 0,5 160 1 0
5 3,7 11260 Sumico nee 1-7-2007 carbendazim diethofencarb 2 13 67 65
3 3,6 8555 Sporgon (niet toegelaten in boomteelt, wel 

in bloemisterij)
ja 9-9-9999 prochloraz 2 25 43 0

3 3,5 3992 Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar ja 1-10-2021 chloorprofam 4 0 0 0
2 3,5 8257 ZOLONE FLO nee 1-1-2000 fosalon 1,5 2700 0 0
5 3,45 6477 Topsin M spuitpoeder nee 1-10-2007 thiofanaat-

methyl
2 0 570 180

5 3,1 4202 AAKELTHANE AP nee 30-9-1997 dicofol 2 10 16 93
3 3 11019 Afalon Flow ja 1-8-2020 linuron 2 320 100 40
3 3 9844 Brabant Carbendazim Flowable nee 1-7-2007 carbendazim 2 26 130 130
1 3 13523 Formaldehyde 37% Brenntag ja 1-11-2021 formaldehyde ? ? ?
1 3 5690 Fytostrep 60 nee 31-3-2004 streptomycine 

sulfaat
2,5 0 0 0

1 3 6835 Lirotect flowable nee 1-1-2006 thiabendazool 3 15 190 0
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Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

3 3 8758 Penncozeb 80 WP ja 1-11-2021 mancozeb 3 1 8 80
4 3 7277 Topsin M pasta nee 1-1-2003 thiofanaat-

methyl
1 0 24 8

1 3 6357 VYDATE L nee 1-11-1999 oxamyl 1 1 6 3
5 2,85 8589 Alar 64 SP ja 1-7-2012 daminozide 2,5 0 2 0
2 2,75 4759 Brabant Captan 83 nee 30-9-2007 captan 3 5 10 27
7 2,75 7136 Mesurol Korrels nee 30-9-2011 methiocarb 50 0 110 40
4 2,6 6223 JIFFY GROW nee 26-9-1997 1-naftylazijnzuur indolylboterzuur 2 0 ? ?
4 2,6 7937 Sumisclex vloeibaar nee 1-7-2008 procymidon 2 2 98 13000
3 2,5 6056 AAprotect nee 1-12-2006 ziram 9 10 3800
2 2,5 11149 Agrichem Pirimicarb nee 15-11-2001 pirimicarb 0,5 110 600 250
1 2,5 8672 Certis Carbendazim 500 FC nee 1-7-2007 carbendazim 2 26 130 130
2 2,5 9759 DORADO nee 1-4-2000 pyrifenox 1,5 11 220 1
5 2,5 5613 Eupareen-M nee 1-12-2003 tolylfluanide 2,2 1 1 150
2 2,5 7986 Ronilan FL nee 31-12-2006 vinclozolin 2,5 1 1 1
4 2,4 6480 TOPSIN M SPUITPOEDER nee 30-9-1999 thiofanaat-

methyl
2 0 570 180

3 2,25 11735 FLORISSANT 500 nee 1-10-2007 natrium-p-
tolueensulfonchl
oramide

1 ? ?

3 2,2 4910 Benlate nee 23-5-2003 benomyl 2 250 410 15000
3 2,1 7859 ALIETTE nee 1-12-1998 fosetyl-

aluminium
2,5 1 6 0

2 2,1 10658 Applaud nee 30-3-2009 buprofezin 0,5 0 44 750
4 2,1 5802 ASEPTHION 25% VLOEIBAAR nee 1-4-2002 parathion 1 1300 140 0
3 2,01 8928 Rovral Aquaflo ja 1-9-2018 iprodion 1 1 0 1
3 2,01 11518 Topik 240 EC nee 31-1-2011 clodinafop-

propargyl
2 6 8 10

2 2 5818 ABATE nee 1-11-1997 temefos 15 ? ? ?
2 2 12942 ADMIRE O-TEQ ja 31-1-2014 imidacloprid 0,5 0 94 1400
3 2 6334 BASUDINE EMULGEERBARE OPLOSSING nee 1-10-1998 diazinon 1,5 800 9 0
2 2 7689 Bavistin Fl nee 31-12-2002 carbendazim 2 26 130 130
2 2 8654 Baycor Schimmelmiddel nee 29-9-2007 bitertanol 1 1 2 0
4 2 8791 BAYFIDAN nee 1-9-1996 triadimenol 0,6 ? ? ?
2 2 5971 BLADAFUM II nee 1-8-1997 sulfotep ? ? ?
2 2 7938 CeCeCe (niet toegelaten in boomteelt, wel 

in bloemisterij)
ja 9-9-9999 chloormequat 2 0 4 1

2 2 9978 Danadim Progress ja 1-10-2013 dimethoaat 2,5 1 63 0
1 2 5383 DIMECRON nee 17-7-1998 fosfamidon 2,5 45 1 3
2 2 6019 Gramoxone nee 1-8-2007 paraquat 

dichloride
2,5 0 150 0
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Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

2 2 11054 Imex-Dichlobenil 2 nee 1-10-2008 dichlobenil 40 0 0 7
4 2 4872 METASYSTOX-R nee 1-12-1997 oxydemeton-

methyl
2 300 2 0

1 2 12160 Mierenlokdoos nee 31-8-2006 trichloorfon ? ? ?
2 2 9415 Pentac Flowable 500 FW nee 1-12-2001 dienochloor 1 67 3 50
2 2 6847 ROVRAL nee 1-11-1995 iprodion 2 ? ? ?
2 2 7210 Topsin M Vloeibaar nee 23-1-2003 thiofanaat-

methyl
1,4 0 410 130

2 2 6157 UNDEEN-VLOEIBAAR nee 1-4-2000 propoxur 1,5 73 110 6000
1 2 11581 YPSILON nee 23-1-2003 acefaat 1 0 0 1
5 1,8 10161 KASUMIN nee 31-1-2004 kasugamycine 0,5 0 1 0
2 1,75 11443 FINITO VELDMUISKORRELS nee 29-9-2007 chloorfacinon ? ? ?
3 1,6 7413 FONGARID 25 WP nee 1-1-2000 furalaxyl 2,5 0 0 2000
2 1,5 12132 ASEPTA DIMETHOAAT nee 15-12-2006 dimethoaat 1,5 1 63 0
3 1,5 10371 BRABANT DIURON FLOWABLE 2 nee 1-6-1999 diuron 2 410 620 48
2 1,5 7521 BRABANT KOPEROXYCHLORIDE nee 1-3-2000 koperoxychloride 3 7 3 5
2 1,5 7143 DYFONATE 25 EC nee 13-12-1997 fonofos 2,5 430 3900 8
1 1,5 11462 Merpan Spuitkorrel ja 1-6-2013 captan 3 5 10 26
1 1,5 10834 OPTICA nee 1-12-2009 mecoprop-P 2,5 0 0 180
3 1,4 7049 TORQUE-PLUS nee 31-1-2003 fenbutatinoxide 0,5 5400 1200 0
2 1,3 8626 BAYCOR-VLOEIBAAR nee 1-9-1996 bitertanol 0,9 ? ? ?
6 1,23 8344 GARLON 4 E nee 31-5-2011 triclopyr 4 7 2 1400
3 1,225 11560 Rubigan 12 SC nee 1-7-2007 fenarimol 1,5 3 28 600
2 1,2 9390 Agrichem Fenmedifam ja 1-5-2012 fenmedifam 2 3 12 31
2 1,1 9912 FUNGINEX nee 1-5-2001 triforine 2 0 0 0
2 1,1 11098 Rizolex vloeibaar (niet toegelaten in 

boomteelt, wel in bloemisterij)
ja 1-10-2021 tolclofos-methyl 2 3 8 0

2 1,01 10459 U-5 NIEUW nee 1-4-1999 propetamfos ? ? ?
1 1 12173 AA Mix Nieuw nee 31-1-2007 2,4-D dicamba MCPA 2,5 7 3 150
1 1 11753 AAKARZOL VLOEIBAAR nee 1-6-1999 amitrol diuron 2 140 210 16
1 1 9865 Aako Phenmedipham Vloeibaar nee 31-1-2009 fenmedifam 2 3 13 32
3 1 10664 AAnetos Plus nee 1-4-2001 mecoprop-P 3,125 0 0 180
1 1 11768 ACARSTIN nee 13-12-2007 cyhexatin 1 180 1100 0
1 1 6097 AFALON nee 30-9-1998 linuron 2 340 110 43
1 1 6915 Agrichem Paraquat nee 1-8-2007 paraquat 

dichloride
2,5 0 150 0

1 1 5013 AGRICHEM SIMAZIN SP.P. nee 14-3-1997 simazin 2 ? ? ?
1 1 11570 Arvicolex nee 1-1-2011 bromadiolon 0 ? ?
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Aantal keer 
geregistreerd

Hoeveel kg Toelatings- 
nummer

Naam middel Toelating Expiratie-
datum

Werkzame stof 1 Werkzame stof 2 Werkzame stof 3 Adviesdosering
(l of kg per ha)

Waterleven Bodemleven 
(1,5-3%)

Grondwater 
(voorjaar)

1 1 3797 Baygon poeder tegen kruipend ongedierte nee 1-10-2007 propoxur ? ? ?
1 1 11856 BAYGON RUIMTESPRAY nee 30-8-2002 transfluthrin cyfluthrin ? ? ?
1 1 5931 BIRDSPRAY nee 24-2-1995 piperonylbutoxid

e
pyrethrinen ? ? ?

1 1 10271 BOGENA INSEKTENSPRAY nee 15-11-1996 deltamethrin ? ? ?
1 1 10123 Brabant Spuitzwavel 2 ja 9-9-9999 zwavel 3 1 1 1
1 1 11071 Caddy nee 29-9-2007 cyproconazool 1 5 4 4
1 1 11515 Captosan spuitkorrel 80 WG ja 1-6-2013 captan 3 5 10 26
1 1 10337 DECIS VLOEIBAAR 0,8 nee 31-1-2005 deltamethrin 0,2 6 0 0
2 1 10001 Delan DF ja 1-1-2019 dithianon 1 220 3 0
1 1 9855 Ethefon Vloeibaar nee 24-1-2008 ethefon 1 1 23 0
1 1 9741 Fenbutinox 50 WP nee 4-4-2003 fenbutatinoxide 0,5 ? ? ?
1 1 11128 GALLANT 125 EE nee 1-11-1996 haloxyfop-etotyl ? ? ?
1 1 8629 Goltix WG ja 9-9-9999 metamitron 1 14 2 7
1 1 7801 HOSTAQUICK nee 1-2-2000 heptenofos 1,5 1100 8 0
1 1 5634 Legurame Vloeibaar ja 9-9-9999 carbetamide 2 0 0 0
1 1 12108 LIZETAN N PLANTENSPRAY nee 31-1-2007 deltamethrin 0 0 0
1 1 7456 Luxan 2,4-D Amine Vloeibaar nee 1-10-2006 2,4-D 2,5 2 4 33
1 1 5122 LUXAN DIMETHOAAT 40% VLOEIBAAR nee 30-9-2007 dimethoaat 2,5 1 63 0
1 1 5960 LUXAN MOSDOOD-GS nee 1-1-2004 ijzer(II)sulfaat ? ? ?
1 1 11898 MODDUS 250 ME nee 1-12-2002 trinexapac-ethyl 1 0 1 0
1 1 9605 Mycocarb 500 FL nee 31-12-2002 carbendazim 2 26 130 130
1 1 10807 OPTICA MCPP nee 1-10-1999 mecoprop-P 2,5 0 0 180
1 1 4488 PARATHION VLOEIBAAR nee 20-8-1998 parathion 1 1300 140 0
1 1 3423 PENTAC nee 1-12-1997 dienochloor 1 67 3 50
1 1 12072 PLENUM 25 WP nee 1-12-2005 pymetrozine 1,5 0 6 0
1 1 9260 PYRETHRUM-VLOEIBAAR nee 31-8-2002 piperonylbutoxid

e
pyrethrinen 0,5 23 3 2

1 1 8024 Sencor WG ja 1-7-2012 metribuzin 1 35 5 70
1 1 10582 SULPHON VOOR ROZEN nee 26-10-2001 zwavel 3 0 0 0
1 1 6525 TORQUE ja 31-5-2015 fenbutatinoxide 0,5 5400 1200 0
1 1 11702 Turex spuitpoeder ja 9-9-9999 Bacillus 

thuringiensis 
subsp. aizawai

1 0 14 0

1 1 3341 VENZAR nee 1-12-1999 lenacil 1 270 160 39000
1 1 13087 Vertimec Gold ja 1-7-2018 abamectin 0,5 1 6 0
2 0,95 5915 ASEPTA THIRAM nee 4-8-2006 thiram 3 320 9 0
1 0,9 12015 Matador ja 9-9-9999 tebuconazool triadimenol 1 10 7 9
1 0,8 7431 RONILAN M nee 11-7-1997 maneb vinclozolin ? ? ?
1 0,8 7451 Thiram Stuifpoeder nee 1-10-2007 thiram 30 40 1 0
1 0,7 6686 LUXAN DIAZINON STUIFPOEDER nee 1-10-1998 diazinon 10 76 1 0
3 0,65 7037 TORQUE-L ja 31-5-2015 fenbutatinoxide 0,5 5900 1300 0
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3 0,6 8627 Tilt 250 EC ja 1-6-2018 propiconazool 1 5 3 0
2 0,6 5699 Dimanin-Algendoder ja 9-9-9999 quaternaire 

ammonium 
verbindingen, 
benzyl-C8-18-
alkyldimethyl, 
chloriden

5 66 ? ?

2 0,6 8903 KILUMAL nee 30-9-1999 fenpropathrin 0,5 730 650 0
2 0,51 10299 Holland Fyto Deltamethrin nee 31-10-2007 deltamethrin 0,2 170 1 0
1 0,5 5368 AAterra nee 13-12-2007 etridiazool 2 1 0 0
1 0,5 12609 Agrichem 2,4-D amine nee 1-10-2006 2,4-D 2,5 2 4 33
1 0,5 11185 AGRICHEM THIOFANAAT-METHYL nee 14-3-1997 thiofanaat-

methyl
1,4 ? ? ?

1 0,5 8625 Baycor nee 1-1-2002 bitertanol 0,9 0 2 0
2 0,5 8660 Butisan S ja 9-9-9999 metazachloor 3 12 19 0
1 0,5 7774 DECIS EC ja 31-12-2012 deltamethrin 0,2 170 1 0
1 0,5 11765 Folicur ja 9-9-9999 tebuconazool 1 10 3 0
1 0,5 4286 NEO-CONSERVIET MEDIUM nee 31-1-2002 chloorprofam 0 0 0
1 0,5 6924 PHOSDRIN MENGOLIE nee 1-10-1999 mevinfos 1 3600 6 0
1 0,5 11074 PUMA SUPER nee 1-5-2000 fenoxaprop-P-

ethyl
fenchlorazool-
ethyl

1 2 0 0

1 0,5 6837 PURIVEL nee 15-6-2007 metoxuron 2 67 2 0
1 0,5 12987 Samson Extra 6% OD ja 1-1-2018 nicosulfuron 0,5 14 9 54
1 0,5 4037 TUGON 30 nee 1-1-1999 trichloorfon 100 ? ? ?
3 0,45 6284 RHIZOPON AA POEDER ja 9-9-9999 indolylboterzuur 1 0 ? 0
2 0,4 4361 Brabant Malathion 50% nee 6-12-2007 malathion 1,5 2000 61 250
1 0,4 10756 LUXAN MCPA 500 nee 15-1-2004 MCPA 2,5 7 0 400
1 0,4 9704 Nissorun spuitpoeder ja 9-9-9999 hexythiazox 0,25 0 0 0
2 0,4 8581 Sportak nee 30-9-2007 prochloraz 2 25 42 0
2 0,3 8794 Apollo ja 9-9-9999 clofentezin 0,5 140 92 0
1 0,3 6742 BRABANT CARBENDAZIM nee 27-2-1996 carbendazim 2 ? ? ?
2 0,26 11014 KARATE nee 1-1-2006 lambda-

cyhalothrin
0,4 910 2 0

1 0,25 5794 Pirimor ja 31-1-2014 pirimicarb 0,5 110 600 250
2 0,2 11463 Baycor Flow ja 9-9-9999 bitertanol 0,6 1 4 0
1 0,2 12655 BUDGET PROPAMOCARB 722 nee 31-1-2010 propamocarb 

hydrochloride
1,5 0 3 0

1 0,2 9531 Duplosan MCPP ja 1-6-2013 mecoprop-P 2,5 0 0 180
1 0,2 11396 KERB 50% SPUITPOEDER nee 23-4-2004 propyzamide 3 2 18 0
2 0,2 11432 Paraat (niet toegelaten in boomteelt, wel 

in bloemisterij)
ja 1-9-2013 dimethomorf 2,5 1 14 15
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1 0,2 12130 Teldor ja 31-12-2015 fenhexamide 2 1 3 0
2 0,2 7211 Topsin M vloeibaar ja 1-5-2012 thiofanaat-

methyl
1,4 0 410 130

3 0,125 8879 Decis Vloeibaar nee 31-1-2007 deltamethrin 0,2 52 0 0
2 0,11 6286 RHIZOPON B POEDER ja 9-9-9999 1-naftylazijnzuur 0 ? 0
1 0,1 8844 AA MIEREX-NIEUW nee 1-11-1999 permethrin ? ? ?
1 0,1 12346 Aamix ja 9-9-9999 2,4-D dicamba MCPA 2,5 7 3 150
1 0,1 10228 AGLUKON TEGEN ONKRUIDEN IN HET 

GAZON
nee 29-9-1995 MCPA dicamba 2,4-D ? ? ?

1 0,1 8185 Asepta Fungaflor Vloeibaar nee 15-12-2006 imazalil 1 1 1 0
1 0,1 11846 Clear-up N nee 31-1-2005 glyfosaat 5 2 2 0
1 0,1 10027 Eupareen-Spuitkorrels (voor kleingebruik) nee 1-6-2001 tolylfluanide 2,2 1 1 150
1 0,1 10770 HOLLAND FYTO ABAMECTINE nee 31-1-2010 abamectin 0,5 1 6 0
1 0,1 8597 Imex-glyfosaat 2 ja 1-7-2012 glyfosaat 4 2 2 0
1 0,1 8577 K-Othrine nee 1-12-2001 deltamethrin 4 ? ? ?
1 0,1 9316 Metazachloor-500 ja 9-9-9999 metazachloor 3 12 19 0
1 0,05 10784 Agroxone MCPA nee 18-12-2009 MCPA 2,5 7 0 400
1 0,05 10643 FENBUTATINOXIDE VLOEIBAAR nee 25-1-2003 fenbutatinoxide 0,5 5900 1300 0
1 0,05 10866 Focus Plus ja 9-9-9999 cycloxydim 3 0 0 130
1 0,05 6282 RHIZOPON A POEDER ja 9-9-9999 indolylazijnzuur 0 ? 0
1 0,05 10909 USTINEX PA VLOEIBAAR nee 1-6-1999 diuron amitrol 2 140 210 16
1 0,01 11483 Admire ja 31-1-2014 imidacloprid 0,1 0 190 2800
1 0,01 10870 DEFENCARE SHAMPOO nee 1-1-1995 permethrin ? ? ?
1 0,01 6904 Mitac nee 29-6-2007 amitraz 2 1 0 0
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