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Samenvatting 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op 
verschillende meetpunten in de regio Boskoop. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit is 
verbeterd, maar er worden nog regelmatig te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen 
en stikstof en fosfaat gemeten. Vanwege Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn er 
maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. 
 
Het hoogheemraadschap wil graag samen met de boomkwekerijsector werken aan een betere 
waterkwaliteit. Er is / was echter nog veel onduidelijk over wat nu de belangrijkste emissieroutes 
vanuit de boomteelt zijn en, nog belangrijker, welke maatregelen kunnen bijdragen aan een 
betere waterkwaliteit. Om die reden is in de periode augustus 2011 tot en met december 2013 
het project Slootgerichte Aanpak uitgevoerd door DLV Plant in de Berkenbroek in Reeuwijk. De 
centrale vraag van het project was: 
 
Hoe kunnen we in samenwerking met boomkwekers in een pilotgebied komen tot maatregelen 
die in de boomteeltsector toepasbaar zijn, ter verbetering van de chemische waterkwaliteit in de 
Gouwepolder en de Gouwe? 
 
Tijdens het project hebben elf boomkwekers in de Berkenbroek in Reeuwijk verschillende 
maatregelen getest op hun bedrijf. Er zijn diverse groepsbijeenkomsten georganiseerd en 
metingen gedaan van de waterkwaliteit.  
 
Bovendien zijn op verschillende punten op kwekerijen en in het oppervlaktewater van de 
Berkenbroek waterkwaliteitsmetingen verricht om de kwekers te informeren over waar welke 
middelen worden aangetroffen en in welke concentraties.  
 
Het project heeft o.a. door de emissiechecks op de deelnemende bedrijven meer inzicht 
gegeven in de mogelijke emissieroutes in de boomkwekerij. Er is echter geen conclusie te 
trekken wat de exacte invloed van bepaalde emissieroutes is op de waterkwaliteit.  
 
Wat we wel weten: 
 De kans dat spuitdruppels via drift in het oppervlaktewater komen is relatief groot in regio 

Boskoop gezien de lange en smalle percelen omgeven door water. 
 Vullen en reinigen van de spuit gebeurt meestal voor de loods op de verharding. Bij morsen 

kan vloeistof met een regenbui afspoelen van de verharding naar de slootkant of via 
aanwezige putjes voor hemelwater worden afgevoerd. 

 Bij monitoring van recirculatiewater zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Lozing 
van bassinwater is daarmee een emissieroute. Onduidelijk is wanneer en hoe vaak er wordt 
geloosd. 

 In drainageputten zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die in het 
oppervlaktewater normoverschrijdend zouden zijn. Bovendien worden er middelen 
aangetroffen die nooit door de kweker zijn gebruikt. 

 Veel gebruikte stoffen worden niet altijd aangetroffen en niet meer gebruikte en verboden 
stoffen worden nog wel aangetroffen. Het gebruik van steekmonsters en stofeigenschappen 
zoals afbraaksnelheid spelen hierbij een rol.  

 
De volgende maatregelen zijn binnen Slootgerichte Aanpak getest en door de boomkwekers 
beoordeeld als kansrijk om te werken aan schoner oppervlaktewater: 

 Het gebruik van driftarme doppen in de klasse 75% 
 De ontwikkeling van een aangepaste spuitstok met 75% driftarme holle kegeldop (bij 3 

bar) als alternatief voor het drukverstelbare spuitgeweer 
 Het plaatsen van een Phytobac of biofilter om restvloeistof te lozen. Dit is echter alleen 

zinvol voor bedrijven die restvloeistof hebben. 
 Spuiten op basis van waarschuwingsmodellen (o.a. buxusbladvlo) 
 Aandacht voor middelenkeuze in relatie tot de waterkwaliteit 
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 Meer communicatie om de bewustwording en het kennisniveau te vergroten 
 Kleinere verpakkingen in verband met minder kans op morsen 

 
Door Slootgerichte Aanpak is het wederzijds begrip tussen het hoogheemraadschap van 
Rijnland en de boomkwekerijsector sterk toegenomen. Boomkwekers uit de Berkenbroek zijn op 
de hoogte van de waterkwaliteitsproblematiek en hebben meer kennis over het voorkomen van 
emissie. Ze geven aan dat ze daardoor bewuster werken. Projectmedewerkers van het 
hoogheemraadschap hebben door het project meer kennis gekregen van de 
boomkwekerijsector.  
 
Bij boomkwekerijbedrijven ligt de prioriteit bij het telen en verkopen van een goed product. 
Maatregelen die een duidelijk teeltvoordeel hebben zoals spuiten op basis van 
waarschuwingsmodellen zullen redelijk snel worden opgepakt. Om de andere maatregelen 
breder in de praktijk te implementeren is actie nodig. Kwekers willen praktische informatie en 
worden ontzorgd. Een kansrijke actie is bijvoorbeeld een een doppenactie waarbij bedrijven een 
advies krijgen over de juiste spuitdoppen en zij deze doppen direct (al dan niet met korting) 
kunnen aanschaffen en op hun spuit krijgen gemonteerd. Ook betere communicatie kan 
bijdragen aan de implementatie van maatregelen. 
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Voorwoord 
 
 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (of: bestrijdingsmiddelen) in de boomteelt is een 
feit. Een intensieve teelt vraagt een actieve bescherming tegen ziekten en plagen. Helaas is het 
effect hiervan ook te merken in de sloten van de Greenport Boskoop. Te hoge concentraties 
van middelen vormen een bedreiging voor het waterleven.  
 
Zowel het hoogheemraadschap van Rijnland als kwekers in de Greenport vinden dat deze 
middelen niet in het oppervlaktewater thuis horen. Vanuit die gedachte is in 2011 het project 
Slootgerichte Aanpak opgezet. Samen zoeken naar kansrijke, praktische maatregelen om 
emissie van middelen uit de boomkwekerij te verminderen, dat was het doel, idealiter met een 
representatieve groep kwekers uit een straat of polder. 
 
Die groep enthousiaste kwekers werd gevonden. In de Berkenbroek in Reeuwijk waren elf 
kwekers bereid twee jaar lang een ‘kijkje in de keuken’ te geven en verschillende maatregelen 
te testen die, hoewel praktijkrijp, binnen de boomkwekerij nog relatief onbekend waren. Dankzij 
hun inzet en ervaringen is schoon water in de Greenport Boskoop weer een stapje dichterbij 
gekomen. 
 
Wij willen de deelnemers aan het project Slootgerichte Aanpak hartelijk danken voor hun inzet. 
We zijn er zeker van dat dit goede voorbeeld goed doet volgen en dat meer kwekers zullen 
zorgen voor minder middelen in de sloot. 
 
Hans Schouffoer, 
hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rijnland 
 
Henk van der Smit, 
voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
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1 Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding en probleemstelling 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op 
verschillende meetpunten in de regio Boskoop. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit is 
verbeterd, maar er worden nog regelmatig te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen 
en stikstof en fosfaat gemeten. Vanwege Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn er 
maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. 
 
Het hoogheemraadschap wil graag samen met de boomkwekerijsector werken aan een betere 
waterkwaliteit. Er is/was echter nog veel onduidelijk over wat nu de belangrijkste emissieroutes 
vanuit de boomteelt zijn en, nog belangrijker, welke maatregelen kunnen bijdragen aan een 
betere waterkwaliteit.  
 
 

1.2 Doelstelling 
 
Het project Slootgerichte Aanpak is uitgevoerd door DLV Plant in de Berkenbroek in Reeuwijk in 
de periode augustus 2011 tot en met december 2013. De centrale vraag was: 
 
Hoe kunnen we in samenwerking met boomkwekers in een pilotgebied komen tot 
maatregelen die in de boomteeltsector toepasbaar zijn, ter verbetering van de chemische 
waterkwaliteit in de Gouwepolder en de Gouwe? 
 
Met het project kan een bijdrage worden geleverd aan het behalen van de KRW doelstellingen 
en gezond water in de waterlichamen rondom Boskoop. Een belangrijk uitgangspunt was ook 
dat door de gezamenlijke aanpak het wederzijds begrip toeneemt: de kennis bij Rijnland over 
de boomkwekerijsector neemt toe, evenals de kennis van de sector over de 
waterkwaliteitsproblematiek. 
 
 

1.3 Keuze projectlocatie 
 
Criteria 
Voor de locatiekeuze voor het project Slootgericht Aanpak zijn de volgende criteria gehanteerd: 

 Het gebied moet representatief zijn, zodat kwekers uit andere gebieden uit de 
Boskoopse regio zich hierin kunnen terugvinden. 

 Binnen de locatie bevinden zich verschillende teeltmethoden. Mogelijke emissieroutes 
en daarmee te nemen maatregelen kunnen op een vollegrondsbedrijf duidelijk anders 
zijn dan op een containerteeltbedrijf. 

 Om voldoende resultaat te kunnen bereiken, dienen er minimaal 4 kwekers binnen één 
locatie aanwezig te zijn. 

 Voor het goed kunnen organiseren van activiteiten zouden er niet meer dan 15 kwekers 
binnen een locatie moeten zijn. 

 Voor een zo goed mogelijke analyse en monitoring van het oppervlaktewater is het 
nodig dat een locatie in een enigszins geïsoleerd gedeelte van het watersysteem ligt. 
Dit kan een gebied zijn dat op een ander peil ligt. Hierdoor is inzicht in de wateraan- en 
afvoer mogelijk via de peilregulerende werken. Een tweede mogelijkheid is een locatie 
in een doodlopende hoek van het watersysteem, waarbij de wateraan- en afvoer via 
één of enkele open verbindingen plaatsvindt. Hierbij zijn minder mogelijkheden voor 
inzicht in de aan – en afvoer van oppervlaktewater naar de locatie. 

 Een zo groot mogelijk percentage kwekers binnen het projectgebied doet mee. Hiervoor 
biedt een in grootte variabel gebied meer mogelijkheden. 
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Mogelijke projectlocaties 
Op basis van deze criteria zijn tien locaties binnen de Greenport Boskoop in beeld gebracht, 
waarvan vier in de Gouwepolder (nr. 1 t/m 4), drie in Polder Het Zaanse Rietveld (nr. 5 t/m 7) en 
drie in Polder Laag Boskoop (nr. 1 t/m 10). Zie onderstaande detailkaartjes. 
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Figuur 1.1: Potentiële projectlocaties binnen Greenport Boskoop 
 
Op basis van grootte van het gebied, ligging in het watersysteem en aanwezige teeltmethoden 
zijn de locaties gerangschikt op geschiktheid voor het project. In overleg met de Kring Boskoop 
is de Berkenbroek als voorkeurslocatie uitgekozen.  
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Locatie Berkenbroek 
Dit gebied ligt in de zuidoosthoek van de Gouwepolder ter plaatse van de Berkenbroek 
(straatnaam), gemeente Reeuwijk. In dit gebied bevinden zich zowel pot- en 
containerteeltbedrijven als kwekerijen met vollegrondsteelt. De Berkenbroek bestaat uit 2 
onderbemalen peilvakken en een gedeelte dat op polderpeil ligt. Het hoger gelegen gedeelte 
van de onderbemaling stort via een stuw over op het lagere deel, waarna het overtollige water 
uitgemalen wordt naar polderpeil door vakgemaal Berkenbroek. De hoofdinlaat voor de 
onderbemalingen bevindt zich aan de westzijde van het gebied. Omdat de watergangen binnen 
het project deel uitmaken van het grotere watersysteem, zal er ten behoeve van peilhandhaving 
zonodig water aan- of afgevoerd worden. Dit hangt voor een belangrijk deel af van de 
hoeveelheid neerslag die in het gebied valt. Waterkwaliteitsgegevens van deze watergangen 
zijn dus niet één op één te herleiden naar het gebied zelf. Afhankelijk van interesse in deelname 
aan het project was het mogelijk het project af te bakenen tot één of twee peilgebieden binnen 
de locatie Berkenbroek. 

 
Figuur 1.2 Situatie Berkenbroek (groene lijn is begrenzing peilgebied) 
 
 

1.4 Aanpak 
 
DLV Plant heeft in het najaar van 2011 alle ondernemers in de Berkenbroek in Reeuwijk en 
enkele kwekers van de Middelburgseweg met percelen in de Berkenbroek uitgenodigd om deel 
te nemen aan Slootgerichte Aanpak.  
 
Vrijwel alle benaderde kwekers hebben deelgenomen aan het project. Deelname aan het 
project bood ondernemers een aantal voordelen. Ze kregen de kans actief mee te denken over 
werkbare en praktische maatregelen voor het bedrijfsleven die leiden tot een betere 
waterkwaliteit. Ze deden teelttechnische en andere kennis op en hadden intensief contact met 
collega’s. Daarnaast ontvingen de deelnemers een vergoeding. 
 
Schoon water is ook voor boomkwekers van groot belang, omdat ze in het gebied wonen en 
werken. Ook in verband met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, want wanneer 
middelen regelmatig in te hoge concentraties in het water worden gevonden, kan er discussie 
ontstaan over de toelating. 
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Deelname aan het project was echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Een zeer belangrijke 
voorwaarde hiervoor was wel dat er vertrouwelijk met individuele informatie richting Rijnland zou 
worden omgegaan. Door in het begin goede projectafspraken te maken, kon er snel een goede 
relatie worden opgebouwd die naarmate er meer bijeenkomsten zijn geweest, steeds opener 
werd. De rol van DLV Plant als onafhankelijke tussenpersoon en kennisinstituut is heir zeer 
belangrijk in geweest. 
 
Tijdens het project zijn diverse groepsbijeenkomsten georganiseerd, hebben ondernemers 
maatregelen uitgevoerd en zijn metingen gedaan. De ervaringen van de ondernemers met de 
maatregelen vormen, naast de metingen, een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Hierdoor 
kan een indicatie verkregen worden of een maatregel ook in de rest van Boskoop aan zou 
slaan. 
 
 

1.5 Relaties met andere projecten 
 
In 2009 is Rijnland begonnen met de inventarisatie van de waterkwaliteitsproblematiek in de 
Greenport Boskoop. Het hoogheemraadschap heeft hierover overleg gevoerd met Kring 
Boskoop en andere vertegenwoordigers uit de boomkwekerijsector. Dit heeft geleid tot een 
aantal projectideeën, waaronder Slootgerichte Aanpak. Dit project is samen met de andere vier 
voorgestelde projecten gebundeld onder Onderzoeksproject KRW boomteelt (Netwerken aan 
Water). Andere voorbeelden van deelprojecten binnen dit onderzoeksproject zijn Duurzaam 
Waterbedrijfsplan (binnen de bedrijfsvoering slimmer met water en meststoffen omgaan) en 
Bezem door de Middelenkast (gratis en anoniem verboden en niet meer gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen inleveren). 
 
Er is een nauwe wisselwerking geweest met andere waterprojecten. Zo is kennis vanuit andere 
waterprojecten (o.a. WaterABC) gebruikt als input tijdens bijeenkomsten in het kader van 
Slootgerichte Aanpak en is kennis vanuit Slootgerichte Aanpak gebruikt als input voor 
WaterABC. 
 
Ook zijn maatregelen die binnen het project getest worden, gepresenteerd aan een grotere 
groep kwekers bij spuitlicentiebijeenkomsten. Bovendien is bij alle deelnemers van dit project de 
gewasbeschermingsmiddelenkast gecontroleerd op niet meer gebruikte en toegestane 
middelen in het kader van project Bezem door de middelenkast. 
 
Bovendien gaan de resultaten van Slootgerichte Aanpak weer gebruikt worden in het 
Praktijknetwerk ‘Kwekers gaan voor schone sloten’, waarin kwekers van de Berkenbroek en 
anderen uit de Greenport verder gaan met leren over het schoon gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen en het verminderen van de emissie van nutriënten. 
 
 

1.6 Leeswijzer 
 
Dit rapport beschrijft de ervaringen en conclusies uit het project Slootgerichte aanpak. In 
hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe boomkwekerijbedrijven werken en worden de belangrijkste 
emissieroutes behandeld. Hoofdstuk 3 worden de belangrijkste monitorings-gegevens 
besproken en opvallende zaken belicht. Hoofdstuk 4 behandelt de geteste maatregelen. In 
hoofdstuk 5 wordt vervolgens behandeld welke maatregelen kansrijk zijn en hoe deze kansrijke 
maatregelen breder in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
communicatie. De conclusies en aanbevelingen staan in hoofdstuk 7. 
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2 Emissieroutes in de boomkwekerij 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Aan het begin van het project zijn alle deelnemers bezocht door een adviseur van DLV Plant 
voor een gewasbeschermingsinventarisatie / emissiecheck. Het doel was inzicht te krijgen hoe 
bedrijven hun gewasbeschermingsmaatregelen uitvoeren. Op deze manier is ook een beter 
beeld verkregen van mogelijke emissieroutes. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bedrijven hun gewasbescherming uitvoeren en worden 
de belangrijkste emissieroutes behandeld. 
 
 

2.2 Inventarisatie bedrijfskennis 
 
In december 2011 en januari 2012 zijn alle deelnemers bezocht door een adviseur van DLV 
Plant voor een gewasbeschermingsinventarisatie / emissiecheck. Er is een vragenlijst 
doorgenomen. Het doel was om inzicht te krijgen hoe bedrijven hun gewasbeschermings-
maatregelen uitvoeren. Op deze manier is een beeld verkregen van mogelijke emissieroutes. 
Alle bedrijven hebben individueel een brief gehad met daarin een advies met mogelijke 
verbeterpunten. De gegevens en kennis uit de inventarisatie is ook gebruikt als input bij de 
bijeenkomsten. 
 
Bedrijfsinrichting 
De boomkwekerij kenmerkt zich door een diversiteit aan gewassen en bedrijfstypen. In de 
Berkenbroek zijn veel verschillende typen bedrijven variërend van vollegrond tot containerteelt 
of combinaties van beiden. Op diverse bedrijven is kasruimte aanwezig. In veel gevallen dient 
de kas voor vermeerdering. Op grotere bedrijven wordt ook wel in de kas geteeld. 
Containervelden zijn recirculerend of hebben een open containerveld. De totale verdeling op de 
Berkenbroek is ca 70% vollegrond, 25% containerteelt en 5% kasruimte. 
 
De meeste kwekers hanteren een spuitvrije zone van 50 cm of hebben een windscherm. Bij 
containerteelt is er meestal een windscherm aanwezig. Ook langs de vollegrond hebben 
sommige bedrijven een windscherm. 
 
Gewasbescherming 
Gewasbeschermingsmaatregelen zijn nodig om het gewas vrij te houden van ziekten, plagen en 
onkruiden. Buxus is een belangrijke teelt op ongeveer de helft van de bedrijven. 
Aandachtspunten zijn buxusbladvlo, spint en Cylindrocladium. Verder zijn de teelten zeer 
divers, van diverse heesters en klimplanten tot coniferen en vaste planten.  
 
De meeste bedrijven houden een spuitregistratie bij. Een aantal bedrijven heeft een vaste 
teeltadviseur. Bedrijven krijgen ook advies van hun leverancier van gewasbeschermings-
middelen. De meeste bedrijven in de Berkenbroek kopen in bij de vestiging van Windhorst van 
Veen aan de Lansing (tegenwoordig Agrocultuur). Ook wordt ingekocht bij Agrocultuur. Veel 
gewasbeschermingsmaatregelen gebeuren op basis van eigen ervaring. Er is behoefte aan 
advies op het gebied van middelenkeuze, netjes spuiten, juiste spuitmoment en spuittechniek.  
 
Opslag gewasbeschermingsmiddelen 
Gewasbeschermingsmiddelen staan opgeslagen in een kast. Deze kast is voorzien van 
lekbakken. De meeste bedrijven waar een adviseur komt, laten de kast jaarlijks één keer 
controleren. Tijdens de check is op vrijwel alle bedrijven ook de kast gecontroleerd. Bij de 
controle werden vooral een aantal middelen aangetroffen die recent niet meer waren 
toegelaten. Het blijkt voor kwekers lastig om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in het 
middelenpakket. Daarnaast is vaak niet duidelijk waar en wanneer niet toegelaten middelen 
ingeleverd kunnen worden. 
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Klaarmaken 
Vaak wordt de spuit op een vaste plek gevuld, in de buurt van een kraan en de middelenkast. 
Dit is dus meestal voor de loods op het plein of binnen. Het is belangrijk dat er op de vulplek 
geen putjes aanwezig zijn die afwateren op de sloot. Bij morsen e.d. kunnen 
gewasbeschermingsmiddelen afspoelen via de verharding naar de sloot of via het putje. De 
meeste kwekers geven aan dat ze niet of nauwelijks morsen. Een paar bedrijven hebben 
absorptiemateriaal bij de hand. 
 
Lege verpakkingen worden schoongespoeld en via bedrijfsafval afgevoerd (volgens STORL = 
Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen). De seal op de verpakking blijft 
soms op de fles zitten (gat erin) of wordt in de container gegooid. Het wegwaaien van de seal 
met daarop gewasbeschermingsmiddelen kan een bron van emissie zijn en moet worden 
voorkomen. Om die reden kiezen sommige fabrikanten ervoor geen seal meer op de verpakking 
te doen. 
Op veel bedrijven is een fustreiniger aanwezig, maar wordt deze zelden gebruikt. 
Schoonspoelen van flessen gebeurt vaak met de slang of bij de kraan en daarna wordt het 
middel in de tank van de spuitmachine gegooid. 
 
Spuittechniek 
Vier bedrijven hebben een grote spuitboom op de heftruck of achter op de trekker. Dit principe 
lijkt sterk op een veldspuit. De definitie van een veldspuit is dat deze mechanisch wordt 
voortbewogen, neerwaarts spuit en volleveldsbehandelingen uitvoert. De spuitbomen zijn 
voorzien van driftarme doppen. Deze doppen zijn er door de leverancier opgedaan. Kennis bij 
de kwekers over spuitdoppen is beperkt. 
 
Op één bedrijf na was er op alle bedrijven een motorvatspuit aanwezig. De definitie van een 
motorvatspuit is: Spuitapparatuur met een tankinhoud groter dan 21 liter en een werkdruk van 
de pomp niet hoger dan 100 bar, waarvan de uitbreng- / verdeeleenheid, zijnde een horizontale 
of verticale spuitboom of een spuitpistool, veelal onafhankelijk van de rest van de spuit over of 
door het gewas wordt verplaatst en waarmee de spuitvloeistof gewasgericht wordt uitgebracht / 
verdeeld. 
De motorvatspuiten uit de Berkenbroek zijn geleverd door Voets of Teun van Breda. Sommige 
spuiten zijn al meer dan 20 jaar oud, maar de staat van de spuit leek redelijk (geen lekkages 
gezien).  
 
Op drie bedrijven wordt door de loonwerker met een veldspuit met Airtec gespoten (AB-
service). 
 
Veldspuiten moeten wettelijk iedere 3 jaar worden gekeurd. De motorvatspuit hoefde tot nu toe 
wettelijk niet gecontroleerd te worden. Voor reparatie wordt de spuit weggebracht. Een enkel 
bedrijf laat zijn spuit om het jaar controleren. 
Als gevolg van Europese regelgeving wordt de 3-jaarlijkse keuringsverplichting uitgebreid. Voor 
eind 2014 moet ook andere spuitapparatuur zoals motorvatspuiten met een bouwjaar van voor 
1996 gekeurd zijn. Voor 15 december 2016 moet alle apparatuur van drie jaar en ouder 
gekeurd zijn. 
 
Een rugspuit wordt gebruikt voor pleksgewijze onkruidbestrijding of voor gewasbescherming bij 
stek. De rugspuit kan zowel handaangedreven of accu-aangedreven zijn. 
 
Kwekers die een motorvatspuit gebruiken in de kas spuiten met een drukverstelbaar 
spuitgeweer of handgedragen spuitboompje. Voor de buitenteelt is het verstelbare 
spuitgeweer verboden. Als alternatief voor het spuitgeweer kunnen kwekers een spuitstok of 
handgedragen spuitboom of spuitboom met wiel gebruiken. In sommige gevallen kiezen 
kwekers toch voor het spuitgeweer vanwege een betere indringing in het gewas en vanwege 
arbeidsveiligheid. Je spuit van je af en loopt niet door de spuitvloeistof heen zoals bij een 
spuitboom wel het geval is. Ook kan over hoge gewassen (hoger dan 1,5 m) niet met een 
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handgedragen spuitboom worden gespoten. Kwekers vragen zich bij de start van het project af 
of een spuitgeweer wel zoveel drift geeft als je netjes spuit. 
 
Spuitdoppen worden zelden vervangen. Afhankelijk van het materiaal (hardheid) van de dop 
en het gebruik is de dop in meer of mindere mate aan slijtage onderhevig. Slijtage zorgt ervoor 
dat het gat in de dop groter wordt. Hoe groter het gat in de dop, hoe grover de druppel. Slijtage 
van doppen leidt dus niet tot meer drift. Als de ene spuitdop meer is uitgesleten dan de andere, 
ontstaat wel een ongelijkmatige verdeling en dus slechter spuitresultaat. 
 
Kennis van spuittechniek kan beter. Het algemene idee is dat een hogere druk een betere 
indringing geeft. Wat veel kwekers zich niet realiseren is dat een hogere druk ook meer fijnere 
druppels geeft en daarmee meer kans op drift. 
 
Restvloeistof 
Overgebleven spuitvloeistof wordt bijna altijd verspoten over het gewas, zoals dit wettelijk is 
toegestaan. In enkele gevallen laat men de spuit leeglopen op het pad of naast het pad. Het 
middel loopt dan naar de vollegrond of het containerveld. De vraag is of dit een emissieroute is 
via bijvoorbeeld de drainageput. 
 
De buitenkant van de spuit wordt niet gereinigd. Sommige bedrijven reinigen de binnenkant van 
de spuit na iedere toepassing. De meeste bedrijven reinigen alleen na het spuiten van 
onkruidmiddelen of één keer per jaar voor de winterperiode. (De meeste bedrijven hebben een 
aparte spuit voor onkruid en hoeven daarom ook niet te reinigen.) Reinigen gebeurt op dezelfde 
plek waar de spuit klaar wordt gemaakt. Dikwijls is dat voor het bedrijfsgebouw op de 
verharding. Er moet voorkomen worden dat dit spoelwater in het oppervlaktewater komt. 
 
Overige emissieroutes 
Kwekers hebben bij de start van het project geen idee wat de exacte emissieroutes zijn. 
Kwekers vragen zich af wat de invloed is van drainage, spoelen, afspoeling, drift etc. Metingen 
kunnen meer inzicht geven. 
 
Vanuit de glastuinbouw is bekend dat lozen van bassinwater een duidelijke emissiebron is. Met 
name middelen die worden meegedruppeld, kunnen in relatief hoge concentraties in het 
bassinwater aanwezig zijn en bij lozing in het oppervlaktewater terecht komen. Voor de 
boomkwekerij is onduidelijk hoe groot deze bron is. Het aantal bedrijven in de Berkenbroek is te 
klein om hier een goed beeld van te krijgen. Niet op alle bedrijven wordt gerecirculeerd. Op de 
bedrijven waar dit wel van toepassing is, wordt als het bassin vol is buiten het bassin om 
geloosd (first-flush). Een enkele keer wordt tijdens het seizoen geloosd vanwege hoge 
zoutgehalten. Dit is toegestaan als het Na en Cl gehalte hoger dan 5 mmol/l is. Dit komt 
overeen met 177,5 mg Cl/l of 115 mg Na/l. In de praktijk gebeurt dit sporadisch. In het najaar 
wordt soms wel geloosd, omdat kwekers het nieuwe seizoen met schoon water willen starten. 
Wanneer het bassinwater gewasbeschermingsmiddelen bevat, leidt lozing tot een emissie. 
 
Condenswater van de kas loopt meestal gewoon op het doek van de kas en trekt dan de grond 
in of er wordt gerecirculeerd. Dit is wettelijk zo toegestaan. Omdat kassen in de boomkwekerij 
voor een belangrijk deel worden gebruikt voor overwintering en vermeerdering wordt er relatief 
weinig gespoten ten opzichte van kassen waarin wordt geteeld. De verwachting is daarom dat 
condenswater geen of weinig gewasbescheringsmiddelen zal bevatten. 
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2.3 Analyse emissieroutes op basis van bedrijfsinventarisatie 
 
Op basis van de bedrijfsinventarisatie en praktijkkennis is aan het begin van het project een 
inschatting gemaakt van de emissieroutes. Informatie uit Slootgerichte Aanpak is gebruikt 
binnen het project WaterABC (zie kader en Bijlage 1) en verwerkt in onderstaande tekening. 
 

 
Figuur 2.1: Emissieroutes in de boomkwekerij 
 
Drift 
Druppeldrift als gevolg van spuiten wordt gezien als een belangrijke emissieroute. Het risico op 
drift is relatief groot vanwege de zeer smalle percelen in regio Boskoop die worden omgeven 
door sloten. Bovendien is spuiten een activiteit die op ieder bedrijf plaatsvindt en blijkt uit de 
bedrijfsinventarisatie dat de kennis over spuittechniek en drift beter kan. 
 
Erfafspoeling 
Erfafspoeling wordt gezien als belangrijke emissieroute. Bij het vullen en reinigen van de spuit 
kan emissie plaatsvinden. Vullen en reinigen van de spuit gebeurt meestal voor de loods op de 
verharding. Bij morsen kan vloeistof met een regenbui afspoelen van de verharding richting de 
slootkant of via aanwezige hemelwaterputjes worden afgevoerd. 
Wanneer de spuit buiten wordt gestald kan bij regen afspoeling van middel plaatsvinden. 
Stalling van de spuit gebeurt in de boomkwekerij bijna altijd binnen en is daarmee waarschijnlijk 
geen emissieroute in de boomkwekerij. 
 
Afspoeling perceel 
Vanuit de akkerbouw is bekend dat afspoeling van het perceel ook een duidelijke emissieroute 
is. Akkerbouwpercelen lopen vaak bol waardoor het water van het land naar de sloot loopt. Bij 
een regenbui na een bespuiting kunnen bijvoorbeeld herbiciden en andere middelen afspoelen. 
Boomkwekerijpercelen in Boskoop liggen vlak en zijn beschoeid. De rand van de beschoeiing 
ligt dikwijls hoger dan het perceel. Hierdoor lijkt de kans op afspoeling van 
boomkwekerijpercelen in regio Boskoop gering. Bovendien zijn de meeste percelen in Boskoop 
goed gedraineerd. Bij normale regenbuien trekt het water snel de bodem in. Er is geen 
afspoeling zichtbaar. 
 

bassinlozing 
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Lozing bassinwater 
Vanuit de glastuinbouw is bekend dat lozing van bassinwater een belangrijke emissieroute is. 
Onduidelijk is of dit voor de boomteelt ook speelt. In de glastuinbouw worden hoge 
concentraties middel in het recirculatiewater aangetroffen doordat gewasbeschermingsmiddelen 
mee worden gegeven via druppelbevloeiing. In de boomkwekerij wordt nauwelijks gebruik 
gemaakt van druppelbevloeiing. Onduidelijk is in hoeverre er in boomkwekerijbassins hoge 
concentraties gewasbeschermingsmiddelen voorkomen en hoe vaak er bassinwater wordt 
geloosd. 
 
Drainage 
De grondwaterstand in regio Boskoop is hoog. Vollegrondspercelen in regio Boskoop zijn 
gedraineerd. Het water loopt vanuit de drains naar een drainput en wordt van daaruit naar het 
oppervlaktewater gepompt. Onduidelijk is hoe groot de emissie via de drainage is. In zijn 
algemeenheid wordt verwacht dat deze laag is, omdat in regio Boskoop sprake is van 
veengrond met een hoog percentage organische stof. Het idee is dat middelen in de bodem 
worden afgebroken. 
 

 
 

2.4 Geluiden uit de sector: een krachtenveldanalyse 
 
In december 2010 is een bijeenkomst georganiseerd voor een groep boomtelers met als doel 
inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin de kweker zich bevindt als het gaat om 
middelenkeuze en het gebruik ervan. Na afloop van de bijeenkomst moesten de volgende 
zaken duidelijk zijn: 

 Waar halen kwekers hun kennis als het gaat om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de boomteeltsector? 

 Wat zijn de beperkingen waar kwekers tegenaan lopen bij het vergaren van deze 
kennis en het toepassen ervan? 

De resultaten van de bijeenkomst helpen bij het leren kennen van de belevingswereld van de 
kwekers.  
 

WaterABC 
 
In 2012 is het project WaterABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door 
gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het project richtte zich op de 
borging van maatregelen om emissies naar oppervlaktewater tegen te gaan. WaterABC 
richtte zich op meerdere sectoren. Eén van de werkgebieden was de boomkwekerij in 
regio Boskoop.  
 
Ter ondersteuning van het proces en de uitvoering in de verschillende gebieden, is per 
werkgebied een analyse gemaakt van de relevante emissieroutes van gewas-
beschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (Emissieroutes van gewasbeschermings-
middelen naar het oppervlaktewater, 2012, H.A.E. de Werd en A.J. van der Wal). Er is 
hierbij veel gebruik gemaakt van kennis en ervaringen uit Slootgerichte Aanpak. 
Per sector/gebied is, rekening houdend met normoverschrijdingen ter plekke, gekeken 
naar: 

 Waar kan de emissie ontstaan (locatie) en bij welke activiteiten? 
 Wat zijn de verschillende emissieroutes per locatie? 
 Inschatting risico op normoverschrijding als emissie via deze route plaatsvindt 
 Inschatting van het vóórkomen van emissie via deze route op de bedrijven. 

 
De verzamelde kennis over emissierisico’s is zoveel mogelijk visueel gemaakt, zowel in 
schema’s als in tekeningen. Deze schema’s zijn opgenomen in bijlage 1.  
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Voor deze bijeenkomst waren kwekers geselecteerd die representatief waren voor de Greenport 
Boskoop. Kwekers die deelnamen konden deze mee laten tellen voor hun spuitlicentie.  
 
Kwekers werd gevraagd op een invulformulier aan te geven welke informatiebronnen zij 
gebruiken om keuzes te maken in het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Kwekers hebben 
hiervoor individueel een matrix ingevuld en daarin aangegeven welke partijen voor hun het 
meest belangrijk zijn. Per item of gewasbeschermingsvraag is de telers gevraagd een top 3 te 
maken. 1= het meest belangrijk, gevolgd door nummer 2 en nummer 3. De cijfers zijn geturfd. 
Vervolgens is een visuele weergave gemaakt (tabel 2.2). Keuze 1 is weergegeven in het roze, 2 
in het groen en 3 in het blauw. Hoe meer telers een bepaalde keuze maken, hoe langer de balk. 
 

Tabel 2.2 Welke informatiebronnen zijn belangrijk voor kwekers in hun keuze voor 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
 
Kwekers zien over het algemeen hun eigen kennis als zeer belangrijke bron, gevolgd door hun 
adviseur, collega’s en hun toeleverancier. De keuze verschilt per bedrijf. Zo hebben kleinere 
bedrijven vaak geen eigen adviseur en is dit dus ook geen kennisbron. Hetzelfde geldt voor de 
loonwerker die vooral op de grotere bedrijven komt spuiten. 
 
In drie groepen hebben de aanwezigen gediscussieerd welke mogelijkheden zij zien om te 
werken aan schoner oppervlaktewater. Tevens was daarbij de vraag welke partijen de 
ondernemers het beste kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van Best Practices. De volgende 
onderwerpen zijn daarbij als perspectiefvol genoemd: 
 Bewustwording van ondernemers via spuitlicentielezingen en nieuwsbrieven; 
 Keuring van spuitapparatuur; 
 Aandacht voor natuurlijke vijanden / biologische bestrijding; 
 Spuiten op het juiste moment waardoor beter resultaat; 
 Inzamelactie niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen; 
 Emissiecheck op bedrijven. 
 
Met betrekking tot de vraag Waar haalt u uw kennis vandaan: 
 Rijnland wordt op dit moment niet gezien als belangrijke kennisbron. Hier ligt een uitdaging 

voor het hoogheemraadschap. Er zijn veel meetgegevens. Het is belangrijk deze beter te 
communiceren met boomkwekers. Daarnaast zou het hoogheemraadschap ook de 
wetgeving helderder kunnen communiceren. 
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 Spuitlicentiecursussen hebben als doel telers te informeren over gewasbescherming. Deze 
bijeenkomsten kunnen ook worden gebruikt om telers te informeren over 
waterkwaliteitszaken in relatie tot gewasbescherming. De georganiseerde bijeenkomst heeft 
laten zien dat hier interesse voor is. 

 Adviseurs, toeleveranciers, collega’s en ook loonwerkers zijn een belangrijke kennisbron 
voor ondernemers. Het is belangrijk dat deze partijen goed op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden om samen te werken aan schoner oppervlaktewater. 

 
Binnen het project Telen met toekomst is veel ervaring opgedaan in verschillende sectoren met 
waterkwaliteitsproblemen. Ook hieruit komen een aantal aanbevelingen naar voren: 
 Samenwerking kan zeer succesvol zijn mits er een gezamenlijk doel is en draagvlak bij alle 

partijen. Er moet goed rekening worden gehouden met de verschillende belangen van 
partijen.  

 Eén partij moet duidelijk de regie vormen. 
 Het is belangrijk goed inzicht te hebben in de emissieroutes. Wanneer het ene middel wordt 

vervangen voor het andere middel kan dit middel vervolgens in te hoge concentraties 
worden gemeten in het oppervlaktewater. 
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3 Analyse monitoringsgegevens 
 
 

3.1 Inleiding 
 
Gedurende het project zijn maandelijks metingen uitgevoerd van de waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater in de buurt van het gemaal Berkenbroek. Daarnaast zijn aanvullend uit het 
hele peilvak mengmonsters genomen, zijn metingen gedaan van drainagewater, bassins en 
bagger. De metingen zijn vooral bedoeld als ondersteuning in discussies met boomkwekers. 
Het doel was meer inzicht te krijgen in welke stoffen wanneer worden aangetroffen en zo 
mogelijk inzicht te krijgen in emissieroutes. De monsters zijn geanalyseerd tot 207 verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen). 
 
Omdat alleen tijdens de projectfase is gemeten, kunnen geen verschillen worden aangetoond 
ten opzichte van het verleden. Verder kunnen de gegevens niet worden vergeleken met andere 
meetpunten vanwege verschillende uitgangspunten. 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste meetgegevens besproken en opvallende zaken belicht. 
 
 

3.2 Uitgangspunten 
 
Een aantal kwekers heeft toestemming gegeven tot het bemonsteren en analyseren van water 
op het bedrijf. Deze gegevens zijn in dit rapport anoniem verwerkt. De getoonde resultaten 
geven geen oordeel over de bedrijfsvoering van de kweker. 
 
Monitoringsgegevens worden voor de Kaderrichtlijn Water tegen twee normen getoetst:  

 MAC-waarde: MAC = maximaal aanvaardbare concentratie. De meetwaarde mag nooit 
hoger zijn dan deze waarde. 

 Jaargemiddelde (JG): gemiddelde waarde van alle metingen in een jaar 
Voorbeeld: van imidacloprid (Admire) is de MAC 0,2 μg/l en het jaargemiddelde is 0,067 μg/l. 
Voor sommige middelen is nog geen Kaderrichtlijn Water-norm beschikbaar en wordt getoetst 
aan de MKN (milieukwaliteitsnorm) of een ad hoc-norm. 
 
 

3.3 Gebruikte middelen 
Deelnemers van Slootgerichte Aanpak hebben in 2012 een spuitregistratie bijgehouden. Deze 
registratie is verwerkt om inzicht te krijgen in het verbruik (tabel 3.1). 
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Tabel 3.1: Top 10 van de geregistreerde middelengebruik in hoeveelheid (kg) en 
toegepast teeltoppervlak (ha) door deelnemende boomkwekers in 2012 en 2013.  
  Gebruik in 2012 
Werkzame stof Merknaam 

Meetpro-
gramma (kg) (ha) 

MANEB Maneb  135 45 

PROCLORAZ, FOLPET Mirage plus  83 24 

GLYFOSAAT Glyfosaat  40 8 

METAZACHLOOR Butisan S X 21  

CHLOORTHALONIL Daconil X 19  

TEBUCONAZOOL Spirit X 13  

QUINOCLAMIN Mogeton  9  

CAPTAN Captan  9  

ABAMECTINE Vertimec gold X 7 15 

CYPRODINIL, FLUDIOXIL Switch X 7 9 

INDOXACARB Steward X  13 

THIACLOPRID Calypso X  11 

SPIROTETRAMAT Movento X  8 

IMIDACLOPRID Admire X  8 

TRIFLOXYSTROBIN Flint X  8 
De middelen met een X zijn opgenomen in het meetprogramma. 
 
Niet alleen de hoeveelheid kg middel is van belang om inzicht te krijgen in het verbruik. Omdat 
de dosering per middel verschilt, is het gebruik ook omgerekend naar het aantal ha dat is 
bespoten. Zo is bijvoorbeeld voor Admire het gebruik met 100 gram per ha veel lager dan voor 
Maneb (3 kg/ha). 
 
Uit het geregistreerde gebruik komt duidelijk naar voren dat Maneb en Mirage plus in 2012 het 
meest worden toegepast (zowel in hoeveelheid als in teeltoppervlak). Een hoger gebruik 
betekent echter niet automatisch dat in het milieu meer problemen zijn met het betreffende 
middel dan met een van de minder toegepaste middelen. De schadelijkheid van een middel 
wordt onder andere bepaald door: 

 de giftigheid of toxiciteit (veelal vervat in de normstelling); 
 de afbraaksnelheid, persistentie of duur van aanwezigheid (vaak weergegeven als de 

halfwaardetijd, DT50); 
 en de biobeschikbaarheid (tegenovergestelde van de mate van binding aan deeltjes, 

Koc). 
Zie voor meer informatie Bijlage 2. 
 
 

 

Maneb / ETU (Maneb) 
 

Maneb is een dithiocarbamaat. Er zijn twee groepen dithiocarbamaten: 
- Ethyleenbisdithiocarbamaten (EBDC) zoals maneb, zineb en mancozeb; 
- Dimethyldithiocarbamaten (DMDC) zoals ferbam, ziram en thiram. 
 

Het belangrijkste afbraakproduct van EBDC’s is ethyleenthioureum (=ETU). 
 

Maneb zelf is niet uitspoelingsgevoelig. Dit komt doordat het zowel in bodem als in water snel wordt 
afgebroken (binnen enkele dagen) en redelijk goed bindt aan bodemdeeltjes. Het afbraakproduct ETU is 
daarentegen wel mobiel in de bodem en goed oplosbaar in water. Maar omdat ook deze snel afbreekt 
(enkele dagen tot weken), is de uitspoelingsgevoeligheid van ETU beperkt. Daarnaast is dit 
afbraakproduct veel minder giftig voor waterorganismen. Norm: 0,21 μg/l (MAC-MKN). 
 
 

Opvallend is dat de werkzame stoffen van de meest gebruikte middelen niet in het 
meetprogramma zijn opgenomen. De verklaring hiervoor is dat juist deze middelen snel 
afbreken en mede daardoor ook tijdens waterkwaliteitsmetingen nauwelijks in het 
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oppervlaktewater aangetroffen worden. Dit geldt onder andere voor de werkzame stoffen 
maneb, folpet en captan. Andere gebruikte middelen breken weer juist zo slecht af dat deze 
jarenlang na toediening nog in het milieu terug gevonden worden. Dit zijn ook veelal stoffen met 
lage normen. 
 
 

 

Abamectine (Vertimec Gold) 
 

Vertimec Gold is in 2012 na Maneb en Mirage Plus het meest frequent gebruikte middel in de 
Berkenbroek. Abamectine, de werkzame stof, is een insecticide en acaricide dat weinig 
uitspoelingsgevoelig is vanwege de slechte oplosbaarheid en mobiliteit. Als het in het watersysteem komt 
duurt het nog maanden voordat het is afgebroken. Op het gewas verloopt het afbraakproces onder invloed 
van licht sneller (enkele weken). Norm: 0,001 μg/l (JG-MKN); 0,18 μg/l (MAC). 
 

 
 

3.4 Meetgegevens 
 
In het kader van het project is in 2012 en 2013 in de Berkenbroek de aanwezigheid van 
gewasbeschermingsmiddelen gemonitord in het oppervlaktewater, drainageputten en 
recirculatiebassins. Daarnaast is ook de waterbodem bemonsterd en geanalyseerd.  
 
In tabel 3.2 zijn de metingen van de tien meest aangetroffen stoffen in het oppervlaktewater 
gepresenteerd naast de resultaten op de bedrijven. Op deze manier kunnen de verschillende 
resultaten goed met elkaar worden vergeleken. 
 
Tabel 3.2: Top 10 meest aangetroffen werkzame stoffen in het oppervlaktewater in de 
Berkenbroek en de mate waarin deze ook in de drainageputten en recirculatiebassins zijn 
aangetoond in 2012 en 2013 (percentage van de metingen boven de rapportagegrens). 

  
Oppervlakte 

water 
Drainageput 

bedrijf 1 
Drainageput 

bedrijf 2 
Recirculatie-

bassins 
Werkzame stof Merknaam (n=21) (n=11) (n=2) (n=12) 

CARBENDAZIM Afbraak Topsin M 100% 100% 100% 100% 

TEBUCONAZOOL Folicur / Spirit 100% 100% 100% 75% 

AZOXYSTROBIN Ortiva 95% 64% 50% 67% 

IMIDACLOPRID Admire 90% 73% 50% 50% 

METALAXYL Ridomil Gold 90% 54% 0% 75% 

METAZACHLOOR Butisan S 90% 36% 0% 83% 

CYPRODINIL Switch 71% 18% 0% 50% 

BAM Afbraak Casoron * 67% 82% 50% 83% 

FLONICAMID Teppeki 48% 0% 0% 50% 

DIMETHOMORF SOM Paraat * 29% 18% 0% 25% 

* Stoffen zijn niet toegelaten in de boomkwekerij. Casoron is toegestaan in bijv. plantsoenen 
(wordt dus door gemeenten gebruikt); Paraat is o.a. toegestaan in de bedekte snijbloemen- en 
potplantenteelt. 
 
Meetgegevens oppervlaktewater 
In de Gouwepolder, 30 meter achter gemaal Berkenbroek (meetpuntcode ROP040A10), is in 
2012 en 2013 maandelijks de waterkwaliteit gemeten. Een aantal stoffen wordt vrijwel altijd 
(minimaal 90% van de metingen) aangetroffen. Dat middelen zijn aangetroffen, betekent niet 
dat deze ook uit het projectgebied Berkenbroek afkomstig is. Er wordt bijvoorbeeld ook water uit 
de Gouwe ingelaten (met name in droge perioden), waar ook diverse middelen in worden 
aangetroffen, die bijvoorbeeld alleen toegelaten zijn in de aardappelen- of bietenteelt,  
 
Opvallend is dat de lijst van aangetroffen stoffen in het oppervlaktewater (tabel 3.2) weinig 
overeenkomsten vertoont met de lijst aan meest gebruikte middelen (tabel 3.1). Dit kan 
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enerzijds te maken hebben met het gedrag van de middelen in het oppervlaktewater, maar ook 
met het eerder genoemde inlaatwater. 
 
De concentraties van de meeste aangetroffen werkzame stoffen komen niet boven de norm uit. 
(zie ook Bijlage 3). Imidacloprid (Admire) is de enige stof die meerdere keren boven de norm is 
aangetroffen in het oppervlaktewater bij het gemaal Berkenbroek, waarvan een keer tot boven 
de MAC-waarde. Zie paragraaf 3.5. 
 
In het zomerhalfjaar is tweemaandelijks een mengmonster geanalyseerd van water uit diverse 
watergangen in de Berkenbroek (zie Bijlage 4). In vergelijking met het oppervlaktewater bij het 
gemaal Berkenbroek liggen voor de meeste stoffen de concentraties van de mengmonsters in 
dezelfde range, met incidentele normoverschrijdende concentraties voor thiacloprid (Calypso) 
(3-7-2012), pirimicarb (Pirimor) (6-9-2012) en imidacloprid (Admire) (17-7-2013). 
 
Opvallend is dat de carbendazim- en tebuconazool(Spirit)-concentraties in de sloten 
(mengmonster) hoger zijn dan nabij het gemaal Berkenbroek. In het mengmonster van 17-7-
2013 geldt dit ook voor diverse andere werkzame stoffen.  
 
 

 

Thiacloprid (Calypso) 
 

Een ander anti-luismiddel is Calypso met thiacloprid als werkzame stof. Thiacloprid breekt veel sneller af 
(dagen tot weken) dan imidacloprid en wordt incidenteel in water aangetroffen. De afbraakproducten van 
thiacloprid zijn echter meer persistent in de bodem (afbraak duurt tot enkele maanden) en is daarmee ook 
meer uitspoelingsgevoelig. Norm: 0,01 μg/l (JG-MKN); 0,11 μg/l (MAC). 
 

 
Meetgegevens drainageputten 
Op twee bedrijven zijn metingen gedaan in de drainageputten. Dit zijn putten waarin het 
drainagewater van de vollegrondsteelt wordt opgevangen. Op bedrijf 1 is de drainageput in 
2012-2013 elf maal bemonsterd en van de drainageput van bedrijf 2 is in 2013 twee keer 
bemonsterd. Zie Bijlage 5. 
 
Hoewel tussen beide drainageputten verschillen zitten in het aantal en de soort stoffen dat is 
aangetroffen, vertonen beide ook overeenkomsten. Zo worden in beide putten carbendazim, 
tebuconazool (Folicur en Spirit), azoxystrobin (Ortiva), imidacloprid (Admire) en BAM (Casaron) 
aangetroffen. Daarentegen wordt pirimicarb (Pirimor) wel in drainageput 1 maar niet in put 2 
aangetroffen, en diethyltoluamide (DEET) juist wel in put 2 maar niet in put 1. Opvallend is dat 
de lijst van aangetroffen middelen meer overeenkomsten vertoont met de waarnemingen in het 
oppervlaktewater dan met de geregistreerde gebruikscijfers. 
Daarnaast worden in de drainageputten stoffen aangetroffen die volgens de ondernemers niet 
meer worden gespoten en/of nooit gespoten zijn (zoals bijvoorbeeld carbendazim, DEET en 
BAM). Voor een aantal middelen is dit vanwege de slechte afbreekbaarheid niet onmogelijk. 
Middelen die niet of nauwelijks afbreken kunnen jaren na laatste toepassing nog teruggevonden 
worden. Ook kunnen dergelijke persistente middelen, zelfs die middelen die nooit zijn gebruikt, 
op betreffend perceel mogelijk via inzijging van oppervlaktewater (vooral in droge perioden; 
deze vollegrondspercelen worden in principe niet beregend) in de drainageputten terecht zijn 
gekomen. 
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Carbendazim / thiofanaat-methyl (Topsin M) 
 

Carbendazim kan in het milieu terecht komen als gevolg van toepassing van deze stof zelf of door 
toepassing van Topsin M (werkzame stof: thiofanaat-methyl) of middelen met benomyl als werkzame stof. 
Een afbraakproduct van beiden is namelijk carbendazim. Carbendazim is een stof dat in het watermilieu 
moeilijk afbreekt (kan wel enkele jaren duren). Dit in combinatie met de grote giftigheid voor 
waterorganismen (m.n. zoöplankton) maakt dat carbendazim in het milieu ongewenst is. Dit uit zich ook in 
een lage norm voor deze stof in het oppervlaktewater. Norm carbendazim: 0,6 μg/l (JG-MKN, MAC); norm: 
0,56 μg/l (ad-hoc MTR). 
 

 
Meetgegevens recirculatiebassins 
Op drie bedrijven die recirculeren, zijn metingen gedaan van het bassinwater. Een van deze 
bassins bestaat uit een afgedamde sloot. In tabel 3.2 zijn de metingen van het bassinwater van 
deze bedrijven samengevoegd. 
 
Tussen de recirculatiebassins zijn er verschillen in aantal stoffen dat is aangetroffen en het 
soort stoffen. Op één bedrijf zijn zeer hoge waarden van metalaxyl (Ridomil Gold) aangetroffen. 
Deze stof mag worden toegepast als aangietbehandeling tegen wortelrot. Door dit type 
behandeling komt er relatief veel middel weer in het recirculatiebassin retour. Dit is geen 
probleem zolang er niet wordt geloosd. 
 
Eén van de ondernemers spoelt tegenwoordig zijn veldspuit door op het containerveld zodat de 
restanten spuitvloeistof in het recirculatiebassin komen in plaats van op het plein om zo de kans 
op afspoeling naar de sloot te verminderen. 
 
Net als bij de drainageputten worden in de circulatiebassins diverse stoffen aangetroffen die 
volgens de ondernemers niet meer worden gespoten en / of nooit gespoten zijn. Een mogelijke 
oorzaak is dat er voor beregening soms ook water uit de sloot wordt gebruikt. Dit water komt 
vervolgens in het bassin terecht. In de bassins worden van een aantal stoffen hoge 
concentraties aangetroffen. Daarom is het belangrijk dat dit water niet wordt geloosd op het 
oppervlaktewater. 
 

 

Prochloraz / folpet (Mirage plus) / captan (div) 
 

Mirage plus is een middel met twee werkzame stoffen: folpet (net als het eveneens veel toegepaste captan 
een ftaalimide) en prochloraz. De eerste is zeer giftig voor waterorganismen, maar wordt vanwege de 
snelle afbraak en slechte oplosbaarheid nauwelijks in het (water)milieu aangetroffen. De afbraakproducten 
van folpet zijn beduidend minder giftig. Ook prochloraz is ondanks een veel hogere bioaccumulatiefactor 
(BCF) veel minder giftig voor waterorganismen; alleen bij algen is sterke remming van de groei 
aangetoond. Hoewel prochloraz moeilijk afbreekt (maanden tot jaren), is het vanwege de slechte 
oplosbaarheid in water en matige mobiliteit in bodem niet erg uitspoelingsgevoelig. Norm prochloraz: 1,3 
μg/l (ad-hoc MTR); folpet, captan: geen waterkwaliteitsnorm. 
 

 
Meetgegevens bagger 
In de discussie met ondernemers komt dikwijls de vraag naar voren in hoeverre middelen 
vrijkomen uit de bagger in de sloot. Om die reden is een baggermonster genomen. Dit is een 
mengmonster geweest waarbij op meerdere plekken in de Berkenbroek bagger is verzameld. 
De middelen die in de bagger zijn aangetroffen, staan in tabel 3.3. weergegeven. 
 
Tabel 3.3: Middelen die in de bagger zijn aangetroffen (27-11-2012). 

  Gehalte in bagger 

Werkzame stof Merknaam (mg/kg d.s.) 

AZOXYSTROBIN Ortiva 0,02 

CARBENDAZIM Afbraak Topsin M 0,02 

CYPRODINIL Switch 0,04 

TEBUCONAZOOL Folicur / Spirit 0,11 
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In de bagger zijn vier gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Deze middelen staan ook 
allevier in de top 10 van middelen die in het water zijn aangetroffen. 
 
Onduidelijk is of er nalevering vanuit de waterbodem naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Op 
basis van de mate waarin de stoffen binden (Koc uitgedrukt in L/kg) kan men in 
evenwichtssituaties (langdurige stilstaand water) bij deze gehalten in de bagger (zie tabel 3.3) 
concentratieranges voor carbendazim en tebuconazool in het bovenstaande water verwachten 
van respectievelijk ca. 0,2-1 μg/l (Koc = 200-1200) en ca. 0,02-0,2 μg/l (Koc = 470 – 6000). Uit 
vergelijking met de waargenomen concentraties lijken met name de tebuconazoolconcentraties 
in het water aan de hoge kant; m.a.w. waterbodem levert waarschijnlijk netto geen 
tebuconazool na. Voor carbendazim is dat mogelijk wel het geval. 
 
 

 

Tebuconazool (Folicur / Spirit) 
 
Tebuconazool lost niet goed op in water en bindt goed aan bodemdeeltjes. Toch is deze fungicide redelijk 
uitspoelingsgevoelig. Dat komt doordat deze zeer persistent is; het kan jaren duren voordat het in het 
milieu is afgebroken. Tebuconazool is vooral voor zoöplankton zeer schadelijk. De afbraakproducten 
(1,2,4-triazole en andere triazoleverbindingen) zijn veel minder toxisch maar spoelen wel veel sneller uit. 
Norm: 0,63 μg/l (JG-MKN); 14 μg/l (MAC). 
 

 
 
Meetgegevens Phytobac 
In het projectgebied zijn 4 phytobaccen (zie hst 4) neergezet. De phytobaccen zijn regelmatig 
gebruikt voor het lozen van resten spuitoplossing en spuitspoelwater. In mei 2013 zijn de 
phytobaccen bemonsterd. De middelen die in de bakken zijn aangetroffen staan in tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4: Gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in de phytobaccen 
    
Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4 
Carbofuran linuron Carbendazim cyprodinil 
Dimethomorf  chloorprofam metazachlor 
metalaxyl  cyprodinil tebucanozool 
metazachlor  imidacloprid  
tebucanozool  iprodion  
  linuron  
  metazachlor  
  tebucanozool  
    trifloxystrobin   

 
De aangetroffen stoffen komen voor een groot deel overeen met de stoffen die erin geloosd 
zijn. Er zijn echter ook een paar stoffen aangetroffen die niet gebruikt zijn zoals carbofuran en 
dimethomorf. De stoffen die in de phytobaccen gevonden worden spoelen niet uit en komen 
daardoor ook niet in de sloot terecht. De phytobaccen leveren dus een positieve bijdrage aan 
de waterkwaliteit.  
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3.5 Twee casussen 
 
Admire 
Als enige van de ruim 200 werkzame stoffen die zijn geanalyseerd is imidacloprid (Admire) 
diverse keren in het oppervlaktewater bij gemaal Berkenbroek boven de norm aangetroffen. De 
mengmonsters van de watergangen in peilgebied van de Berkenbroek vertoonden vergelijkbare 
concentraties aan imidacloprid (zie Bijlage 2). Ondanks deze overschrijdingen voldoet het 
oppervlaktewater in de Berkenbroek (gemeten bij het gemaal) in 2012 aan de KRW-normen. In 
2013 was de overschrijding van imidacloprid op 29 januari zo hoog dat de MAC-waarde van 0,2 
μg/l werd overschreden (zie figuur 3.1). Diezelfde dag werd een kilometer verderop in de 
Gouwepolder een vergelijkbare MAC-overschrijding gevonden. Ondanks deze grote 
overschrijding voldeed het oppervlaktewater dat jaar wel aan de jaargemiddelde KRW-norm. 

Figuur 3.1 Het gebruik van Admire en verloop van de concentraties in het 
oppervlaktewater, drainageput bedrijf 1 en gemiddeld in de recirciculatiebassins in 2012 
en 2013. Het roze gedeelte geeft globaal de periode aan waarin Admire wordt toegepast. 
 
Er lijkt geen verband te zijn tussen het geregistreerde gebruik van Admire en de gemeten 
concentratie van imidacloprid in het oppervlaktewater. De grootste pieken lijken vooral in de 
winterperiode op te treden, wanneer Admire niet wordt toegepast. Een mogelijke verklaring voor 
de pieken in de winter zou kunnen zijn dat in die periode bassinlozingen plaats vinden om deze 
schoon te spoelen voordat het nieuwe teeltjaar begint. In de recirculatiebassins worden de 
hoogste concentraties (van onder andere imidacloprid) aangetroffen. Het is daarom belangrijk 
dat dit water niet wordt geloosd op het oppervlaktewater. 
 
 

Imidacloprid (Admire) 
 

Imidacloprid, de werkzame stof van Admire, wordt de laatste jaren in de verband gebracht met bijensterfte. 
Voor vissen is imidacloprid echter weinig giftig. Imidacloprid lost goed op in water en breekt maar moeilijk 
af (dit duurt maanden tot jaren). In het watersysteem wordt deze stof regelmatig (80-90% van de 
metingen) aangetroffen. Norm: 0,067 μg/l (JG-MKN); 0,2 μg/l (MAC). 
 

 
Juist vanwege de mogelijke risico’s voor bijenvolken wordt naar alternatieven gezocht. Zo zijn er 
diverse alternatieve middelen op de markt - om bijvoorbeeld de buxusbladvlo te bestrijden - die 
meer of minder geschikt zijn (zie paragraaf 4.4). Daarnaast bestaat er ook een buxusbladvlo 
waarschuwingsmodel om het juiste spuitmoment te bepalen (zie paragraaf 4.3). Hierdoor kan 
de hoeveelheid gebruikte middel worden beperkt. 
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Een alternatief voor Admire is Movento (met spirotetramat als werkzame stof). Met name in 
combinatie met het waarschuwingsmodel is er veel milieuwinst te halen. Gedurende de 
projectperiode 2012-2013 is spirotetramat slechts eenmaal aangetroffen (0,05 μg/l), te weten in 
een recirculatiebassin.  
 
 

Spirotetramat (Movento) 
 

Movento wordt vaak gebruikt als alternatief voor Admire. De werkzame stof hiervan is spirotetramat. 
Spirotetramat bindt matig aan bodemdeeltjes, is redelijk oplosbaar in water en breekt zeer snel af (uren tot 
dagen). Het belangrijkste afbraakproduct is weliswaar veel beter oplosbaar en meer mobiel, maar breekt 
ook weer snel (dagen tot weken) af. Mede vanwege de beperkte giftigheid voor het watermilieu en lage 
risico op ophoping is spirotetramat geen belangrijke probleemstof. Norm: er is voor dit nieuwe middel nog 
geen waterkwaliteitsnorm vastgesteld. 
 

 
 
Pirimor 
Gewasbeschermingsmiddelen worden meestal in pieken toegepast. Vanwege de manier van 
bemonsteren (1x per maand of nog minder) en de waterbewegingen in de polder kan met de 
monitoring de piekconcentraties net gemist worden. Bij Pirimor (werkzame stof: pirimicarb) lijkt 
het moment van meting samen te vallen met de aanwezigheid van een piekconcentratie; in dit 
geval in de drainput. 
 
In het oppervlaktewater (nabij gemaal Berkenbroek) wordt pirimicarb zelden aangetroffen. Als 
het al wordt gemeten, blijft het onder de norm (MTR). In de mengmonsters van de watergangen 
van de Berkenbroek wordt daarentegen vrijwel altijd pirimicarb aangetroffen, maar meestal nog 
onder de normwaarde (0,09 μg/l).  
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Figuur 3.2 Het gebruik van Pirimor en verloop van de concentraties in het 
oppervlaktewater, drainageput bedrijf 1 en gemiddeld in de recirculatiebassins in 2012 en 
2013. Het roze gedeelte geeft globaal de periode aan waarin Pirimor wordt toegepast; 
‘witte punten’ geven aan dat pirimicarb niet is aangetroffen. 
 
De ‘pieken’ in het oppervlaktewater worden waargenomen in de zomermaanden. Dit komt 
overeen met de globale periode waarin Pirimor (o.b.v. de registratie in 2012) wordt toegepast. In 
de drainageput van bedrijf 1 (vollegrondsteelt) worden zowel in 2012 als in 2013 rond juli hoge 
concentraties van pirimicarb aangetroffen. Met name in 2013 was de piekconcentratie in de put 
met 4,1 μg/l zelfs hoog te noemen. Dit lijkt erop te duiden dat het middel op betreffende 
vollegrondsperceel is toegepast. Het laat tevens zien dat de bodem niet een “koolstof”-filter is, 
waar niets (geen bestrijdingsmiddel) doorheen komt. Van pirimicarb is overigens bekend dat 
deze stof vanwege zijn stofeigenschappen redelijk uitspoelingsgevoelig is (zie kader). Saillant 
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detail is dat in de recirculatiebassin (afgedamde sloot) van het tegenovergelegen bedrijf in de 
zomer van 2013 ook een hoge concentratie aan pirimicarb (0,13 μg/l) is aangetroffen. 
 
 

Pirimicarb (Pirimor) 
 

Pirimor wordt gebruikt als insecticide ter bestrijding van luis en wordt vaak gecombineerd met het gebruik 
van imidacloprid (Admire). De toelating van dit middel met pirimicarb als werkzame stof loopt 31 januari 
2014 af1. Vanwege zijn stofeigenschappen – goede oplosbaarheid in water, matig tot slechte 
afbreekbaarheid en matige binding aan bodemdeeltjes – is pirimicarb redelijk uitspoelingsgevoelig. Voor 
waterorganismen is pirimicarb zeer giftig, maar het hoopt zich niet op in de voedselketen. Norm: 0,09 μg/l 
(MTR). 
 

 
 
 

3.6 Conclusies en algemene observaties t.a.v. de meetgegevens 
 
Bemonstering als indicatie van emissie 
Van diverse middelen zijn in de Berkenbroek hogere concentraties gemeten dan in bijvoorbeeld 
de Gouwe. Dit zijn middelen die in de boomkwekerij worden gebruikt. Het is aannemelijk dat 
deze middelen door emissie in het water terecht zijn gekomen. 
 
Een belangrijke aandachtsstof is imidacloprid (Admire). Dit is de enige stof is die meerdere 
keren is aangetroffen in concentraties boven de normwaarde. Deze stof wordt aangetroffen in 
oppervlaktewater, bassinwater, drainagewater, maar niet in het baggermonster. Andere stoffen 
die veel worden aangetroffen zijn carbendazim (afbraakproduct Topsin), azoxystrobine (Ortiva) 
en tebuconazool (Folicur / Spirit). Deze stoffen zijn aangetroffen in het oppervlaktewater, 
bassinwater, drainagewater en in de bagger. 
 
Open watersysteem 
Er worden ook verschillende stoffen aangetroffen die volgens de kwekers niet zijn gespoten of 
niet meer worden gespoten. Aanvoer vanuit andere polders of de Gouwe kan hiervoor een 
oorzaak zijn. Het aantreffen van gebiedsvreemde stoffen komt vaker voor onder droge 
omstandigheden.  
 
Zoals op Fig. 3.3 te zien is, is bij het inlaatpunt van de Gouwepolder in 2011 het maismiddel 
prosulfuron (werkzame stof van o.a. de middelen Caspar en Peak) in normoverschrijdende 
concentraties aangetroffen. In het kader van het agrarisch meetnet van Rijnland wordt op zeven 
punten in de Greenport maandelijks het oppervlaktewater bemonsterd en geanalyseerd op het 
voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Het water dat bij de inlaat 
bemonsterd wordt, kan zich door de hele Gouwerpolder verspreiden. Ook middelen die wél in 
de boomkwekerij toegepast mogen worden, worden in dit inlaatwater veelvuldig aangetroffen. 
 
Eveneens is op dit kaartje te zien dat een middel als Admire op meerdere lokaties in de 
Gouwepolder in normoverschrijdende concentraties wordt aangetroffen. Alle watergangen staan 
met elkaar in verbinding. Dit betekent dat het lastig is om een normoverschrijding toe te 
schrijven aan het gebruik ervan op een specifiek bedrijf. 
 

                                                      
1 Op moment van schrijven van dit rapport is nog niets bekend over verlenging van de toelating van 
Pirimor. 
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Fig 3.3 Normoverschrijdingen op zeven meetpunten in Greenport Boskoop in 2010-2012 
 
Meten is weten? 
De in de monsters aangetroffen concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het 
oppervlaktewater verloopt nogal pieksgewijs. Bij (maandelijkse) steekbemonsteringen kan je 
deze pieken net mislopen. Wel is het zo dat sommige stoffen in pieken en andere stoffen vrijwel 
jaarrond in vergelijkbare concentraties worden aangetroffen zoals carbendazim, BAM 
(afbraakproduct van Casoron) en imidacloprid (Admire). De meetwaarden in de zomer zijn 
meestal hoger dan in de winter. Continu-meting is echter zeer kostbaar en heeft geen nut als 
niet ook andere informatie exact wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld hoe hard en in welke 
richting het water stroomt, momenten van toepassing van middelen (methode en hoeveelheid), 
wanneer beregend wordt enzovoort. 
 
Stofeigenschappen spelen een rol 
De stofeigenschappen (afbraaksnelheid, e.d.) spelen eveens een rol bij het aantreffen van 
stoffen. Sommige stoffen zijn veel gebruikt, maar niet in het oppervlaktewater aangetroffen, 
terwijl andere wél veelvuldig aangetroffen stoffen (o.a. carbendazim, pirimicarb) niet of 
nauwelijks worden gebruikt. Kwekers en ook adviseurs hebben te weinig kennis over de 
stofeigenschappen (afbraaksnelheid) in water en zijn zich niet genoeg bewust dat een 
persistent middel – of afbraakproduct - ook jaren na toepassing nog in het milieu kan worden 
aangetroffen. 
 
Relatie gebruik, emissie en gemeten stoffen 
Opvallend is dat in de drainageputten de concentraties middelen veelal hoger liggen dan in het 
oppervlaktewater. Het idee bij de kwekers was dat middelen in de grond voldoende zouden 
worden gebonden en daarna afgebroken. Dit blijkt voor de aangetroffen stoffen niet het geval. 
Mogelijk is de verblijftijd in een gedraineerde bodem niet lang genoeg. 
 
Er is geen relatie tussen de gebruikte hoeveelheden middel en de concentraties in het 
oppervlaktewater. Stofeigenschappen lijken een belangrijke rol te spelen. Op één bedrijf wordt 
pirimicarb in een hoge concentratie aangetroffen, terwijl dit beperkt is gebruikt.  
 
In de putten worden ook lage concentraties van middelen aangetroffen die niet zijn toegelaten 
en niet worden gebruikt in de boomkwekerij. Aanvoer vanuit andere polders of de Gouwe en 
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inzijging van dat water doordat de drainagebuizen onder het waterniveau liggen, kan hiervan 
een mogelijke verklaring zijn.  



Datum: 28 februari 2014 Projectnummer: 99980 Versie: Eindverslag 

Verslag Slootgerichte Aanpak voor het Hoogheemraadschap van Rijnland 
.   34 



Datum: 28 februari 2014 Projectnummer: 99980 Versie: Eindverslag 

Verslag Slootgerichte Aanpak voor het Hoogheemraadschap van Rijnland 
.   35 

4 Geteste maatregelen 
 
 

4.1 Inleiding 
 
Op basis van de probleemstoffen in het oppervlaktewater en de kennis uit de 
gewasbeschermingsinventarisatie zijn aan het begin van het project een aantal maatregelen 
geformuleerd om emissie terug te dringen en/of het middelengebruik terug te dringen. Kwekers 
hebben advies gehad bij de uitvoering van deze maatregelen. 
 
De volgende maatregelen zijn uitgevoerd die moeten leiden tot een directe emissiebesparing en 
gelden voor toepassing van alle gewasbeschermingsmiddelen: 

 Het gebruik van een Phytobac voor het lozen van restvloeistof (zie paragraaf 4.2) 
 Het gebruik van driftarme spuittechnieken, waaronder het gebruik van driftarme doppen 

en het ontwikkelen van een driftarm spuitgeweer (4.5, 4.6) 
 Spuitmoment/weerpaal (4.7) 

 
Omdat imidacloprid (Admire) is aangemerkt als probleemstof is ook specifiek gekeken of het 
middelengebruik hiervan kon worden teruggedrongen. De volgende maatregelen zijn 
uitgevoerd: 

 Het gebruik van een waarschuwingsmodel voor buxusbladvlo. Door op het juiste 
moment te spuiten is er minder kans schade en is de effectiviteit van de bespuiting vaak 
beter waardoor geen of minder herhalingen nodig zijn (zie paragraaf 4.3). 

 Kwekers hebben advies gehad over de middelenkeuze voor de bladluisbestrijding. Door 
meer rekening te houden met natuurlijke vijanden hoeft minder vaak gespoten te 
worden. Daarnaast is het advies gericht op het gebruik van middelen die een hogere 
MTR-waarde hebben/ minder schadelijk zijn voor water (4.4). 

 
In dit hoofdstuk komen de verschillende maatregelen aan bod. Er wordt uitgelegd hoe de 
maatregel is uitgevoerd en wat de ervaringen van de kwekers waren. 
 
 

4.2 Phytobac/ Biofilter 
 
Beschrijving 
Een PhytoBac of biofilter is een bak waarop spoelwater van de spuit kan worden geloosd. Bij 
vier boomkwekers in de Berkenbroek is met medewerking van Bayer Cropscience een 
PhytoBac geplaatst. Het principe van de PhytoBac is afgeleid van een biofilter en eigenlijk vrij 
simpel. Spoelwater van de spuit kan worden geloosd in een bak met daarin een mix van grond 
en bijvoorbeeld stro of zaagsel. Het water verdampt en de micro-organismen in de grond 
moeten de gewasbeschermingsmiddelen afbreken.  
 
De grootte van de bak is afhankelijk van de te 
verwachten hoeveelheden afvalwater. Omdat het voor 
boomkwekerijbedrijven om kleine hoeveelheden 
vloeistof gaat is gekozen voor een harde kunststof bak 
van 1,20 x 1 x 0,79 m met een dak van golfplaat om 
instroom van regenwater te voorkomen. Dit dak is 
afneembaar scharnierend en 30 cm boven de bak 
gemonteerd in verband met ventilatie. Aan de bakken 
is grond toegevoegd afkomstig van de toplaag uit de 
kwekerij. Deze toplaag bevat namelijk bodemleven dat 
al gewend is aan de middelen die op het bedrijf 
gebruikt worden. Daaraan is stro toegevoegd.  
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De gebruikte bak binnen het project is afkomstig van Beutech en kostte ca € 500,-. Op jaarbasis 
kan circa 200 liter restvloeistof op de bak worden geloosd. Voor boomkwekers in regio Boskoop 
is dat voldoende. Voor bijvoorbeeld loonwerkers die meer restvloeistof hebben, zijn grotere 
bakken of systemen nodig.  
 
De meeste boomkwekerijbedrijven spuiten hun spuit leeg over het gewas. Ze reinigen hun spuit 
alleen na het spuiten van onkruidmiddelen of één keer per jaar voor de winterperiode. Sommige 
bedrijven hebben een aparte spuit om onkruidmiddelen mee te spuiten en hoeven daarom 
helemaal niet te reinigen. Als er wordt gereinigd, wordt dit op dezelfde plek gedaan als waar de 
spuit wordt gevuld. Dit is meestal op het plein. Het plein watert af op de sloot.  
 
Ervaringen 
De gebruikers van de Phytobac zijn tevreden over het systeem. Ze zijn enerzijds bewuster 
geworden van het risico op erfafspoeling. Anderzijds is de bak een gemakkelijke manier om 
restvloeistof te lozen. Het aantal liters vloeistof dat is geloosd op de bak varieert van enkele 
malen per jaar een aantal liter tot het lozen van een grotere hoeveelheid van 50 liter doordat 
een fout was gemaakt bij het klaarmaken van de spuitvloeistof. 
 
Een aandachtpunt is hoe je de restvloeistof gemakkelijk in de Phytobac krijgt. Sommigen tillen 
de spuit met de heftruck op boven de Phytobac en zetten dan het kraantje onder het vat open. 
Anderen spuiten de inhoud van de spuit leeg in de Phytobac. 
 
Een Phytobac is volgens de gebruikers een effectieve maatregel om puntemissie van 
bijvoorbeeld spoelwater van het schoonmaken van de spuit te voorkomen. Onduidelijk is echter 
hoe belangrijke deze route is in de totale emissie, omdat spuiten over het algemeen weinig 
worden gereinigd. 
 
Als alternatief voor een Phytobac kan spoelwater ook diffuus worden verspoten over het 
perceel. Praktisch is het dan handig als de spuit op het perceel wordt gereinigd en daar dus 
spoelwater voor handen is.  
 
 
Goede ervaring Phytobac 
Clemens van der Werf: “Ik heb in het kader van het 
project Slootgerichte aanpak ervaring opgedaan met 
een Phytobac. Vroeger spoelde ik de spuit schoon 
op het perceel. Spuitvloeistof trok dan de grond in. 
Nu loos ik het op de phytobac. Het water verdampt 
en de restanten middelen worden afgebroken. Ook 
heb ik ervaren dat spuiten op het juiste moment een 
beter resultaat geeft en minder drift.” 
                                                                      
 

 

 
 

 
 
 

4.3 Buxusbladvlomodel 
 
Beschrijving 
Boomkwekers in de Berkenbroek met buxusteelt hebben in 2012 en 2013 ervaring opgedaan 
met het gebruik van een waarschuwingsmodel voor buxusbladvlo. Het doel was een 
effectievere bestrijding en een betere waterkwaliteit. 
 
Voor de bestrijding van buxusbladvlo is het belangrijk dat op het juiste moment wordt gespoten. 
Tot 2011 werd op de bedrijven gespoten als het insect werd waargenomen. Dit is aan de late 
kant voor schade. Ook is de bestrijding van het insect moeilijker naarmate de aantasting al 
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groot is. Het insect zit dan verscholen tussen wasdraden. Vaak moest dan meerdere keren 
worden gespoten met Admire (imidacloprid) voor een goed effect. Imidacloprid wordt ook in 
andere sectoren veel gebruikt en is één van de stoffen die regelmatig in te hoge concentraties 
in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat het beste bestrijdingseffect 
van buxusbladvlo wordt verkregen als je een bespuiting 
met het systemische middel Movento (werkzame stof: 
spirotetramat) uitvoert enkele dagen voordat de bladvlo 
actief wordt. Maar wanneer wordt buxusbladvlo actief? 
DLV Plant heeft hiervoor het waarschuwingsmodel QMS 
Boomteelt ontwikkeld. Dit model voorspelt op basis van 
klimaatmetingen in het gewas wanneer het insect actief 
wordt. Op deze manier kan tijdig worden ingegrepen. 
 
Op één van de bedrijven is een weerstation geplaatst. 
Zodra buxusbladvlo werd voorspeld, hebben de 
boomkwekers het advies gehad om met Movento te spuiten.  
 
In 2012 voorspelde het model een week van te voren dat de eerste buxusbladvlo op 29 maart in 
de Berkenbroek actief zou worden. In 2013 voorspelde het model een aantasting op 25 april. 
Door het koude voorjaar was dit dus bijna een maand later. Aanvullend op het model zijn 
waarnemingen gedaan door DLV adviseurs. 
 

Buxusbladvlo 2012
(Psylla buxi)
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Fig. 4.1: Verloop van de (voorspelde) ontwikkeling van buxusbladvlo in 2012 met bij het 
snijpunt het berekende spuitmoment 
 
Ervaringen 
De ondernemers in de Berkenbroek zijn tevreden over de werking van het waarschuwingsmodel 
en de bestrijdingsaanpak. De voorspellingen van het model klopten met de uiteindelijke 
praktijkwaarnemingen. Door tijdig te spuiten met Movento is een goede bestrijding gerealiseerd. 
Op basis van waarnemingen is op een aantal bedrijven enkele weken later een tweede 
bespuiting uitgevoerd met Calypso en Decis. De bestrijdingsaanpak bleek effectief. Met de 
‘oude’ bestrijdingsaanpak waren standaard twee tot drie bespuitingen nodig voor een effectieve 
bestrijding. Nu waren op de meeste bedrijven één tot twee bespuitingen voldoende. Het middel 
spirotetramat (Movento) is bij de monitoring wel aangetroffen, maar niet in een overschrijding. 
 
 
 
Tevreden over buxusbladvlomodel 
Vincent Stolwijk: “Ik ben tevreden over het werken met een waarschuwingsmodel voor 
buxusbladvlo. Toen ik een mailtje kreeg met daarin een spuitadvies, ben ik gaan spuiten met 
Movento.”                            
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Het model geeft precies aan wanneer je moet spuiten 
Rian Laban: “Het waarschuwingsmodel voor buxusbladvlo vond ik goed werken. Het model 
geeft precies aan wanneer je moet spuiten. De bestrijding met Movento heeft goed gewerkt.” 
 
 
 
 

4.4 Middelenkeuze bladluisbestrijding 
 
Beschrijving 
Eén van de stoffen die regelmatig in te hoge concentraties wordt aangetroffen is imidacloprid. 
Dit is de werkzame stof van Admire: een goed en veel gebruikt middel tegen bladluis. Jarenlang 
was Admire één van de weinige bladluismiddelen. Het middelenpakket is echter breder 
geworden maar niet bij alle ondernemers bekend. Daarnaast kiezen ondernemers veelal voor 
‘oude vertrouwde’ middelen vanwege de bekendheid. 
 
Voor Slootgerichte Aanpak zijn de bladluismiddelen op een rij gezet (zie tabel). In de tabel is 
vermeld tot welke chemische groep de middelen behoren, wat de dosering is, de MTR en het 
effect op natuurlijke vijanden en bijen en hommels. De informatie helpt de kweker een goede 
middelenkeuze te maken. 
 
In verband met kans op resistentie is het belangrijk dat er wordt afgewisseld tussen middelen uit 
een bepaalde chemische groep. Naarmate er meer wordt afgewisseld zal de kans op MTR-
overschrijdingen ook kleiner zijn dan wanneer alle kwekers steeds het zelfde middel inzetten. 
De vraag is wel of het voor de waterkwaliteit wenselijk is dat er in plaats van één middel in een 
hogere concentratie meerdere middelen maar met een kleinere concentratie worden 
aangetroffen. 
 
MTR staat voor maximaal toelaatbaar residu en is een norm hoeveel middel maximaal 
toelaatbaar is voor de waterkwaliteit. Deze norm is weergegeven in microgrammen per liter. 
Naarmate het middel minder schadelijk is voor waterleven is de MTR hoger. Voor sommige 
middelen zoals Admire ligt deze norm laag. Voor andere middelen is de norm iets hoger. 
 
Buiten komen veel natuurlijke vijanden voor zoals lieveheersbeestjes, galmuggen, sluipwespen, 
etc. Deze natuurlijke vijanden helpen een plaag onder controle te houden. Soms zijn zoveel 
natuurlijke vijanden aanwezig dat spuiten niet nodig is. Is toch een bespuiting nodig, dan kan 
het beste een middel worden gebruikt dat niet schadelijk (dus veilig) is voor natuurlijke vijanden. 
 
Tabel 4.1: middelenkeuze bladluis 

MTR Bijen en hommels Middel Groep Dosering per 
100 l water 

(μg/l) 

Natuurlijke vijanden 

 

Admire I 10 g 0,013 Niet veilig Niet veilig 
Calypso I 25 ml 0,025 Beperkt veilig Veilig 
Gazelle I 25 g 0,001 Beperkt veilig Veilig 
Actara I 10 g 1 Niet veilig Niet veilig 
Plenum II 20 - 30 g 5 Veilig Beperkt veilig 
Teppeki III 14 g 12 Veilig Veilig 
Pirimor IV 50 g 0,09 Veilig Veilig 
 
Het middel Teppeki heeft een lage milieubelasting, is veilig voor natuurlijke vijanden en heeft 
een hogere MTR dan andere bladluismiddelen. Dit middel was bij de meeste ondernemers in de 
Berkenbroek onbekend. Aan bedrijven is middel ter beschikking gesteld om praktijkervaring 
mee op te doen. 
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Ervaringen 
Ondernemers vonden de informatie over bladluismiddelen, het herkennen van natuurlijke 
vijanden en de mogelijkheden om deze te sparen interessant. Met Teppeki zijn goede 
ervaringen opgedaan wat betreft luisbestrijding. Teppeki werkt heel specifiek tegen bladluis. 
Tegen andere plagen blijven breder werkende middelen nodig. 
 
Bij de monitoring van de waterkwaliteit is flonicamid ( werkzame stof van Teppeki) aangetroffen 
in monsters in de buurt van het gemaal, maar in zeer lage concentraties (ruim onder MTR). Het 
geeft aan dat het belangrijk blijft dat emissie van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk 
wordt voorkomen. Anders kan een verschuiving van de ene probleemstof naar de andere 
ontstaan. 
 
 
Meer natuurlijke vijanden 
Henk Kwakernaak: “Het project Slootgerichte 
aanpak heeft mij nieuwe kennis opgeleverd. Ik 
spuit normaal weinig tgen luis. Dit jaar vond ik dat 
wel nodig. Ik heb toen Teppeki gespoten. Het 
middel werkte goed. Na de bespuiting waren nog 
veel natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes 
aanwezig. Met sommige middelen spuit je die ook 
dood, waardoor je laten al snel weer opnieuw 
tegen luis moet spuiten. Nu was één keer spuiten 
voldoende. Dat is dus beter voor het milieu. 
Verder ben ik tevreden over de phytobac op mijn 
bedrijf om restvloeistof te lozen.”                               
 

 

 
 

 
 
 
Goed effect en beter voor het milieu 
Wil van Ooi: “Ik heb het middel Teppeki gebruikt tegen luis in mijn gewas. Dit middel werkte erg 
goed en is veilig voor natuurlijke vijanden. Ook is dit middel beter voor het milieu.”  
 
 
 
 

4.5 Driftarme spuittechnieken 
 
Beschrijving 
Een goede spuittechniek is van belang voor een goede bestrijding. Daarnaast is het belangrijk 
om te voorkomen dat druppels spuitvloeistof via verwaaiing in de sloot terecht komen. Binnen 
Slootgerichte Aanpak zijn spuitdemonstraties gehouden en hebben ondernemers individueel 
advies gekregen om hun spuittechniek te verbeteren. 
 
Binnen 14 m langs het oppervlaktewater moet de veldspuit of spuitboom voorzien zijn van 50% 
driftarme doppen en kantdoppen. Dit is wettelijk verplicht. Er zijn ook spuitdoppen beschikbaar 
in de categorie 75, 90 en 95% driftreductie. Driftarme doppen geven grovere druppels. In zijn 
algemeenheid verwachten ondernemers dat dit ten koste gaat van de effectiviteit.  
 
Tijdens een spuitdemo in 2012 is de standaard spleetdop Teejet XR 110-04 rood (niet driftarm) 
vergeleken met Agrotop Airmix AM 110-04 rood. Beide doppen geven evenveel vloeistof per 
hectare af maar de Agrotop Airmix geeft minder fijne druppels. De dop valt tot 1 bar in de klasse 
90% driftarm, tussen de 2 en 3 bar in de klasse 75% driftarm en bij een druk van 3,5 tot 6 bar in 
de klasse 50% driftreductie. Bij een hogere druk ontstaan fijnere druppels en is ook een 
driftarme dop niet meer driftarm. 
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Bij de spuitdemonstratie is het gewas met water bespoten waaraan een fluoriserende vloeistof 
was toegevoegd die in de schemering zichtbaar is onder UV-licht. Tijdens de avond is gespoten 
met een druk van 4 bar in buxusbollen en triobollen. In de schemering is naar het spuitbeeld 
gekeken met behulp van een UV-lamp. De bedekking en indringing van de driftarme doppen 
was net zo goed als de bedekking met de oude standaarddoppen. De driftarme doppen gaven 
echter veel meer grove druppels af en daarmee dus minder drift.  

 
 

    
 
Tijdens de spuitdemo was ook de sproeicombinatie van de loonwerker uitgenodigd om met een 
zogenaamd Airjet-systeem een bespuiting uit te voeren. Dit systeem maakt gebruik van aparte 
luchtslangen naar de spuitdoppen toe, waardoor er lucht wordt toegevoegd aan de 
spuitvloeistof. Op deze manier kan er driftarm gespoten worden met een fijnere druppel. Deze 
spuit gaf weinig drift. Op het vlot in de sloot en op de dekplant van de beschoeiing werden geen 
druppels aangetroffen. 
 
Ervaringen 
De kwekers wisten niet dat er zo’n verschil tussen de doppen zichtbaar was. Als actie zijn bij de 
kwekers die nog geen gebruik maakten van driftarme doppen, bovenstaande driftarme doppen 
op de spuitboom gemonteerd. Het spuitresultaat is beter of vergelijkbaar met een standaard 
spleetdop, terwijl het percentage drift behoorlijk afneemt. Dit komt weer ten goede aan de 
waterkwaliteit.  
 
 
Driftarme doppen werken goed 
Ron Kuyf: “Ik ben erg blij met de driftarme spuitdoppen. Het spuitresultaat is hetzelfde, maar het 
verschil in drift is enorm. Achteraf gezien had ik dat 10 jaar eerder moeten doen.” 
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4.6 Alternatief spuitgeweer 
 
Beschrijving 
Het gebruik van een drukverstelbaar spuitgeweer is in de buitenteelt wettelijk niet toegestaan, 
omdat deze techniek veel drift geeft. Kwekers geven aan dat er geen goed alternatief is. In 
sommige gevallen kiezen kwekers toch voor het spuitgeweer (met het risico op registratie van 
een overtreding) vanwege een betere indringing in het gewas en vanwege arbeidsveiligheid. Je 
spuit van je af en loopt niet door de spuitvloeistof heen zoals bij een spuitboom wel het geval is. 
Ook kan over hoge gewassen niet met een spuitboom worden gespoten.  
 
Om aan te tonen hoeveel drift het spuitgeweer veroorzaakt is gespoten met fluorescerende 
vloeistof en door middel van vlotten in de sloot gekeken naar de drift. Er waren veel druppels 
zichtbaar op het vlot in de sloot en op de dekplank van de beschoeiing. Ook was duidelijk 
zichtbaar dat een spuitgeweer een slechte verdeling geeft. Een spuitboom is een beter 
alternatief.  

 
 
Er is door DLV Plant onderzoek gedaan naar een driftarm alternatief voor het spuitgeweer. Er is 
contact geweest met verschillende fabrikanten en leveranciers om tot een juiste doppenkeuze 
te komen. Een eerste opzet is getest en werkte niet naar behoren. Vervolgens zijn er wat 
aanpassingen gedaan in de constructie waardoor het geheel werkte. De constructie bestaat uit 
een verdeelstuk met vier driftarme venturi-doppen uit de fruitteelt. Dit zijn doppen van het type 
Albuz TVI ISO 80-02. Deze doppen geven een holle-kegel patroon, waardoor de ‘zwaaiende’ 
beweging van het spuitgeweer niet verloren gaat. 

 
 
Het driftarme spuitgeweer is getest en het resultaat qua verdeling en bedekking was 
vergelijkbaar met het verstelbare spuitgeweer. Het is echter bekend dat de verdeling van het 
spuitgeweer verre van optimaal is. Dus de voorkeur van spuittechniek ligt meer bij het gebruik 
van een spuitboompje. 
 
Het doel van driftbeperking was zeker terug te zien. Door de grove druppels zorgde het 
alternatieve spuitgeweer voor vele malen minder drift richting oppervlaktewater. Een praktisch 
probleem bleek het gewicht te zijn. Het alternatieve geweer is ‘topzwaar’, waardoor het nog niet 
echt prettig werkt. Daarnaast waren de gebruikte doppen wel goedgekeurd voor fruitteelt, maar 
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stonden ze niet voor op de TCTlijst voor boomkwekerij. Deze optie viel dus af. De kwekers 
hebben aangegeven toch door te willen zoeken naar een vergelijkbare oplossing om het 
spuitgeweer buiten te kunnen gebruiken. 
 

 
 
Als alternatief is er gekeken naar een driftarme spuitstok, welke op de motorvatspuit 
gemonteerd kan worden.  
Een spuitstok is normaal aan een rugspuit gemonteerd, maar kan ook op de motorvatspuit 
worden gemonteerd. Een spuitstok is buiten toegelaten in tegenstelling tot een verstelbaar 
spuitgeweer. Op een spuitstok zit standaard een spleetdop. Met deze dop is wel een goede 
onkruidbestrijding mogelijk, maar de dop is vanwege het smal gerekte spuitpatroon minder 
geschikt voor de bestrijding van ziekten en plagen. Een kegeldop geeft een beter spuitpatroon. 
Daarom is door middel van een adapter een driftarme holle-kegeldop op de spuitstok gedaan. 
De dop die hiervoor gebruikt is, is de Agrotop Airmix HC 80-025. Deze dop is 75% driftarm bij 
een druk van 3 bar en staat op de TCT-lijst voor de boomkwekerij voor neerwaartse bespuiting. 
Daarmee zou deze dop een alternatief bieden voor het spuitgeweer. 
 
Kwekers zijn redelijk tevreden over dit alternatief. Als de spuitstok op de motorvatspuit wordt 
gemonteerd, kan deze spuitstok ook buiten gebruikt worden voor kleine oppervlaktes. Voor het 
beste resultaat en een optimale verdeling van de spuitvloeistof wordt echter aanbevolen om 
gebruik te maken van een spuitboom met driftarme spleetdoppen. 
 
Een aantal kwekers gaf aan interesse te hebben in het gebruik van een spuitboompje. Tijdens 
een bezoek op 14 juni 2012 is met drie kwekers een spuitboompje getest om ervaring op te 
doen en praktische tips mee te geven. 
 

 
Foto: Bij de spuitdemonstraties is gespoten met water. Kwekers hebben daarom op de foto’s 
geen spuitmasker en beschermende kleding aan. 
 
Ervaringen 
De kwekers waren enthousiast over de toepassing met een spuitboom. Als voordelen kwamen 
de bedekking, het spuitbeeld en de driftreductie naar voren. Mede door het toepassen van 
driftarme doppen wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De kwekers hadden wel twijfels over 
de veiligheid voor de toepasser zelf. De spuitboom staat namelijk redelijk kort op de toepasser 
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en met een conventioneel spuitgeweer spuit men van zich af. Naar aanleiding van de demo 
hebben enkele kwekers besloten om zelf een spuitboom aan te schaffen met driftarme doppen. 
 
 
 
Nieuw spuitboompje 
Dick Hoogeveen: “Ik heb met spuitdemonstraties 
gezien dat driftarme doppen een mooi en gelijkmatig 
spuitbeeld gaven en minder drift. Ik heb voor mijn 
bedrijf een spuitboompje laten maken bij Teun van 
Breda in Reeuwijk met driftarme doppen erop. Dat 
spuitboompje werkt goed.” 
                                                                      
 

 

 
 

 
 
Driftarme doppen op spuitboompje werken goed 
Kees Dorresteijn: “Ik vond de demo met het spuitboompje interessant. Ik heb daarna nieuwe 
driftarme doppen voor op mijn spuitboompje gehad en die werken goed.” 
 
 
 
 

4.7 Spuiten op het juiste moment 
 
Beschrijving 
De weersomstandigheden hebben veel invloed op het effect van een bespuiting. Middelen die 
opgenomen moeten worden in de plant werken het beste als wordt gespoten onder groeizame 
omstandigheden. Middelen met een contactwerking moeten juist weer snel aandrogen. Verder 
is het voor veel middelen belangrijk dat het na een bespuiting voldoende lang droog blijft. Wind 
tijdens een bespuiting is nadelig in verband met drift. 
 
Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan de effectiviteit van een bespuiting 
worden verbeterd. Tijdens het tweede jaar van Slootgerichte Aanpak hebben alle deelnemers 
dagelijks een uitdraai ontvangen van QMS Boomteelt met daarin info over het juiste spuittijdstip. 
Per middel werd aangegeven hoe optimaal het spuitmoment was, verdeeld over drie dagen en 
verdeeld over ochtend, middag en avond. Groen is een geschikt spuitmoment. Blauw is een 
redelijk spuitmoment en rood is een slecht spuitmoment. 
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Advisering spuitmoment
20-jul 21-jul 22-jul

Middel Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond
Spuitzwave1 4 1 4 1 4     
Flint 1 3 1 1 3
Ortiva 1 3 1 1 3
Kenbyo 1 3 1 1 3
Frupica 1 3 1 1 3
Folicur 1 3 1 1 3
Nimrod 1 3 1 1 3

1= vanwege min. temp. 4= vanwege te hoge RV 6= vanwege max. windsnelheid (wettelijk)
2= vanwege max. temp 5= vanwege neerslag 7= vanwege bodemtemp.
3= vanwege te lage RV

optimale spuitmoment
spuiten mogelijk
Niet spuiten

 
figuur 4.2: Advisering juiste spuitmoment 
 
 
Ervaringen 
De deelnemers van het project zijn tevreden over de informatie. Het ondersteunt hun bij het 
maken van de keuze om wel of niet te gaan spuiten. Het is moeilijk aan te geven of kwekers ook 
daadwerkelijk een beter effect hebben gehad van hun bespuiting en er daardoor minder 
bespuitingen nodig waren. Ieder groeiseizoen is anders en daarmee varieert ook de infectiedruk 
van ziekten en plagen. 
 
 
Optimale spuitmoment 
Arie Griffioen: “Met spuiten op het juiste moment kan een bestrijding worden verbeterd.” 
 
 
 
 

4.8 Kleinere verpakkingen 
 
Beschrijving 
Verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds groter. Met name kleinere 
bedrijven vinden dit een knelpunt. Ze moeten grote verpakkingen kopen, terwijl ze kleine 
hoeveelheden gebruiken.  Het afmeten van de juiste dosering vanuit grote verpakkingen is 
moeilijk. De kans op morsen is daarmee groter. Daarnaast geldt dat als de toelating vervalt, 
kwekers groet hoeveelheden middel over hebben. 
 
Ervaringen 
Bij een deelnemer met een klein bedrijf zijn plastic pipetjes uitgedeeld, zodat hij gemakkelijker 
zonder morsen middel kan doseren. De deelnemer was tevreden. Deze pipetjes zijn niet 
standaard bij een toeleverancier te vinden. 
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5 Kansrijke maatregelen 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Binnen Slootgerichte Aanpak zijn diverse maatregelen getest of besproken. In dit hoofdstuk 
wordt aangegeven hoe kansrijk kwekers de maatregelen vinden. 
 
De vervolgvraag is hoe deze effectieve maatregelen breder in de praktijk kunnen worden 
geïmplementeerd. Deze vraag is essentieel omdat de meeste maatregelen uit Slootgerichte 
Aanpak bovenwettelijk zijn. Ze kunnen dus niet zoals met wettelijk maatregelen via handhaving 
worden afgedwongen. Het is dus belangrijk te kijken hoe kwekers gemotiveerd kunnen worden 
om met deze maatregelen aan de slag te gaan. Daarnaast is het natuurlijk mooi als een 
wettelijke maatregel ook gedragen wordt door de praktijk. 
 
 

5.2 Kansrijk volgens kwekers 
 
Tijdens het project hebben de boomkwekers twee keer de vraag gekregen om een score te 
geven aan emissiebeperkende maatregelen. De eerste keer halverwege het project was dit een 
totaalscore (zie Bijlage 6). Toen bleek dat ondernemers het in de eerste plaats belangrijk vinden 
dat maatregelen niet te duur zijn (kosteneffectief) en werkbaar (praktisch uitvoerbaar). 
Maatregelen als een bredere teeltvrije zone (wettelijk verplicht) scoren bij ondernemers slecht. 
Een bredere teeltvrije zone kan mogelijk wel een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit, 
maar gaat ten kosten van de teeltoppervlakte en kost daarmee omzet. De totaalscore was 
daarom laag. 
 
Aan het eind van het project opnieuw aan de kwekers gevraagd welke mogelijke maatregelen 
volgens hen effectief zijn. Om een beter beeld te krijgen, is nu aan de kwekers gevraagd om per 
maatregel een score gegeven wat betreft: 
A. maatregel levert een bijdrage aan een betere waterkwaliteit 
B. maatregel is haalbaar voor grote groep ondernemers 
C. maatregel heeft draagvlak van de sector 
D. maatregel is kosteneffectief: (de investering is beperkt ten opzichte het voordeel voor de 
ondernemer en het milieu) 
 
Tabel 5.1 Score van maatregelen zoals aangegeven door de deelnemende kwekers 
5 = goed, 4 = voldoende, 3 = neutraal, 2 = matig, 1 = slecht 

Maatregel A B C D Opmerking 

Maatregelen spuittechniek      

Driftarme dop 50% (al verplicht) * 5 5 5 5 Praktijk: onbekendheid met dop 
is oorzaak dat dop nog niet 
standaard wordt gebruikt. 

Driftarme doppen: 75% in plaats van 
verplichte 50% * 

5 5 5 5 Aangeschafte spuitdoppen 
Agrotop Airmix AM 11004 zijn 
75% driftarm bij druk 2- 3 bar. 

Driftarme doppen 90% * 5 3 3 5 Zeer grove druppels voor 
bodemherbiciden is goed, maar 
voor insecticiden en fungiciden 
matig. 

Buitenste paar doppen veldspuit extra 
driftarm (bijv 90%) 

5 3 3 5 Praktische haalbaarheid moeilijk: 
dop is driftarm afhankelijk van 
druk (druk op spuit leiding is 
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overal hetzelfde). 

Verbod spuitgeweer (is al verboden)  5 3 1 4 Verdeling spuitvloeistof is matig, 
veel drift. In sommige gevallen 
(hoog gewas) toch in gebruik. 

Ontwikkeling aangepaste spuitstok 
(alternatief spuitgeweer) 75% driftarme 
holle kegeldop op spuitstok bij (3 bar) * 

5 5 5 5 Een aangepaste spuitstok is een 
goedkoop alternatief, maar deze 
maatregel zal breed 
gecommuniceerd moeten 
worden. 

Niet spuiten bij veel wind (< 5 m/s) (al 
verplicht) 

5 5 5 5 Hier houden kwekers zich over 
het algemeen goed aan. 

Lagere spuitboomhoogte (30 cm) boven 
gewas (wettelijk = 50 cm) Aanpassing 
dopafstand nodig. 

4 4 2 4 Vraagt aanpassing bestaande 
spuitbomen. Nadeel is kans op 
schade door zwiepen spuitboom. 

Keuring spuitapparatuur (lekkage) om 
puntemissie te voorkomen 

3 5 2 2 Apparatuur wordt redelijk 
bijgehouden. Verplichte keuring 
komt er voor spuiten van 3 jaar 
en ouder. Draagvlak is matig. 

Maatregelen om puntemissie te 
voorkomen 

     

PhytoBac of biofilter om restvloeistof te 
lozen * 

4 4 4 4 Onduidelijk hoe vaak mensen 
spoelen en hoe groot 
emissieroute nu is. Wel haalbaar 
en draagvlak voor deze 
praktische maatregel is goed. 

Vulplaats voor de spuit met 
opvangvoorziening van lekwater 

3 2 1 1 Waarschijnlijk beperkte 
emissieroute en dure 
voorziening. 

Lozing van bassinwater aanpakken: 
alleen lozen bij hoog zoutgehalte (al 
verplicht) 

? 3 2 3 Onduidelijk is hoeveel 
bassinwater wordt geloosd en 
hoe groot de emissie is. 
Vanwege hoge zoutgehaltes is 
het teelttechnisch soms nodig 
om te lozen. 

Bassinwater voor lozing van 
gewasbeschermingsmiddelen zuiveren 
d.m.v. specifieke zuiveringstechnieken  

? 3 2 2 Zie ook vorige maatregel. In de 
glastuinbouw zijn ontwikkelingen 
gaande. Onduidelijk zijn de 
mogelijkheden voor de 
boomkwekerij. Kosten zijn 
relatief hoog. 

Kleinere verpakkingen = minder kans op 
morsen 

4 5 5 5 Boomkwekers willen graag 
kleinere verpakkingen. 
Fabrikanten kiezen steeds vaker 
voor grotere verpakkingen 
vanwege rendement. 

Inrichting bedrijf      

Windscherm langs de sloot 5 3 3 3 Bij containerteelt vaak aanwezig. 
Bij vollegrond niet vanwege 
kosten. Daarnaast blijft het 
gewas natter achter het 
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windscherm (hogere ziektedruk). 

Bredere teeltvrije zone (breder dan 50 
cm: Activiteitenbesluit is nu 100 cm) 

5 3 1 1 Verbreding van teeltvrije zone 
gaat sterk ten koste van 
teeltoppervlakte. Meer 
onkruidbestrijding. 

Teeltmaatregelen      

Spuiten op juiste moment (volgens 
waarschuwingsmodellen o.a. 
buxusbladvlo) * 

4 3 5 5 Indirect effect. Minder spuiten is 
minder kans op emissie. 
Haalbaarheid is afhankelijk van 
type gewas. Door 
teelttechnische voordelen veel 
draagvlak. 

Aandacht voor natuurlijke vijanden / 
biologische bestrijding * 

3 3 5 3 Mogelijk indirect effect op 
waterkwaliteit door minder 
spuiten. Vooral teelttechnisch 
interessant, maar sterk 
afhankelijk van gewas. 

Aandacht voor middelenkeuze in relatie 
tot waterkwaliteit (middelen gebruiken 
met lagere milieubelasting) * 

4 4 5 5 Voor sommige ziekten en plagen 
is maar een beperkt 
middelenpakket beschikbaar. 

Communicatie      

Meer communicatie: bijv 
spuitlicentielezingen, nieuwsbrief 
Rijnland * 

4 5 5 ? Communicatie zorgt voor 
bewustwording ondernemers. Is 
indirect effect op emissie. 

Slootgerichte Aanpak in meer straten * 4 5 5 ? Kwekers zijn enthousaist over 
het project. 

Emissiecheck op bedrijven * 4 5 5 ? Ondernemers worden wel 
gecontroleerd door waterschap 
maar willen eigenlijk praktisch 
advies. 

Binnen het project zijn alleen maatregelen getest waarbij er op voorhand sprake was van een 
bepaalde mate van draagvlak bij de ondernemers. Deze maatregelen zijn gemarkeerd met een 
* in de bovenstaande tabel. 
 
Aanvullende toelichting 
 Het gebruik van driftarme doppen in de categorie 50%, 75% scoort goed als effectieve 

maatregel. Bij 90% driftrame doppen is er nog minder drift, maar worden de druppels 
dusdanig grof dat het uiteindelijk ten koste kan gaan van de bedekking van het blad. 
Hierdoor kan de effectiviteit van een bespuiting met fungiciden of insecticiden afnemen. 

 Het spuitgeweer is voor buiten verboden, maar er is weinig draagvlak voor deze maatregel. 
Kwekers hebben binnen het project geleerd dat een spuitgeweer een slecht spuitbeeld 
geeft. Toch waarderen ze het spuitgeweer omdat je van je af spuit en minder door de 
spuitvloeistof loopt. Ook kan over hoge gewassen niet met een spuitboom worden 
gespoten. Een goed alternatief is volgens kwekers gewenst. Er is daarom veel draagvlak 
voor de ontwikkeling van een aangepaste spuitstok (alternatief spuitgeweer) met 75% 
driftarme holle kegeldop op spuitstok bij (3 bar). 

 Voor een verplichte keuring van spuitapparatuur is weinig draagvlak van ondernemers 
omdat ze dit als een verplichting zien die geld kost. In de praktijk laten ondernemers 
onderhoud doen aan hun spuitapparatuur op het moment dat ze dat nodig vinden. 
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 Deelnemers vinden de Phytobac handig en praktisch voor het verantwoord lozen van 
restvloeistof. In de praktijk worden restanten spuitmiddel diffuus over het perceel gespoten 
en over het algemeen spoelen boomkwekers zelden hun spuit. Restvloeistof werd daarom 
niet als probleem gezien. Wanneer echter wordt gespoeld, gebeurt dit dikwijls op de 
verharding voor de loods. Kans op afspoeling van restvloeistof is daar groot. Een Phytobac 
is handig om restvloeistof te lozen. 

 Vanuit onderzoek in de glastuinbouw blijkt dat lozing van bassinwater een belangrijke 
emissieroute is. Hier wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bassinwater te 
zuiveren voor lozing. Bij de metingen in de Berkenbroek zijn in bassins ook 
gewasbescheringsmiddelen aangetroffen en in enkele gevallen ook boven de norm. Het is 
onduidelijk in hoeverre bassinlozing in de boomkwekerij veel plaatsvindt en of op het water 
op het moment van lozing ook hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen bevat. 

 Kwekers waarderen teeltmaatregelen goed omdat ze een bijdrage leveren aan een betere 
gewasbescherming op hun bedrijf. 

 Communicatie zorgt voor bewustwording. 
 
 
 

5.3 Kansen voor opschaling 
 
Aan de hand van tabel 5.1 kunnen maatregelen met draagvlak grofweg verder worden 
onderverdeeld in groepen: 

 Maatregelen met duidelijk teeltvoordeel (effectief voor ondernemer+voordeel milieu) 
 Maatregelen effectief voor milieu en niet nadelig voor ondernemer (kosten en teelt) 
 Communicatie 

 
Maatregelen met duidelijk teeltvoordeel (effectief voor ondernemer + voordeel milieu) 
De volgende maatregelen vallen in deze categorie: 

 Spuiten volgens waarschuwingsmodellen 
 Aandacht voor middelenkeuze 
 Aandacht voor natuurlijke vijanden en biologische bestrijding 

Bij deze maatregelen gaat een ondernemer zelf tot actie over vanwege het teeltvoordeel. Met 
bijvoorbeeld het spuiten van buxusbladvlo op basis van het waarschuwingsmodel realiseert de 
ondernemer een beter spuitresultaat. Hij heeft minder schade aan het gewas en hoeft minder 
vaak te spuiten. Voor de implementatie van deze maatregelen is kennis een belangrijke factor. 
 
 
Maatregelen effectief voor milieu en niet nadelig voor ondernemer (kosten en teelt) 
De volgende maatregelen vallen in deze categorie: 

 Driftarme doppen 
 Juiste spuittechniek / Aangepaste spuitstok 
 Phytobac 
 Kleinere verpakkingen 

De ervaring leert dat kwekers zich wat betreft deze maatregelen vooral passief opstellen. De 
huidige werkwijze op het bedrijf voldoet teelttechnisch. De motivatie om de bestaande werkwijze 
op het bedrijf te wijzigen is klein of ontbreekt. 
 
Bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van driftarme doppen: veel ondernemers zijn onvoldoende 
op de hoogte welke spuitdoppen ze moeten hebben en aan welke eisen deze doppen moeten 
voldoen. Daarnaast denken sommigen dat driftarme spuitdoppen een minder spuiteffect geven. 
Communicatie is belangrijk om hier verandering in aan te brengen. 
 
Spuitdemonstraties tonen aan dat het spuitbeeld met driftarme doppen (tot 75%) goed is. De 
stap om de doppen ook te gaan kopen en gebruiken is daarmee echter nog niet gemaakt. 
Alleen als er een nieuwe spuit gekocht wordt, worden de doppen standaard geleverd. Om 
ondernemers zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk zelf nieuwe doppen gaan aanschaffen is 
moeilijk. Eén projectdeelnemer noemde het een vorm van gemakszucht. Ontzorgen is een 
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optie. Projectdeelnemers hebben het als plezierig ervaren dat ze de juiste dop kant-en-klaar 
aangeleverd kregen op het bedrijf. Eenzelfde soort opstelling geldt voor de Phytobac en de 
aangepaste spuittechniek. 
 
Kwekers wensen wel kleinere verpakkingen, maar hebben daar geen invloed op omdat 
fabrikanten juist grotere verpakkingen gaan maken. Hiervoor is steun van overheid en 
sectorvertegenwoordiging nodig. 
 
 
Communicatie / bewustwording 
Communicatie is geen maatregel met direct effect op emissie. Deelnemers aan Slootgerichte 
Aanpak geven echter allemaal aan dat ze door het project veel bewuster zijn geworden van het 
belang van netjes werken. Zo realiseren diverse bedrijven zich niet dat spoelwater nog veel 
restanten van gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten. Deelnemers noemen communicatie 
daarom effectief en adviseerden de volgende acties: 

 Slootgerichte Aanpak in meer straten 
 Emissiecheck op bedrijven 
 Spuitlicentielezingen 

 
 
 
Bewuster geworden 
Ton van Zoest: “Door het project Slootgerichte Aanpak ben 
ik bewuster geworden dat het belangrijk is om netjes te 
werken. Ik probeerde al zo min mogelijk te spuiten. De 
zeef van mijn spuit spoelde ik altijd schoon op het plein 
voor de loods. Daar zit ook een putje dat afwatert op de 
sloot. De restanten gewasbeschermingsmiddelen die in de 
zeef zitten, kunnen zo rechtstreeks naar de sloot spoelen. 
Ik had daar nooit over nagedacht. Nu spoel ik de zeef in 
een emmer water en gooi deze emmer verspreid op mijn 
perceel leeg. Eventuele restanten middel worden dan in de 
grond afgebroken.” 
                                                                      
 

 

 
 

 
 
Ideeën voor opschaling 
Vanuit de ondernemers zijn een aantal ideeën voor opschaling van maatregelen besproken. 
 
Driftarme doppen actie 
In de praktijk zijn veel ondernemers onbekend met spuitdoppen en spuittechniek. Bij de 
aankoop van een nieuwe spuit gaan zij dikwijls volledig af op het advies van de 
spuitdoppenleverancier. De doppenleverancier heeft over het algemeen geen teeltspecifieke 
kennis. 
 
Door spuitdemonstraties en artikelen kan de kennis van ondernemers toenemen. Hier is al 
redelijk veel aandacht aan besteedt. Toch blijkt dit niet voldoende. Kosten zijn volgens 
ondernemers niet de grootste belemmering, al helpt een kortingsactie altijd. Spuitdoppen kosten 
nog geen € 5,- per stuk. Spuitdoppen zitten om de 50 cm op de spuitboom. Het aantal doppen 
is daarmee afhankelijk van de lengte. Bij een veldspuit van 14 meter breed (zoals op sommige 
bedrijven in de Berkenbroek wordt gebruikt) vraagt dat dus een investering van € 140,-. De 
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ondernemers vinden het vooral belangrijk dat ze een goed advies krijgen over de juiste spuitdop 
en dat deze kant-en-klaar worden afgeleverd. 
 
Een doppenactie enigszins vergelijkbaar met het project Bezem door de middelenkast kan een 
goed initiatief zijn. Bedrijven worden bezocht en krijgen advies over driftarme doppen. Ook 
worden de doppen direct op de spuit gedraaid. Een ander idee zijn spuitdemonstraties per 
straat waarbij bezoekers ook direct de juiste doppen kunnen aanschaffen. 
 
 
Communicatie 
Kwekers geven aan dat communicatie een belangrijk onderdeel is om de bewustwording te 
vergroten. Met name praktische communicatie over het probleem en de kant-en-klare oplossing 
spreken aan. Informatie zou bij voorkeur van een onafhankelijke partij moeten komen. 
Informatie en advies vanuit het hoogheemraadschap wordt gezien als gekleurd (Rijnland heeft 
alleen belang bij schoon water en niet bij een goed product). Daarnaast is de informatie vaak 
niet voldoende to the point / concreet en hebben ondernemers moeite om de regelgeving 
praktisch te vertalen naar wat zij moeten doen op hun eigen bedrijf.  
 
Mogelijkheden: 
 Spuitdemonstraties organiseren met tevens inhoudelijke aanvullingen door teeltadviseurs; 
 Kennisinbreng in spuitlicentielezingen; 
 Nieuwsbrieven van Rijnland mede laten samenstellen door partijen met praktische 

boomkwekerijkennis. 
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6 Communicatie 
 
 

6.1 Inleiding 
 
Het doel van Slootgerichte Aanpak was een bijdrage leveren aan het behalen van de KRW-
doelstellingen en gezond water in de waterlichamen rondom Boskoop. Een belangrijk 
uitgangspunt was ook dat door de gezamenlijke aanpak en communicatie het wederzijds begrip 
toe zou nemen. Door actieve projectcommunicatie neemt de kennis van Rijnland over de 
boomkwekerijsector toe, evenals de kennis van boomkwekers in de Berkenbroek over de 
waterkwaliteitsproblematiek. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaars belangen. Dit kan 
bijdragen aan de implementatie van effectieve maatregelen. 
 
Naast de diverse communicatie-activiteiten voor de projectdeelnemers zijn ook activiteiten 
uitgevoerd om de hele boomkwekerijsector te informeren. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke 
communicatie-activiteiten rondom het project hieraan hebben bijgedragen. Zie ook Bijlage 7. 
 
 

6.2 Projectcommunicatie richting de sector 
 
Persberichten 
Bij de start en ook tijdens de looptijd van het project zijn verscheidene persberichten opgesteld. 
Deze zijn onder andere verschenen in Vakblad De Boomkwekerij, Kijk op Reeuwijk en online 
nieuwssites.  
 

 
Figuur 6.1 Bericht over een zomeractiviteit in het project 
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Folder boomkwekerijprojecten 
In 2012 is een folder gemaakt over alle projecten van Rijnland in de Greenport Boskoop. Deze 
folder is verschillende malen gebruikt bij bijeenkomsten en andere activiteiten, zoals de Open 
Boomkwekerijdagen en een informatie-avond over de herinrichting van Zuidwijk. 
 
Twitter 
Via de DLV Plant-account zijn er tweets geplaatst over het project.  
 

 
Figuur 6.2 Tweet over een spuitdemonstratie voor deelnemende kwekers 
 
Studieclubavond 
Op 2 juli 2013 is een studieclubbijeenkomst georganiseerd door DLV Plant bij één van de 
deelnemers van Slootgerichte Aanpak. Deze bijeenkomst kon voor bezoekers meetellen als 
punt voor de verlenging van de spuitlicentie. Tijdens de avond waren circa 130 boomkwekers 
aanwezig. In kleine groepen gingen de bezoekers langs zes presentaties waaronder uitleg over 
het Activiteitenbesluit, emissieroutes, driftarme doppen, Phytobac, hulpstoffen en geïntegreerde 
bestrijding van luis. 
 
 

6.3 Projectcommunicatie binnen Rijnland 
 
Ook binnen Rijnland is volop aandacht gevraagd voor het project. Op de website is een 
speciale pagina ingericht voor de Boskoopse projecten en is de start van het project 
aangekondigd middels een artikeltje. 
 

 
Figuur 6.3 Intranetbericht om werknemers van Rijnland kennis te laten maken met het 
project 
 

http://www.rijnland.net/werk_uitvoering/overige/onderzoeksproject_0
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Ook bij het zgn vakberaad Landbouw is af en toe een update gegeven over het project. Dit 
zorgde ervoor dat collega’s zich bewust waren van de activiteiten rondom emissievermindering 
uit de boomteelt. 
 
 

6.4 Ervaringen van de deelnemende kwekers 
Communicatie wordt door de deelnemers van Slootgerichte Aanpak als effectieve maatregel 
gezien om een bijdrage te leveren aan een betere waterkwaliteit. Door Slootgerichte Aanpak en 
discussies is het bewustzijn toegenomen. Ook praktische advisering wordt gewaardeerd. 
Ondernemers zijn dikwijls wel op de hoogte van regels, maar niet altijd hoe ze hier praktisch het 
beste mee om kunnen gaan. 
 
Door de artikelen en persberichten in kranten en vakbladen en de studieclubbijeenkomst is ook 
bij niet-projectdeelnemers het bewustzijn toegenomen. Uit de evaluatie van de studieclubavond 
blijkt dat ondernemers de avond als zeer positief hebben ervaren. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
 

7.1 Conclusies 
 
Wederzijds begrip verbeterd 
Door Slootgerichte Aanpak is het wederzijds begrip tussen het hoogheemraadschap van 
Rijnland en de boomkwekerijsector sterk toegenomen. Boomkwekers uit de Berkenbroek zijn op 
de hoogte van de waterkwaliteitsproblematiek en hebben meer kennis over het voorkomen van 
emissies. Ze geven aan dat ze daardoor bewuster werken. 
 
Projectmedewerkers van het hoogheemraadschap hebben door het project meer kennis 
gekregen van de boomkwekerijsector. Waar waterschappen primair werken aan ‘schoon water 
en droge voeten’, zijn boomkwekers primair bezig om een goed product te telen en te 
vermarkten om zo een boterham te verdienen. Een effectieve gewasbescherming is nodig om 
het product ziektevrij te houden of onkruidproblemen te voorkomen. Ondernemers staan open 
voor maatregelen om emissie te beperken, mits deze werkbaar (praktisch uitvoerbaar) en 
rendabel zijn. 
 
Kansrijke maatregelen gevonden geschikt voor opschaling 
De volgende maatregelen zijn binnen Slootgerichte Aanpak getest en door de boomkwekers 
beoordeeld als kansrijke maatregelen omdat ze goede ervaringen hebben met het werken van 
de maatregelen op hun bedrijf, betaalbaar zijn en een bijdrage kunnen leveren aan schoner 
oppervlaktewater: 

 Het gebruik van driftarme doppen in de klasse 75% 
 De ontwikkeling van een aangepaste spuitstok met 75% driftarme holle kegeldop (bij 3 

bar) als alternatief voor het drukverstelbare spuitgeweer 
 Het plaatsen van een Phytobac of biofilter om restvloeistof te lozen. Dit is echter alleen 

zinvol voor bedrijven die restvloeistof hebben. 
 Spuiten op basis van waarschuwingsmodellen (o.a. buxusbladvlo) 
 Aandacht voor middelenkeuze in relatie tot de waterkwaliteit 
 Meer communicatie om de bewustwording en het kennisniveau te vergroten 
 Kleinere verpakkingen in verband met minder kans op morsen 

 
Bij boomkwekerijbedrijven ligt de prioriteit bij het telen en verkopen van een goed product. 
Maatregelen die een duidelijk teeltvoordeel hebben zoals spuiten op basis van 
waarschuwingsmodellen zullen redelijk snel worden opgepakt.  
 
Geen een-op-een verband tussen emissie en aangetroffen stoffen 
Het project heeft meer inzicht gegeven in de mogelijke emissieroutes in de boomkwekerij. Er is 
echter geen conclusie te trekken wat de exacte invloed van bepaalde emissieroutes is op de 
waterkwaliteit.  
 De kans dat spuitdruppels via drift in het oppervlaktewater komen is relatief groot in 

Greenport regio Boskoop gezien de lange en smalle percelen omgeven door water. 
 Vullen en reinigen van de spuit gebeurt meestal voor de loods op de verharding. Bij morsen 

kan vloeistof met een regenbui afspoelen van de verharding naar de slootkant of via 
aanwezige putjes voor hemelwater worden afgevoerd. 

 Bij monitoring van recirculatiewater zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Lozing 
van bassinwater is daarmee een emissieroute. Onduidelijk is wanneer en hoe vaak er wordt 
geloosd. 

 In drainageputten zijn bij monitoringen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen.  

 
Op basis van de monitoringsgegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over een 
verbetering of verslechtering van de waterkwaliteit in de Berkenbroek, omdat er geen cijfers 
vanuit het verleden beschikbaar zijn. Verder kunnen de gegevens niet worden vergeleken met 
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andere meetpunten door verschillende uitgangspunten (bredere sloten, etc). Dit was overigens 
ook geen doelstelling van het project. 
 
 

7.2 Aanbevelingen 
 
Binnen Slootgerichte Aanpak zijn diverse kansrijke maatregelen benoemd. Om deze 
maatregelen ook daadwerkelijk breder in de praktijk te implementeren is actie nodig. Kwekers 
willen praktische informatie ontvangen en worden ontzorgd.  
 
Kansrijke acties: 
 Doppenactie waarbij bedrijven een advies krijgen over de juiste spuitdoppen en zij deze 

doppen direct (al dan niet met korting) kunnen aanschaffen en op hun spuit krijgen 
gemonteerd. 

 Spuitdemonstraties laten verzorgen met uitleg over de verschillende spuittechnieken en 
doppen. 

 Betere communicatie in spuitlicentielezingen: bijvoorbeeld bijeenkomsten laten organiseren 
door een adviesbureau en als waterschap daar de regelgeving behandelen en het 
adviesbureau de praktische vertaalslag laten maken. 

 Communicatie over de spuitstok met holle kegeldop als alternatief voor het spuitgeweer. 
 Slootgerichte Aanpak of vergelijkbare kennisprojecten breder oppakken. 
 Lobby vanuit Rijnland richting fabrikanten voor kleinere verpakkingen en bijvoorbeeld 

pipetten om middel gemakkelijker zonder morsen te doseren. 
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Bijlage 1 WaterABC 
 
Binnen het project WaterABC is per werkgebied een analyse gemaakt van de relevante 
emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater (Emissieroutes van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, 2012, H.A.E. de Werd en A.J. van der 
Wal). Er is hierbij gebruik gemaakt van kennis uit Slootgerichte Aanpak.  
Omdat de informatie relevant is voor Slootgerichte Aanpak worden hieronder de belangrijkste 
relevante emissieroutes voor de boomkwekerij beschreven. 
 
Uitgangspunten 
Aandachtspunt: de boomkwekerij is zeer divers; van vaste planten tot laanbomen, diverse 
grondsoorten, teeltsystemen en teeltgebieden. De tekeningen en schema’s betreffen regio 
Boskoop. 
 
Er is uitgegaan van de volgende situatie: 

 Regio: Boskoop 
 Grondsoort: veengrond met een hoog organische stof gehalte. De containerteelt betreft 

teelt in potgrond/veengrond, dus ook met een hoog o.s. gehalte. 
 Drainage: de vollegrond is gedraineerd. Containerveld is meestal recirculerend en 

indien lozing plaatsvindt (zelden) gebeurt dit meest bij te hoge zoutgehaltes in de 
zomer. 

 Afwatering containerveld: bedrijven hebben een first flush voorziening: bij een flinke bui 
moet het eerste water in het bassin en de rest mag op oppervlaktewater. Aanname is 
dat dit meestal, maar niet altijd goed toegepast wordt (en dan is afspoelingsrisico 
hoger). 

 Water: hoge grondwaterstand, relatief veel oppervlaktewater, veel en brede sloten en 
lange smalle percelen. 

 Gewassen: verschillende lage gewassen in de vollegrond, containerteelt en onder glas. 
 Spuiten: deels met veldspuit of spuitboom op heftruck, daarnaast ook deels met 

rugspuit of motorvatspuit. Motorvatspuit met handgedragen spuitboom, spuitstok en 
soms ook nog met spuitgeweer. 

 In de kassen (ondersteunend glas voor vermeerdering/overwintering) wordt niet veel 
gespoten. 

 Bij de analyse is gekozen voor de probleemstoffen ecologische waterkwaliteit: 
carbendazim, imidacloprid en linuron. Deze stoffen worden het meest aangetroffen. 

 
Emissieroutes in beeld 
 
Figuur 2 Risico en vóórkomen van emissies bij vollegrondspercelen 



Datum: 28 februari 2014 Projectnummer: 99980 Versie: Eindverslag 

Verslag Slootgerichte Aanpak voor het Hoogheemraadschap van Rijnland 
.   59 

 
 
Figuur 3 Risico en vóórkomen van emissies op een containerveld 
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Figuur 4 Risico en vóórkomen van emissies bij de bedekte teelt 

 
 
Figuur 5 Risico en vóórkomen van emissies bij erf en schuur 
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Bijlage 2 Karakteristieken van 10 veelgebruikte 
middelen 
  Afbraak snelheid Mobiliteit Oplosbaarhei

d 
Uitspoeling Norm 

Middel Stof DT50 bodem
(d) 

DT50 water
(d) 

Koc 
(l/kg) 

in water 
(mg/l) 

GUS-index JGM / MAC 
(μg/l) 

Admire Imidacloprid 27 – 229 129 132 – 800 514 – 610 3,76 0,067 / 0,2 
Calypso Thiacloprid 0,4 – 27 8,5 – 28 261 – 870 185 1,44 0,025* 
Folicur / Spirit Tebocunazool 25,8 – 1260 365 470 – 6000 32 – 36 2,00 - 
Maneb Maneb 0,1 – 7 0,35 240 – 2000 178 0,00 - 

-afbraak ETU 2,9 – 7,6 20 13 – 41 590 – 602 1,89 - 
Mirage plus Folpet 0,2 – 4,7 < 0,1 7 – 1164 0,8 – 27 1,02 - 
Mirage plus Prochloraz 16,7 – 936 359 500 34 – 55 1,75 - 
Movento Spirotetramat 0,05 – 0,4 0,8 289 30 -1,12 - 
Pirimor Pirimicarb 9 – 86 33 – 195 56 – 800 3100 2,73 0,090* 
Topsin M Thiofanaat-

methyl 
0,5 - 2 n.b. 49 – 225 20 – 25 n.b. - 

-afbraak Carbendazim 8 – 32 6 – 750 200 – >1200 8 n.b. 0,6 / 0,6 
Vertimec Gold Abamectine 12 – 60 1,7 – 89 5000 0,01 – 1,2 n.b. 0,001 / 

0,018 
* MTR of ad hoc-norm (90-percentiel)       

        

Kleurlegenda:  (Zeer) persistent (Zeer) mobiel 
(Zeer) goed 
oplosbaar 

Uitspoelingsgevoelig 

  Redelijk persistent Redelijk mobiel Redelijk oplosbaar Matig uitspoelingsgevoelig 

  Niet/weinig persistent Niet/Weinig mobiel Slecht oplosbaar Niet uitspoelingsgevoelig 
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Bijlage 3: Grafieken middelen oppervlaktewater 
Van de middelen uit tabel 3.2 zijn de monitoringsgegevens in een grafiek gezet. De norm is 
weergegeven met een rode lijn of onder de figuur gezet. De verticale balken geven de periodes 
weer, waarin het betreffende middel is gebruikt.  
 

Carbendazim (afbraak Topsin M)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Tebuconazol (Folicur/Spirit)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Norm: 0,63 μg/l (JG-MKN), 14 μg/l (MAC) 

Azoxystobin (Ortiva)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Norm: 0,056 μg/l (ad-hoc MTR) 

Imidacloprid (Admire)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Metalaxyl (Ridomil gold)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Matazachloor (Butisan S)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Cyprodinil (Switch)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Norm: 0,16 μg/l (JG-MKN) 
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Norm: 1 mg/l (ad-hoc MTR) 
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Flonicamid (Teppeki)
meetpunt: gemaal Berkenbroek
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Norm: 120 μg/l (ad-hoc MTR) 

Dimethomorf som (Paraat)
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Norm: 10 μg/l (ad-hoc MTR) 
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 Bijlage 4 Resultaten mengmonster Berkenbroek 
 

 
Mengmonsters Berkenbroek     
Werkzame stof merknaam % aanwezig (n=7) 

CARBENDAZIM               afbraak Topsin M 100%
IMIDACLOPRID              Admire 100%
METAZACHLOOR              Butisan S 86%
METALAXYL                 Ridomil Gold 71%
PIRIMICARB                Pirimor 71%
TEBUCONAZOOL              Folicur/ Spirit 71%
AZOXYSTROBIN                71%
BAM                       metaboliet van Casaron 57%
CYPRODINIL                Switch 57%
BITERTANOL                Baycor Flow 43%
FLONICAMID                Teppeki 43%
PROPAMOCARB               Previcur 43%
THIACLOPRID               Calypso 43%
CARBOFURAN                Curater 29%
THIOFANAAT-METHYL         Topsin M 29%
TRIFLOXYSTROBINE          Flint 29%
BUPIRIMAAT                Nimrod vloeibaar 14%
CHLOORPROFAM              Chloor-IPC 14%
ETHOFUMESAAT              Ethofumesaat 14%
HEXYTHIAZOX               Nissorun 14%
IPRODION                  Rovral 14%
PROPYZAMIDE               Kerb 14%
PROSULFOCARB              Boxer 14%
TRIADIMENOL               #N/B 14%
TRIASOPHOS                Hostathion 14%

 
 
 
Mengmonsters ten zuiden van 
Berkenbroek     
Werkzame stof merknaam % aanwezig (n=7) 

CARBENDAZIM               afbraak Topsin M 100%
METAZACHLOOR              Butisan S 86%
AZOXYSTROBIN                71%
IMIDACLOPRID              Admire 57%
BAM                       metaboliet van Casaron 43%
TEBUCONAZOOL              Folicur/ Spirit 43%
LINURON                   Linuron 29%
METALAXYL                 Ridomil Gold 29%
PROSULFOCARB              Boxer 29%
BITERTANOL                Baycor Flow 14%
CYPRODINIL                Switch 14%
FLONICAMID                Teppeki 14%
OXAMYL                      14%
PIRIMICARB                Pirimor 14%
PYRIMETHANIL                14%
THIACLOPRID               Calypso 14%
TRIADIMENOL                 14%
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Bijlage 5: Voorbeeld drainagemonsters en 
bassinmonsters 
 
Voorbeeld: Drainput vollegrond 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,360,720,050,040,2fungicideTEBUCONAZOOL             Folicur/ Spirit

0,180,310,280,18insecticide luisPIRIMICARB               Pirimor

0,08#N/BMETHIOCARB               #N/B

0,010,01bodemherbicdeMETAZACHLOOR             Butisan S

0,040,03fungicideMETALAXYL                Ridomil Gold

0,04fungicideIPRODION                 Rovral

0,020,020,02insecticide luisIMIDACLOPRID             Admire

0,03fungicide aardappelFLUTOLANIL               Monarch

0,03herbicide bietenETHOFUMESAAT             Ethofumesaat

0,03insecticideESFENVALERAAT            Sumicidin super

0,32fungicideDIMETHOMORF SOM          Paraat

0,050,070,060,050,05fungicideCARBENDAZIM              afbraak Topsin M

0,02fungicide: meeldauwBUPIRIMAAT               Nimrod vloeibaar

0,040,050,040,09onkruidbestrijding (gemeenten)BAM                      metaboliet van Casaron

6-sep9-aug3-jul21-jun15-meitypeOmschrijving parametermerknaam
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Voorbeeld: bassinwater bassin 1 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld: bassinwater bassin 2 2012 

0,17insecticide luisTHIAMETOXAM              Actara

0,010,09insecticide luisTHIACLOPRID              Calypso

0,541,4fungicideTEBUCONAZOOL             Folicur/ Spirit

0,02fungicidePROPAMOCARB              Previcur

4,70,09bodemherbicdeMETAZACHLOOR             Butisan S

0,3978fungicideMETALAXYL                Ridomil Gold

0,06bodemherbicdeLINURON                  Linuron

0,162,1insecticide luisIMIDACLOPRID             Admire

0,080,03fungicideCYPRODINIL               Switch

0,040,12fungicideCARBENDAZIM              afbraak Topsin M

0,35insecticide (niet toegelaten)CARBARYL                 Brabant carbaryl

0,02onkruidbestrijding (gemeenten)BAM                      metaboliet van Casaron

3-okt3-julsoortOmschrijving parametermerknaam

0,17insecticide luisTHIAMETOXAM              Actara

0,010,09insecticide luisTHIACLOPRID              Calypso

0,541,4fungicideTEBUCONAZOOL             Folicur/ Spirit
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0,3978fungicideMETALAXYL                Ridomil Gold

0,06bodemherbicdeLINURON                  Linuron

0,162,1insecticide luisIMIDACLOPRID             Admire

0,080,03fungicideCYPRODINIL               Switch

0,040,12fungicideCARBENDAZIM              afbraak Topsin M

0,35insecticide (niet toegelaten)CARBARYL                 Brabant carbaryl

0,02onkruidbestrijding (gemeenten)BAM                      metaboliet van Casaron

3-okt3-julsoortOmschrijving parametermerknaam

0,05insecticide luisTHIACLOPRID              Calypso

0,02herbicide maisTERBUTYLAZINE            Terbutylazine

0,920,12fungicideTEBUCONAZOOL             Folicur/ Spirit

0,02herbicide maisPROSULFOCARB             Boxer

0,260,3bodemherbicdeMETAZACHLOOR             Butisan S

0,120,24fungicideMETALAXYL                Ridomil Gold

0,03KRESOXIM-METHYL          

0,850,42insecticide luisFLONICAMID               Teppeki

0,01herbicide bietenETHOFUMESAAT             Ethofumesaat

0,01fungicideCYPRODINIL               Switch

0,020,05fungicideCARBENDAZIM              afbraak Topsin M

0,03onkruidbestrijding (gemeenten)BAM                      metaboliet van Casaron

0,36insecticideACETAMIPRID              Gazelle

3-okt3-julsoortOmschrijving parametermerknaam
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0,02herbicide maisPROSULFOCARB             Boxer

0,260,3bodemherbicdeMETAZACHLOOR             Butisan S

0,120,24fungicideMETALAXYL                Ridomil Gold

0,03KRESOXIM-METHYL          

0,850,42insecticide luisFLONICAMID               Teppeki

0,01herbicide bietenETHOFUMESAAT             Ethofumesaat

0,01fungicideCYPRODINIL               Switch

0,020,05fungicideCARBENDAZIM              afbraak Topsin M

0,03onkruidbestrijding (gemeenten)BAM                      metaboliet van Casaron

0,36insecticideACETAMIPRID              Gazelle

3-okt3-julsoortOmschrijving parametermerknaam
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Bijlage 6: Beoordeling maatregelen 
Halverwege het project is aan de kwekers gevraagd welke mogelijke maatregelen volgens hen 
effectief zijn om te werken aan schoner oppervlaktewater? 
 
Belangrijk: De maatregel: 
moet een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit 
haalbaar zijn voor grote groep ondernemers 
er moet draagvlak zijn om mee te werken 
maatregel moet kosteneffectief zijn 
 
5 = goed, 4 = voldoende, 3 = neutraal, 2 = matig, 1 = slecht 
 

Maatregel 5 4 3 2 1 Opmerking 

Driftarme doppen: 75% in plaats van 
verplichte 50% 

xx xxxx xx   Mits bedekking goed 
blijft 

Buitenste paar doppen veldspuit 
extra driftarm (bijv 90%) 

xxxx xxx x    

Verbod spuitgeweer (is al verboden)   x  xxxx
xxx 

Voor sommige 
gewassen gewoon 
nodig, er moet dan wel 
iets vervangbaars voor 
komen 

Ontwikkeling alternatief spuitgeweer  xxxx
xx 

x x   Goed idee 

Keuring spuitapparatuur (lekkage, 
doppen, e.d.) 

x xx xxx  xx slecht, keur het zelf wel - 
driftarme 
doppencontrole is goed 

Windscherm langs de sloot xx xx xx x x Grote kosten 

Bredere teeltvrije zone   x xx xxxx
x 

Mijn windkering bevalt 
prima- Niet realiseerbaar 
– onkruidgroei, 
omzetverlies, hele kleine 
emissiewinst 

PhytoBac of biofilter om restvloeistof 
te lozen 

xxxx xx xx    

Vulplaats voor de spuit met 
opvangvoorziening van lekwater 

x  x xxxx
xx 

 Onder afdak met 
opvangput? = 
ondoenbaar 

Kleinere verpakkingen = minder 
kans op morsen 

xxxx
x 

x x x  Nadeel: klein is vaak 
duurder 

 

Maatregel 5 4 3 2 1 Opmerking 

Niet spuiten bij veel wind xxxx
xx 

    logisch 

Spuitboomhoogte max 50 cm boven 
gewas = soms aanpassen 
sproeierhoogte 

xxx x xx    

Lozing van bassinwater aanpakken: 
alleen lozen bij hoog zoutgehalte 

xx x xx  x  
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Bassinwater zuiveren van 
gewasbeschermingsmiddelen voor 
lozing met spec zuiveringstechniek 

x xx x x x Afhankelijk van de 
kosten 

Meer communicatie: bijv 
spuitlicentielezingen, nieuwsbrief 
Rijnland 

xxxx xx     

Slootgerichte Aanpak in meer 
straten 

xxxx
x 

x    Voor sommigen 
misschien een eye-
opener – goed voor 
bewustwording 

Emissiecheck op bedrijven xxxx x x   Op dingen gewezen 
worden is altijd goed 

Aandacht voor natuurlijke vijanden / 
biologische bestrijding 

xxxx
x 

x     

Aandacht voor middelenkeuze xxxx
xx 

    Alternatief zoeken voor 
zware vervuilers – meer 
info over afbraak stoffen 
e.d. 

Spuiten op juiste moment waardoor 
beter resultaat 

xxxx
xx 

     

..       

..       

…       

…       

Opmerking: De achterkant van de enquête is door 2 mensen niet ingevuld. 
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Bijlage 7 Communicatie over het project 

 
 
 

 
Tweetdiscussie tussen DLV Plant en Nefyto 
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Nieuwe Oogst december 2011 
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Boomteeltkoerier 2012 (magazine van Bayer) 
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Folder Onderzoeksproject boomteeltsector met daarin informatie over Slootgerichte Aanpak 
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Bijlage 8 Verantwoording activiteiten 
  
Tijdens de uitvoeringsfase zijn groepsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben telers 
gedurende het advies gekregen bij de uitvoering/ toepassing van specifieke maatregelen op 
hun bedrijf 
 
Kwekersbegeleiding: Groepsbijeenkomsten 
 
Bijeenkomst 1: woe 26 oktober 2011 
Tijdens de eerste bijeenkomst is uitleg gegeven over de doelstelling van het project en plan van 
aanpak. 
 
Bijeenkomst 2: di 20 december 2011 
De bijeenkomst telde mee voor spuitlicentie Techniek en Veiligheid. Er waren naast de 
ondernemers ook een aantal medewerkers aanwezig die spuitwerkzaamheden uitvoeren. 
Gijsbert Hakkert van Bayer heeft een lezing gehouden over Admire, de problematiek van 
Admire in het water en mogelijke oplossingen. Ook Fytobac is besproken. Een aantal kwekers 
was geïnteresseerd in een Fytobac ondanks dat de hoeveelheid restvloeistof laag is. 
De resultaten van de gewasbeschermingsinventarisatie zijn besproken door Johan van den 
Broek van DLV Plant. 
 
Bijeenkomst 3: woe 15 februari 2012 
Frank van Schaik, van team Monitoring van het hoogheemraadschap hield een presentatie over 
de werkzaamheden van team monitoring. Welke meetnetten zijn er en wat wordt er gemeten. 
Uit de metingen blikt dat het aantal MTR-overschrijdingen afneemt, maar dat er nog wel 
overschrijdingen zijn. Probleemstoffen in Randenburg zijn imidacloprid (o.a. Admire), linuron 
(Brabant Linuron Flow) en simazin. Er ontstond een goede discussie met de deelnemers over 
de oorzaak van overschrijdingen. Waar komt emissie vandaan. Er zijn afspraken gemaakt om 
de emissieroutes in kaart te gaan brengen. 
Wilco Dorresteijn hield een verhaal over middelenkeuze, aanpak van buxusbladvlo en andere 
mogelijke maatregelen. 
 
Bijeenkomst 4: di 26 juni 2012 
Tijdens deze avond stond spuittechniek centraal. Na een inleiding van Johan van den Broek 
over driftarme doppen is er een spuitdemo gehouden met spuitgeweer, alternatief spuitgeweer, 
de spuit op de heftruck met verschillende driftrame doppen en AB service heeft gespoten met 
de grote veldspuit met airtec. 
 
Bijeenkomst 5: di 31 juli 2012 
Tijdens deze avond hebben we de bedrijven van Ton van Zoest en Dick Hoogeveen bezocht en 
bekeken. Aafke heeft kort de resultaten van de bassinmeting bij Van Zoest gepresenteerd. 
 
Bijeenkomst 6: 24 aug 2012 
Frank van Schaik van Rijnland heeft tijdens deze avond de meetcijfers van 2012 
gepresenteerd. Zie presentatie. De aanwezige kwekers waren zeer geïnteresseerd. Opvallend 
was dat middelen werden aangetroffen uit andere sectoren of die niet gespoten waren op de 
bedrijven volgens de kwekers. Rik de Werd van PPO/WUR lichtte toe dat sommige stoffen 
zoals carbendazim en pirimicarb traag afbreken. 
Rik de Werd hield een presentatie over emissieroutes. 
 
Bijeenkomst 7:ma 19 nov 2012 
Deze bijeenkomst telde mee voor spuitlicentie Teelt. Er waren naast de ondernemers ook een 
aantal medewerkers aanwezig die spuitwerkzaamheden uitvoeren. Het onderwerp was 
actualiteiten in de gewasbescherming. Er is informatie gegeven over middelenkeuze, juiste 
moment van toepassing middelen en ook spuittechniek. De kwekers waren zeer geinteresseerd 
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Bijeenkomst 8: woe 23 jan 2013 
Peter van Nieuwenhuizen en Ben Kooy hebben het nieuwe Activiteitenbesluit gepresenteerd. 
Het belangrijkste knelpunt voor ondernemers is een bredere teeltvrijezone. Volgens de uitleg is 
er geen onderscheid meer tussen een spuitvrije zone en een teeltvrije zone. Voor een 
motorvatspuit wordt deze 1 m. 
Aanvullend is een discussie gehouden door DLV Plant en gekeken welke maatregelen het 
meeste draagvlak hebben bij telers. 
 
Bijeenkomst 9: di 18 juni 2013 
Eric Verlaan heeft een presentatie gehouden over waterleven. Deelnemers hebben met 
schepnetjes gekeken hoe het waterleven was. Daarnaast zijn lopende zaken zoals Phytobac, 
QMS, natuurlijke vijanden besproken. 
 
Bijeenkomst 10: ma 29 juli 2013 
Tijdens deze avond hebben we de bedrijven van Kees Dorresteijn en Arjan Verdonk bezocht. 
Dit zijn wat kleinere bedrijven. Johan van der Broek heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn 
met driftarme doppen bij onkruidbestrijding en de mogelijkheden met Hasten. 
 
Bijeenkomst 11: do 26 september 
Hulpstoffen kunnen het effect van een bespuiting verbeteren waardoor je minder vaak hoeft te 
spuiten. Daarnaast zijner hulpstoffen die drift verminderen. Wanneer gebruik je nu wat. Johan 
van der Broek van DLV Plant heeft een presentatie gehouden. 
 
Bijeenkomst 12: slotbijeenkomst 
Afronding project. 
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