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Meest gestelde vragen over de ‘Teeltvrije zone’ op een rij
Stichting Belangenbehartiging
Greenport Boskoop behartigt de
belangen van bedrijven en
organisaties binnen het
sierteeltcluster regio Boskoop.
Bijgaande informatie wordt
verzonden naar deelnemers van
onze organisatie. Wilt u ook
bijdrage aan een bundeling van
krachten, samenwerking en
eenstemmigheid, meld u dan nu
aan om samen zo sterk
mogelijk naar buiten te treden,
onder één Greenportvlag!
St. Belangenbeharting
Greenport Boskoop
Italiëlaan 3
2391 PS Hazerswoude Dorp
Wij zijn bereikbaar via de
secretaris:
Roelie Schipperus
Tel. 06 50 257 331
roelie@schipperus.nl

Vraag & antwoord over de ‘Teeltvrije zone’
Door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is een werkgroep
ingesteld die zich al lange tijd heeft bezig gehouden met vragen rond de
invoering van de teeltvrije zone langs de slootranden. Door middel van deze
nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten die door de werkgroep zijn
behaald en voor u van belang zijn voor de correcte uitvoering van het
Activiteitenbesluit door het Hoogheemraadschap van Rijnland in de
boomteeltsector.

1. Algemeen
Vraag: Afhankelijk van het gewas en de te gebruiken spuittechniek is er sprake
van een teeltvrije zone van 0.5 meter of 1.0 meter, 1.5 meter of helemaal geen
teeltvrije zone. Als er meerdere gewassen op één perceel wordt geteeld welke
teeltvrije zone moet dan worden aangehouden?
Antwoord: Het is toegestaan om per perceel meerdere gewassen te telen
waarbij per gewas gekozen kan worden voor een spuittechniek en er dus per
gewas verschil mag bestaan in de teeltvrije zone.
2. Inhoudsberekening van een afgedamde sloot als waterbassin
Vraag: Hoe bereken ik de inhoud van een afgedamde sloot die dienst doet als
waterbassin?
Antwoord: Lengte x breedte x 0.5 meter.
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3. Watervoorraad in lavavelden
Vraag: In lavavelden voor de containerteelt wordt water gebufferd. Telt dit mee
voor de inhoudsberekening van mijn verplichte voorraadberging van 1.200 m³
per ha.

www.greenportregioboskoop.nl

Antwoord: Ja als de laagdikte van het lava minimaal 0.10 meter is mag 400 m³
per ha worden gerekend als waterberging. De berging in het bassin behoeft dan
geen 1.200 m³ te zijn maar kan volstaan met 800 m³ per ha. Dit onder
voorwaarde van de technische uitvoering.
4. Inhoud waterbassin in combinatie met een osmose installatie
Vraag: Hoe groot moet een waterbassin zijn als gebruik gemaakt wordt van een
osmose installatie?
Antwoord: Dan kan volstaan worden met 500 m³ per ha.
5. Langzaam werkende meststoffen
Vraag: Voor containerteelt op een waterdoorlatende bodem is geen waterbassin
vereist mits er uitsluitend wordt bemest met langzaam werkende meststoffen.
Welke meststoffen zijn dit?
Antwoord: Na overleg tussen DLV Plant en Rijnland komen de volgende
meststoffen in aanmerking:
1. Alle volledig gecoate meststoffen.
2. Alle organische meststoffen waarbij de stikstof minimaal voor 75% organisch
gebonden stikstof is.
3. Meststoffen die langzaam werken door toepassing van polymeren (ketens).

Alleen gebruik van meststoffen reguleren die stikstof en/of fosfaat bevatten en
toegepast worden voor werking via het substraat/de potgrond. Bladmeststoffen
die stikstof en/of fosfaat bevatten zijn toegestaan.
6. Teeltvrije zone langs een afgedamde sloot
Vraag: Ik heb een sloot die is onttrokken aan het watersysteem en wordt
gebruikt als wateropslag. Heb ik dan nog te maken met een teeltvrije zone langs
deze sloot?
Antwoord: Nee, mits de sloot legaal is onttrokken aan het watersysteem en ook
niet meer in open verbinding staat met andere sloten.
7. Schoeiingplank
Vraag: Mag de schoeiingplank, zoals deze gebruikt wordt om de
perceelbeschoeiing af te dekken, worden meegerekend in de teeltvrije zone?
Antwoord: Ja, maar de plank moet dan wel deuglijk zijn aangebracht op de wijze
zoals die door Rijnland is aangegeven op de hierbij gevoegde tekening.

8. Windscherm
Vraag: Waaraan moet (de plaatsing van) een windscherm voldoen?
Antwoord:
• Dichtheid van 50%
• Windscherm mag op een deuglijk aangebrachte schoeiingplank
afdruipen
• Windscherm moet 50 cm. boven het gewas uitsteken
• Het open laten van een kleine ruimte tussen het windscherm en de
schoeiingplank is nog in onderzoek door DLV Plant en Rijnland. Het
resultaat hiervan komt in de aanvullende publicatie.
9. Accu aangedreven rugspuit
Vraag: Wordt een accu aangedreven rugspuit ook gezien als een handmatig
aangedreven spuit waarbij de teeltvrije zone van 0.5 meter is toegestaan?
Antwoord: De Waterschappen stemmen onderling nog af of de accu
aangedreven rug spuit gelijk gesteld wordt met een hand gedreven rug spuit.
Zodat dit bekend is volgt er een aanvullende publicatie.
10. Gebruik motorvatspuit
Vraag: Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een motorvatspuit mag dan de
teeltvrije zone op 0.5 meter worden gesteld?
Antwoord: Bij gebruik van een motorvatspuit met spuitboom geldt een teeltvrije
zone van 1,0 meter. Door de Technische Commissie Techniekbeoordeling
(TCT) is de overkapte spuitboom goedgekeurd als alternatieve techniek met een
teeltvrije zone van 0,5 meter. Voets B.V. heeft een model hiervoor ontwikkeld
(zie foto). Gebruik van deze techniek wel vooraf melden bij Rijnland.

11. Veldspuiten
Vraag: Er zijn veldspuiten die zijn uitgerust met driftarme doppen met een
driftreductie van 95%. Mag met gebruik van deze techniek een teeltvrije zone
van 0.5 meter worden aangehouden?
Antwoord: Nee. Op dit moment ligt de eis voor 90% en 95% driftreducerende
doppen nog op 1.0 meter teeltvrije zone. De Stichting Belangenbehartiging
Greenport Boskoop neemt momenteel initiatieven om de 95% driftarme doppen
toegelaten te krijgen met een teeltvrije zone van 0.5 mtr, Voor het gebruik van
deze spuittechniek is een aanvraag met een technische onderbouwing nodig bij
de TCT.
12. Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Arie Schipper, DLV Plant, a.schipper@dlvplant.nl of 06 - 20 398 253.
Jaap van Waay, Voets tractoren en werktuigen, j.vanwaaij@voets.nl of 06 - 53
321 200.
Wilma Windhorst, Agropoli, wwindhorst@agropoli.nl of 06 - 24 822 769.
Ernst Jan de Jong, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.
Bij enige twijfel kunt u ook direct contact opnemen met het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Neem contact op met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening.
(071) 3063494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Email: vergunningen@rijnland.net.
Website: www.rijnland.net
Wij hebben de ervaring dat zij positief mee willen denken in deze voor onze
sector zo specifieke materie.

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is niet aansprakelijk voor
consequenties die ontstaan uit het niet juist interpreteren van bovenstaande
tekst.

