Milieubelastingspunten (mbp/ha voor grondwater),
maart - augustus, organische stofgehalte 1,5 - 3%
Maïs
Liever niet:
• Laddok (580 mbp)
• Calaris (450 mbp)
• Gardo Gold (500
mbp)
• Titus (225 mbp)

Gras
Liever niet:
• MCPA (400 mbp)
Wintertarwe
Liever niet:
• Allegro (810 mpb

•

Azur (1200 mbp)

Heeft u vragen over het project?
Neem dan contact op met:
• Annette den Hollander, CLM
• Bert Aasman, DLV
• Marty van Bommel, Brabant Water

Wel:
• Frontier Optima (1 mbp)
• Dual Gold (1 mbp)
• Samson (25 mbp)
• Milagro (36 mbp)
• Callisto (1 mbp)
• Mikado (1 mbp)
• Laudis (1 mbp)
Wel:
• Starane (1 mbp)

Wel:
• Comet Duo (1 mbp)
• Comet Star (94 mbp)
• Delaro (1mbp)
• Hussar (44 mbp)

Resultaten 2011
T 0345 470730
T 06 53152389
T 073 6837704

Welke maatregelen namen de pachters?
Wat hebben we bereikt?

Deze brochure is een uitgave van het project
‘Schoon Water voor pachters van Brabant Water’.
Een project waarin boeren die grond pachten van
Brabant Water werken aan een vermindering van
de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen
naar het grondwater. Meer weten? Kijk op:
www.schoon-water.nl
www.brabantleeftmetwater.nl

Schoon water is van levensbelang; voor mensen, vee en gezonde gewassen.
Brabant Water en Provincie Noord-Brabant zijn daarom met ZLTO, Duinboeren en
de Brabantse waterschappen in 2001 een project gestart om het grondwater te
beschermen. En een goede drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen.
Door de goede inzet van de deelnemers, andere middelenkeuze en nieuwe
technieken is de milieubelasting in alle deelnemende gebieden met 60 tot 70%
gedaald.
Schoon Water loopt in elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in
Brabant. Naast de grondwaterbeschermingsgebieden wil Brabant Water dat alle
gronden in haar eigendom op een grondwatervriendelijke manier beteeld worden.

De totale milieubelasting van het grondwater in 2011 ligt in alle grondwaterbeschermingsgebieden onder de somnorm van 500 milieubelastingspunten per
ha! In 5 van de 6 gebieden ligt de totale milieubelasting zelfs onder de 100 mbp.
Een goede prestatie van alle deelnemers! In Klotputten is de milieubelasting
nauwelijks veranderd en laag gebleven. In Groote Heide en Maren Kessel is de
milieubelasting verder gedaald. In Son zijn in tegenstelling tot vorig jaar wel
middelen toegepast. De milieubelasting is nu weer gelijk met de jaren 20072009. In Roosendaal zijn voor het tweede jaar op rij geen middelen toegepast.

Ook u - als pachter van die gronden - heeft deelgenomen aan het project Schoon
Water. Om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater op een
praktische manier te verminderen. In 2011 zijn 20 pachters en loonwerkers aan
de slag gegaan voor Schoon Water.
In deze brochure leest u welke maatregelen zijn genomen en wat het resultaat
daarvan is.

Samen met een adviseur van DLV heeft u een plan van aanpak opgesteld.
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen uit die plannen:
•
•
•
•

•

•

Middelenkeuze, op basis van milieubelasting (zie kader op de achterkant)
Doseringsverlaging van herbiciden (vroeg in het voorjaar)
Precisiebespuiting: GPS-gestuurd spuitsysteem, zodat voorkomen wordt
dat een gewasrij dubbel wordt gespoten of wordt overgeslagen
Bodembeheer: egaal zaaibed dat er voor zorgt dat het gewas en
onkruiden egaal opkomen, zodat onkruiden effectief bestreden kunnen
worden met eg, schoffel of een chemische bestrijding
Driftreductie: gebruik van luchtondersteuning of Wingssprayer. Door de
flinke driftreductie kan met lagere doseringen worden gewerkt: goed
voor de portemonnee en het grondwater!
Eggen/schoffelen in combinatie met rijenbespuiting: gunstig voor de
bodemstructuur, gezondheid van de planten en het milieu.

Gemiddelde milieubelasting van het grondwater in de periode 2007 t/m 2011
rondom de winlocaties; het getal boven de staven is het aantal pachters.

•

•
•

In maïs heeft de Schoon Water aanpak goed gewerkt: in alle gebieden ligt
de milieubelasting ruim onder de somnorm van 500 mbp/ha. In vier
gebieden zelfs onder 100 mbp/ha!
Op grasland is niet of nauwelijks gespoten. Waar dat wel is gebeurt ligt de
milieubelasting ruim onder de norm van 500 mbp/ha.
In wintertarwe wordt sinds 2009 geen isoproturon meer gebruikt, wat
resulteert in een lage milieubelasting (<100 mbp/ha).

