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Aardbeientelers werken met waterschap
en handel aan schoner water
Uit metingen van waterschap Brabantse Delta blijkt dat drie belangrijke
middelen uit de aardbeienteelt in te hoge concentraties worden aangetroffen in het oppervlaktewater in West-Brabant. ZLTO, LTO Groeiservice,
toeleveranciers, het waterschap en Telen met toekomst werken samen
met aardbeientelers aan een oplossing.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de middelen die
we verkopen”
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Juiste tijdstip voor
preventie phytophthora
steeds beter te bepalen

Toon van den Berg, voorzitter van de landelijke aardbeiencommissie ziet het belang van
een gezamenlijk aanpak.

Beste lezer,
Duurzaamheid vergt investeren, in relaties,
in samenwerking en in nieuwe ontwikkelingen, zoals
ook in dit nummer van Toekomstvizier weer te lezen
valt. Nieuwe technieken bijvoorbeeld helpen niet al
leen de ondernemer zijn bedrijf efficiënt te beheren,
maar bieden ook nieuwe kansen tot meer maatwerk.
Maatwerk dat kan leiden tot het beperken van de
middeleninzet en de kosten. Winst voor milieu en
ondernemer. Werken met GPS, een sectieaangestuurde spuit of met een
biomassa sensor kan de inzet van middelen sterk beperken.
Schaalvergroting is voor dergelijke technieken geen bedreiging maar
eerder een kans, doordat de besparingen stevig kunnen oplopen en de
investering zichzelf terugverdient. Of schaalvergroting beperkend is voor
de inzet van beslissingsondersteunende systemen (BOS) bij phytophthora
bekijken we dit jaar in samenwerking met het masterplan Phytophthora
bij drie grote telers in Drenthe, Flevoland en Brabant. Ook hier zijn de
potentiële voordelen van de schaal weer groot voor bedrijf en milieu.
Werken aan winst dus. De ervaringen zullen we in de toekomst zeker
met u delen!

Frank Wijnands
Projectleider Telen met toekomst

“Niemand is blij met gewasbescher
mingsmiddelen in het water. Schoon
oppervlaktewater wil iedereen”,
aldus Jan Pertijs, voorzitter van de
vakgroep vollegrondsgroenteteelt
van ZLTO. Hij vindt het daarom min
of meer vanzelfsprekend dat ZLTO
samen met andere partijen mee
werkt aan schoner water. In de regio
ten zuiden van Breda zijn enkele
gewasbeschermingsmiddelen in te
hoge concentraties aangetroffen.
Het gaat vooral om de werkzame
stoffen metolachloor, iprodion en
kresoxim-methyl die de maximum
toelaatbare risico’s (MTR-waarden)
overschrijden. Deze stoffen zitten
onder andere in gewasbeschermings
middelen voor de aardbeienteelt.
Pertijs is helder in zijn visie: “We
moeten zo veel mogelijk voorkomen
dat er gewasbeschermingsmiddelen
in het oppervlaktewater komen.”
Gezamenlijke aanpak
Ook Toon van den Berg, voorzitter
van de landelijke aardbeiencommis
sie van LTO Groeiservice ziet belang
in een gezamenlijke aanpak van het
probleem. “Als we niet werken aan
een oplossing lopen we het risico dat

deze gewasbeschermingsmiddelen
straks worden verboden. Dat is een
groot probleem: we kunnen namelijk
niet zonder.” Hij snapt dat sommige
aardbeientelers bedenkingen
hebben en zeggen: “Het waterschap
constateert dat er iets in het water
zit dat er niet thuishoort. Maar wat
moeten wij daarmee? We werken
volgens de regels en doen ons best.
Wat moeten we nog meer doen?”
De voorzitter is daarom blij met de
praktische oplossingsrichtingen die
de partijen gezamenlijk hebben
bedacht. Die zijn er onder meer op
gericht om afspoeling van middel
vanaf trayvelden of vanaf de spuitmachine naar het oppervlaktewater
te voorkomen.
Brief voor telers
ZLTO, LTO Groeiservice, Agrodis,
Brabantse Delta en Telen met
toekomst hebben samen een brief
opgesteld voor aardbeientelers in
de regio West-Brabant. In deze brief
roepen ze telers op om bewuster
te werken tijdens bespuitingen en
afspoeling naar het oppervlakte
water te voorkomen. Agrodis heeft
de toeleveranciers Agerland, CLTV

Zundert, Klep BV, Van Nederkassel en
Vlamings gevraagd deze brief onder
aardbeientelers te verspreiden,
omdat de gewasbeschermingshandel
een belangrijke schakel vormt op
de bedrijven. Conno de Ruijter van
Agrodis is blij dat de gewasbescher
mingshandel tijdig bij de gesigna
leerde problematiek is betrokken.
“Uitgangspunt is dat we met elkaar
telers bewuster maken en goede
maatregelen aandragen om te
voorkomen dat er beschermings
middelen, of resten daarvan, in het
oppervlaktewater terecht komen.
Maar de middelen moeten wel voor
de aardbeienteelt behouden blijven.”
Peter van Dongen, directeur van
Van Nederkassel werkt enthouasist
mee aan het project. “Gewasbescher
mingsmiddelen verkopen doen we
graag en ook in de toekomst willen
we graag middelen blijven verkopen.
Verder is een duurzaam milieu goed
voor ons allemaal. We vinden het als
handelaar belangrijk dat er zorg
vuldig wordt omgegaan met gewasbeschermingsmiddelen. En we
werken er graag aan mee om de
stoffen in het oppervlaktewater terug
te brengen tot een aanvaardbaar
niveau. Zeker omdat dit met elkaar
gebeurt vanuit een positieve insteek.
Als we zorgvuldiger omgaan met
gewasbeschermingsmiddelen,
kunnen we de huidige middelen
gewoon blijven gebruiken. Dat is
goed voor de handel, de teler én
het oppervlaktewater.”

“Schoon oppervlaktewater wil iedereen”
Casper Lambregts van waterschap
Brabantse Delta is blij met de
proactieve houding van de sector en
de intermediaire rol die Telen met
toekomst speelt binnen het project.
Hij is benieuwd wat er bij de
volgende metingen naar voren komt.
Vakgroepvoorzitter Pertijs van ZLTO
rekent erop dat aardbeientelers met
de praktische oplossingen aan de
slag gaan en dat de genoemde
middelen bij een volgende meting
niet of nauwelijks worden aan
getroffen. “En anders moeten
we met elkaar verder gaan zoeken
naar nieuwe maatregelen, want
schoon water willen we allemaal.”

