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Bewustwording sleutel tot succes
Als bedenker van het idee,
werkt de 48-jarige Jan-Willem
van der Meer ook mee aan het
project ‘Schoon erf, schone
sloot.’ Naast zijn werkzaamheden als adviseur van gewasbeschermingsmiddelen, maakt
hij zich hard voor dit project
en gaat mee op de bedrijfsbezoeken voor advies. Bewustwording is waar het om draait.
‘Al lijken het soms maar kleine
dingen, juist die zijn belangrijk’,
aldus Van der Meer.
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a het eerste project werkt Jan-Willem
van der Meer ook graag mee aan het
vervolg dat meer landelijk gericht is.
Van der Meer is zeker een man die zich inzet
voor de vermindering van emissie en er bewust
mee bezig is. Tijdens zijn werkzaamheden voor
Van Gent Van der Meer Nuyens (GMN) geeft
hij namelijk advies. “Omdat we al bij het eerste project betrokken waren, konden we ook
probleemgebieden bespreken met onze afnemers. Als er dan iets gezien werd dat beter kon,
gaven we dat aan. Zoals de plaats van de spuit
in verband met lekken, of dat net gedompelde
kisten niet naast een put gezet moeten worden
die overloopt naar het riool of de sloot, maar
richting land waardoor het lekwater natuurlijk
gefilterd kan worden.”

geen straf maar een goed middel om milieubewuster te werken.” Voor klanten die niet aan het
project meedoen, wordt een mailing verstuurd
waarin zij geattendeerd worden op de mogelijke emissieroutes op het bedrijf. “Net welke tijd
het is welk advies we mee geven. Zoals in de
dompeltijd: let op het uitdruipen en zorg dat de
vervoerskar in orde is. Tijdens de planttijd: let
op de teeltvrije zones. Zulke informatie sturen
we automatisch mee.”

SPANNINGSVELD
Wat Van der Meer in de toekomst graag ziet is
een beloning voor kwekers die middelen juist
gebruiken en emissie zoveel mogelijk beperken.
“Dit zou bijvoorbeeld met het MPS-systeem
kunnen, waardoor kwekers minder gecontroleerd worden. Maar blijven controleren zal altijd
noodzakelijk blijven.” Het spanningsveld tussen
kwekers die veel inzet tonen en anderen die er

ADVIES
Een groot voordeel vindt Van der Meer de
bedrijfsbezoeken, waar hij deels zijn adviezen uithaalt. “Je denkt mee met een kweker
en zoekt gericht naar oplossingen. De handhavers zijn ook gericht op oplossingen en dat
maakt het met zijn allen bespreekbaar. Door
die manier van benaderen is het meedoen

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’
onderzoekt emissie op bedrijven. Het
doel van dit project is om de emissie
te verminderen door kwekers bewust
te maken van het probleem en zo het
water schoner te krijgen en te houden.

minder om geven blijft lastig. Als Van der Meer
verbeterpunten ziet, geeft hij deze altijd onderbouwd maar vooral vrijblijvend aan. “Je bent
toch ook het aanspreekpunt als het gaat om
middelen. Adviezen worden gegeven maar de
kweker bepaalt zelf wat hij ermee doet.”

MEEWERKEN
Een normoverschrijding kan al zitten in slechts
een druppel. Om die reden is een nultolerantie
haast niet mogelijk. “Wat zeker helpt is dat de
fabrikanten, wij als leveranciers en de kwekers
samen werken aan een oplossing en de middelen juist gebruiken zodat er een goed middelenpakket nu en in de toekomst beschikbaar
blijft. Bewustwording is het belangrijkste. Op
de Innoventis-proeftuin testen we vooraf middelen voor juist gebruik. Daar zijn we ook bezig
met onderzoek hoe middelen afgebroken worden. Bijvoorbeeld in een Phytobac. Emissie op
het erf blijft een lastig probleem, geeft Van der
Meer aan. “Een kweker kan soms pas op het
laatste moment bepalen wat hij gaat doen, bijvoorbeeld in het plantseizoen. Als een kweker
dan beslist dat hij toch wil gaan planten, dan
moet er ontsmet worden. In zo’n geval is de
uitdruiptijd natuurlijk te kort. Als er dan toch
geprobeerd wordt om emissie te voorkomen, is
de kweker goed bezig.”
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