
 

 

 

 

Gratis onafhankelijk advies over gewasbescherming in 
Brabant 
 

Gewasbescherming is uitdagend, zeker met het oog op de toekomst. De 

ontwikkelingen gaan snel, toelatingen verdwijnen of worden ingeperkt. Als 

melkveehouder houdt u uw grasland productief en voedergewassen gezond. Dit kan 

ook door de inzet van een loonwerker. Sparren met een onafhankelijk adviseur kan 

u helpen de juiste keuzes te maken. Via het project Schoon Water voor Brabant kunt 

u gebruik maken van gratis, onafhankelijk advies. 

 

Gratis onafhankelijk advies 

Dit advies kan helpen bij de uitdagingen of vragen die u heeft: Hoe kunt u 

probleem/wortelonkruiden tegengaan? Hoe gaat u om met verplichte inzet van 

groenbemesters? Wat is er te doen aan ritnaalden, engerlingen of emelten? Wilt u starten met 

gras-kruiden mengsels? Doodspuiten of doorzaaien van een graszode: wat is de juiste keuze?  

Brabantse veehouders en loonwerkers hebben de mogelijkheid om één gratis adviesgesprek 

aan te vragen met een teeltadviseur van Delphy, CLM Onderzoek en Advies, K&G Advies. Je 

kunt zelf een adviseur kiezen die past bij je adviesvraag. Dit kan via: schoon-

water.nl/kennisvouchers/.  

Voor veehouders en loonwerkers binnen grondwaterbeschermingsgebieden is er bovendien de 

mogelijkheid tot een intensievere begeleiding. In gesprek met u kijken we welke uitdagingen 

u voor de komende jaren ziet. Vervolgens komt een adviseur van Delphy of een onafhankelijke 

adviseur ca. 3x per jaar langs om met u antwoorden op deze vragen te zoeken. U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij Alice Blok van het CLM via ablok@clm.nl of 0345-470723. 

 

Grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant  

Binnen grondwaterbeschermingsgebieden is de uitdaging nog groter. Er gelden aanvullende 

regels: niet alle gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruikt worden. Sommige middelen zijn 

gevoelig voor uitspoeling doordat ze nauwelijks hechten aan bodemdeeltjes. Of het duurt lang 

voor ze afbreken in de bodem. Hierdoor kunnen restanten van het middel in het grondwater 

terecht komen. Dit bemoeilijkt de zuivering van het water voor drinkwater. 

 

In Brabant zijn sommige winningen kwetsbaar of zeer kwetsbaar voor verontreiniging omdat 

het grondwater daar niet of onvoldoende worden beschermd door een kleilaag. Het gaat hierbij 

om: Vessem, Nuland, Maren-Kessel, Helvoirt, Helmond, Waalwijk, Gilze, Gilzerbaan, 

Roosendaal en Bergen op Zoom. 

 

 

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Neem contact op met: Alice Blok (CLM) 

ablok@clm.nl of 0345-470723 
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