
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke avond van praktijknetwerk Bommelerfruit in Brakel  

  

Donderdagavond 14 juni stonden twee activiteiten op het programma:  
een kort bezoek aan de boomgaard van Vervoorn en een bezoek aan Dunea. 
 
Bij Vervoorn waren de grote verschillen in perebladvlodruk tussen de percelen 
opvallend.  
Ook was er discussie over de werking van de middelen, waaronder de toch 
tegenvallende werking van Movento. De door bladvlo geproduceerde 
honingdauw was weliswaar uitgevloeid, maar de larven waren nog grotendeels 
in leven. 
Vervoorn had ook het bijvriendelijke plantmateriaal uitgeplant.  
 
Vanaf de boomgaard gingen de fruittelers door voor een bezoek aan het 
innamepunt en het pompstation van drinkwaterbedrijf Dunea. Medewerkers 
van Dunea lichtten bij het innamepunt toe hoe de winning van het water plaats 
vindt. De fruittelers waren zeer geïnteresseerd in de technieken om het water 
in te nemen en driehoeksmosselen via microzeven uit het water te halen.  
Bij het pompstation vertelde Mirja Baneke het belang van schoon water als 
bron voor drinkwater. Regelmatig zijn er nog overschrijdingen van 
gewasbeschermingsmiddelen in het water. Vermindering van gebruik en 
emissie, ook vanuit de fruitteelt, blijft dus belangrijk. Verbeteringen zijn 
mogelijk in de techniek:  
• toepassing van de doppentester 
• nieuwe spuittechnieken zoals de tunnelspuit en sensorgestuurd spuiten 
• eenvoudige aanpassingen zoals de dubbele leiding voor gebruik van 

venturidoppen en variabele luchtondersteuning.  
Ook in de inrichting zijn mogelijkheden: bijvoorbeeld het plaatsen van 
windschermen bij grote watergangen. 
 
De fruittelers hadden  
veel waardering voor  
de gastvrijheid van  
Dunea.  
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Een kleiner gezelschap te gast bij van den Anker op 10 juli 
 

Vooral de kermis van Kerkdriel hield mensen weg, zo bleek. Deze dag stond de 
techniek centraal. Overdag lieten enkele telers hun spuitdoppen testen door 
Henny Balkhoven.  Henny toonde zich “redelijk tevreden” over het resultaat. 
Enkele doppen bleken versleten of verstopt, zie onderstaande foto rechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds – bij van den Anker – begon de groep zoals altijd in de boomgaard. 
Het fruit stond er, zeker gezien de nachtvorstproblemen van het voorjaar, goed 
bij. Men raamde de oogst hier op 95-100%. 
 

Demonstratie onkruidspuit 

Op het erf werd de Müller onkruidspuit gedemonstreerd door Arie de Leeuw,  
die hiermee al meerdere  
jaren werkt op het bedrijf  
van Van Kessel.  
Met name de neerwaarts  
spuitende Venturidoppen  
beperken de drift én het  
middelgebruik. Overigens  
bleken al meerdere telers  
over deze spuit te  
beschikken. 
 

Noodzaak beperking emissies 

In de schuur werd doorgepraat over de noodzaak om gebruik en emissies 
verder te beperken. Uit de net beschikbare metingen van 2011 en 2012 bij de 
innamepunten Braken en Baanbreker blijken overschrijdingen van de 
drinkwaternormen voor met name Round Up, MCPA, Chorus, Teppeki en 
Topsin.  
 
Meer info over Captan 

Er bleven vragen over Captan, waarover in Utrecht zoveel te doen is. CLM deed 
navraag bij Dunea en daaruit bleek het volgende: 
Captan wordt tot nu toe alleen kwalitatief (aanwezig ja/nee) gevolgd en niet 
kwantitatief (concentratiebepaling). Dunea laat een methode ontwikkelen 
waarmee o.a. Captan wel kwantitatief bepaald wordt. Verder blijkt dat 
Flumioxacin (werkzame stof van herbicide Pledge), volgend jaar aan de analyse 
wordt toegevoegd. 
De aanwezige telers vulden vervolgens op een kort formulier in welke spuit zij 
gebruiken voor bomen en onkruid en in welke technieken zij geïnteresseerd 
zijn. De andere telers worden hier telefonisch over benaderd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bijvriendelijk 
 

 
Het zaaien en uitplanten van bijvriendelijke soorten door de 5 werkgroepleden 
is niet onopgemerkt gebleven. Zo is bij Joris en Bianca van Herwaarden in 
Rossum de speciale bloemenrand van 300 meter onder de aandacht gekomen 
van De Toren. Zie het artikel hieronder. 
 
 



 

 

Volgende bijeenkomst 
 

De volgende bijeenkomst is in 
december 2012. 
Nadere informatie volgt. 
 

 

Residuen 

 

De werkgroep residuen boog zich over 
de ontwikkelingen van de laatste tijd. 
Als het gaat om residuen kennen we al 
langer de MRL, de Maximale Residu 
Limiet. Dat is het wettelijk toegestane 
maximale restgehalte (residu) van een 
stof in of op levensmiddelen.  
Naast de MRL is er ook steeds meer 
aandacht voor de ARfD, als maat waar 
vanuit de retail ook eisen aan worden 
gesteld. De Acute Reference Dose 
(ARfD) is de hoeveelheid van een stof 
die mensen binnen 24 uur binnen 
mogen krijgen, zonder gevolgen voor 
hun gezondheid. Verder blijken met 
CCC soms nog steeds problemen te 
bestaan vanuit gebruik in het verleden. 
Ook het ontsmetten van kisten met 
Woolsit kan een extra residu geven.  
De residuwerkgroep gaat dit najaar 
aan de slag met het middel Karma van 
Certis om spatschurft in de bewaring 
te voorkomen. 

 

Gebruik dierlijke mest 
 

De proef bij Verhoeven in 
Rossum vergelijkt de effecten 
van het gebruik van gescheiden 
rundveemest met die van 
kippenkorrel, compost, DCM-mix 
en kunstmest. Dit gebeurt bij 
zowel peren als appels. Er 
worden regelmatig metingen 
gedaan aan bodem en plant en 
gedurende meerdere jaren 
worden aantallen 
bloemknoppen, vruchten en 
vruchtgewichten bepaald. 
 

 

Vragen 
 

Voor vragen kunt u 
contact opnemen met  
CLM Onderzoek en 
Advies: 
 
Peter Leendertse  
06-22229255  
 
of  
 
Eric Hees  
06-15473968 

 

Colofon 
 

Deze nieuwsflits is een uitgave van het “Praktijknetwerk 
Bommelerfruit, Duurzaam fruit uit een water- en 
natuurrijk gebied”.  
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dunea 
Drinkwater-bedrijf en Veiling Zaltbommel. 
CLM Onderzoek en Advies, DLV en Fruitconsult voeren 
het project uit.  
 

  Europees Landbouwfonds voor plattelands-ontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland. 


