Uitnodiging
Schoon Erf! Schone Sloot!

Telt mee voor
Spuitlicentie verlenging
“veiligheid & techniek”

Aan: Alle fruittelers
Emissie vanaf het erf van fruitteeltbedrijven is een risicovolle en soms onderschatte emissieroute
waar relatief eenvoudig winst te behalen is om de waterkwaliteit rond fruitteeltbedrijven verder
te verbeteren. Afgelopen 1,5 jaar hebben 14 Gelderse fruittelers samengewerkt in het project
“Schoon Erf! Schone Sloot”!. Zij hebben op basis van de erfemissiescan de risico’s voor erfemissie
op het eigen bedrijf in kaart gebracht en hebben kennis gedeeld onder begeleiding van Fruitconsult,
NFO, WUR en Waterschap Rivierenland. Deze kennis en ervaring willen zij nu delen met andere
fruittelers. Hiervoor worden 3 bijeenkomsten georganiseerd op:
Woensdag 24 oktober
Woensdag 31 oktober
Maandag 5 november

Proeftuin Randwijk
Van Haaften Fruit
Fruitbedrijf Kusters

Lingewal 1
Bommelweg 26
Waaldijk 3

Randwijk
Wadenoijen
Dreumel

Er is per bijeenkomst een maximaal aantal deelnemers. Mochten bovengenoemde bijeenkomsten
vol zijn dan wordt een 4e bijeenkomst georganiseerd op:
Dinsdag 30 oktober

Fruitbedrijf Oostveen Provincialeweg 2

Maurik

Alle bijeenkomsten hebben dezelfde programma indeling. Voor een eenvoudige maaltijd wordt
gezorgd. Het programma is ingedeeld in 3 blokken en ziet er als volgt uit:
BLOK 1
14.45u
15.00u
15.05u

Inloop
Opening door Marc Andre de la Porte, kringvoorzitter NFO en projectdeelnemer
Uitleg erfemissiescan & ervaringen in het project Schoon Erf Schone Sloot
door Henny Balkhoven (Fruitconsult BV)

BLOK 2 (in 2 groepen)
15.45u
Groep 1: programma deel 1 / Groep 2: programma deel 2
16.45u
Pauze
17.00u
Groep 2: programma deel 1 / Groep 1: programma deel 2
18.00u
Diner
Toelichting programma deel 1:
- Uitleg emissieroutes & wet- en regelgeving nu en te verwachten aanpassingen door Jaco van
Bruchem (NFO).
- Presentatie over waterkwaliteit en de in het project “Schoon Erf Schone Sloot” uitgevoerde
metingen door Coen van Dijk (Waterschap Rivierenland).
Toelichting programma deel 2:
- Rondgang op het gastbedrijf met speciale aandacht voor erfemissie en een demo spuit
schoonmaken o.l.v. Henny Balkhoven en een teler.

BLOK 3
19.00u

19.30u

Presentatie over betaalbare oplossingen om erfemissierisico’s te beperken
door Henny Balkhoven
Discussie & Vragen
Afsluiting

Algemene informatie
Aanmelden kan via onderstaande link op de website van NFO:
https://www.nfofruit.nl/nieuws/inschrijfformulier-schoon-erf-schone-sloot/
De bijeenkomst telt mee voor spuitlicentie verlenging “veiligheid & techniek”. De kosten voor
spuitlicentie verlenging & diner bedraag € 40,- incl BTW voor NFO of € 95,- incl. BTW voor nietNFO leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar NFO)
via tel: 06-27352224 of via e-mail: phoogervorst@nfofruit.nl
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