Persbericht

Project Schoon Erf! Schone Sloot! met Gelderse fruittelers van start.
Zoetermeer 15 februari 2016, Nederlandse fruittelers zijn continu bezig om hun
bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Op dinsdagavond 14 februari 2017 heeft
daarom op Proeftuin Randwijk de aftrap plaats gevonden van het project Schoon Erf
Schone Sloot. In dit project gaan Gelderse fruittelers aan de slag om de risico’s op
afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen. Met dit
project willen fruittelers een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer.

In het eerste projectjaar van Schoon Erf! Schone Sloot! maken 12 Gelderse fruittelers een
zogenaamde erfemissiescan van het eigen teeltbedrijf. Op basis
van de resultaten van de scan maken de telers samen met een
adviseur van Fruitconsult en een onderzoeker van Wageningen
NFO Kringvoorzitter
Plant Research een verbeterplan voor het eigen bedrijf. Dit kan
Marc Andre de la Porte
bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van de vul- en
schoonmaakplaats van spuitapparatuur. Zij zoeken in het
“Fruittelers zijn continu
project naar innovatieve en betaalbare oplossingen die kunnen
bezig hun bedrijfsvoering
worden toegepast om risico’s op erfemissie te reduceren. Waar
te verduurzamen. Het is
nodig en mogelijk zullen binnen de projectperiode de
goed dat er naast
oplossingen ook worden geïmplementeerd. De fruittelers willen
aandacht voor emissie in
daarbij onder andere leren van de bollenteelt waar een
en om de boomgaard nu
vergelijkbaar project eerder al succesvol was.
ook extra aandacht komt
In dit project staat samenwerking, open communicatie en
voor emissie vanaf het
kennisdeling centraal. De kennis en ervaring die opgedaan
erf.”
wordt in het project blijft niet alleen bij de 12 deelnemende telers
maar zal in het tweede projectjaar (2018) tijdens
bedrijfsbijeenkomsten op de deelnemende bedrijven worden
gedeeld met collega fruittelers in het gebied.
Het project is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie
(NFO) en het Waterschap Rivierenland in het kader van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, door Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland.
__________________________________________________________________________________
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.
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Noot voor de redactie
Bijschrift foto:
12 enthousiaste Gelderse fruittelers doen mee aan project Schoon Erf! Schone Sloot!
Nadere informatie kan worden verkregen bij Marc Andre de la Porte, Kringvoorzitter NFO
Midden Nederland. Tel: 06 – 18 68 36 53
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