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Teeltvrije zone
In het Activiteitenbesluit zijn voor de “open teelten” regels opgenomen voor de breedtes van de
teeltvrije zone. Deze teeltvrije zones moeten
aangelegd worden langs watervoerende
sloten. ( Zie hiervoor de site van Waterschap
Scheldestromen). Onder een teeltvrije zone
wordt verstaan een strook tussen de insteek
van het talud tot het midden van de buitenste
plantrij van het gewas (zie afbeelding). In de
teeltvrije zone mag men niet spuiten en
bemesten. Onkruid in de teeltvrije zone mag
alleen pleksgewijs en met een afgeschermde
spuitdop worden bestreden.
De breedte van de teeltvrije zone is afhankelijk van het gewas, de gebruikte spuittechniek en
eventueel het gebruikte gewasbeschermingsmiddel wat verspoten wordt.
Wat het gewas betreft worden momenteel de volgende teeltvrije zones gehanteerd:
Gewas
Aardappelen, uien, wortelen, bloembollen

Teeltvrije zone
150 cm teeltvrije zone

Granen,
graszaad.
Tijdelijk/blijvend
grasland, mais, suikerbieten, cichorei, br.
bonen en overige gewassen

50 cm teeltvrije zone

Ook het etiket van een gewasbeschermingsmiddel vraagt soms om een aanpassing van de
teeltvrije zone langs watervoerende sloten en soms ook voor het gehele perceel (dus ook langs
perceelsscheidingen en droge sloten). Voorbeelden hiervan zijn b.v. Spyrale, Challenge,
Centurion Plus en Olie-H.
Dan is er nog de verplichte drukregistratie bij gebruik van 75-, 90- en 95%-doppen, die op de
DRD-lijst driftarm zijn bij een spuitdruk tussen de 2 en 3 bar, en bij luchtvloeistofmengdoppen.
Ontheffing van de drukregistratie voor bovenstaande doppen kan verkregen worden door langs
watervoerende sloten een verdubbeling van de teeltvrije zone te hanteren en langs droge sloten
een teeltvrije zone van 75 cm.
Bij gebruik van spuitdoppen op de DRD-lijst van 3 bar en hoger, sleepdoek, Wingsprayer, Wavesysteem, luchtondersteuning, MagGrow en verlaagde spuitboom 30 cm + 25 cm dopafstand is
drukregistratie niet verplicht en dus ook geen aanpassing van de teeltvrije zone zoals vermeld in
bovenstaande tabel.

Facturen via e-mail
Van Overloop BV biedt u de mogelijkheid aan om onze facturen niet meer op papier per post,
maar enkel nog digitaal, via e-mail te ontvangen. Indien u wenst om onze factureren enkel nog
via e-mail te ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@vanoverloop.nl Vermeld in uw
bericht het juiste mailadres waar de facturen naar verstuurd mogen worden!

Update algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden waren toe aan een update. Bijgevoegd treft u onze gewijzigde
algemene voorwaarden aan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze toekomstige
leveringen en diensten. Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben dan vernemen wij dat graag.
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