
Normoverschrijdingen gebeuren al veel 
minder vaak dan voorheen. Echter, de 
laatste jaren stagneert de verbetering. 
Volgens verschillende recente rapportages 
presteert de akkerbouw inmiddels slechter 
dan vergelijkbare sectoren. Het kan beter 
en het moet beter. Her en der in het land 
zijn er projecten om met akkerbouwers de 
erfemissie in kaart te brengen. De Erfe-
missiescan is een handig hulpmiddel en is 
online binnen een kwartier in te vullen (zie 
www.erfemissiescan.nl). De scan brengt 
vraagstukken in de bedrijfsvoering in beeld 
en biedt informatie en mogelijke oplossin-
gen. Die kunnen per bedrijf sterk verschil-
len. Ook benodigde maatregelen kunnen 
variëren, net als investeringen die ermee 
gemoeid zijn.

RESTRICTIES
Minder middelen in de sloot is beter voor het 
milieu en leidt tot minder overschrijdingen 
van normen. Door normoverschrijdingen 
komen er meer restricties aan gebruik van 
middelen, of worden toelatingen ingetrok-
ken. Alle reden om de bedrijfssituatie (nog) 
beter in beeld te brengen en na te gaan of er 
knelpunten zijn. Ga er dit winterseizoen met 
elkaar mee aan de slag, bijvoorbeeld bij het 
gesprek als adviseur met de akkerbouwer 
over het nieuwe teeltplan of bij bijeenkom-
sten met akkerbouwers.

RESULTAAT SCAN
Het scanresultaat blijft beschikbaar. Dankzij 
de eigen registratie op www.erfemissie-
scan.nl, is het resultaat altijd op te vragen 
en te printen. Bijvoorbeeld om na te gaan 
in welke mate knelpunten zijn weggewerkt. 
De gegevens blijven eigendom van de teler. 
Scanresultaten van meerdere bedrijven zijn 
te gebruiken voor analyses; publicaties geven 
resultaten alleen anoniem op regionaal 
niveau weer en zijn geen ‘instrument’ voor 
handhaving.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, kijk op:

www.erfemissiescan.nl
Voor het direct invullen van de scan

www.toolboxwater.nl
Voor onder meer informatiekaarten  
met praktische maatregelen

www.agrarischwaterbeheer.nl
Voor onder meer een overzicht van  
lopende projecten en fiscale subsidies

Actieplan Plantgezondheid

Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen via het erf naar het oppervlakte-
water komt regelmatig voor. Het is dan een belangrijke emissieroute voor 
verontreiniging van het milieu. Normoverschrijdingen in oppervlaktewater 
zijn aanleiding om extra beperkingen in toelatingen of aangescherpte eisen 
in toepassing van middelen op te leggen. Gebruik van de Erfemissiescan 
is de eerste stap op weg naar verbetering. Het doel van de leden van 
BO Akkerbouw, zoals gesteld in het Actieplan Plantgezondheid, is dat 90% 
van de akkerbouwers in 2020 de Erfemissiescan heeft ingevuld. Akkerbouw-
organisaties en adviseurs gaan daarom dit winterseizoen met akkerbouwers 
aan de slag met de Erfemissiescan.

Aan de slag met  
 de erfemissiescan

Brancheorganisatie Akkerbouw  |  www.bo-akkerbouw.nl  |  info@bo-akkerbouw.nl

www.erfemissiescan.nl
www.erfemissiescan.nl
http://www.erfemissiescan.nl/
http://www.toolboxwater.nl/
http://www.toolboxwater.nl/toolbox
http://www.toolboxwater.nl/toolbox
http://www.agrarischwaterbeheer.nl/
https://agrarischwaterbeheer.nl/content/overzichtskaart-daw-projecten?thema%5B%5D=1915&sector%5B%5D=1926&=Toepassen
https://agrarischwaterbeheer.nl/content/mia-vamil
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid

