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Samenvatting 
 
Deze rapportage beslaat een 2 jarig onderzoek gefinancierd door Productschap 
Tuinbouw in het kader van het Koepelproject, met deelproject Knelpunt 
onkruidproblematiek. In dit deelproject ligt de focus op alternatieve methoden om 
onkruid te bestrijden en te voorkomen. Door verdwijnen van het middel Basamid 
Cleanstart, een droge grondontsmettingsmiddel, is de onkruidproblematiek op 
zaaibedden van boomkwekerijgewassen groot geworden. Omdat op zaaibedden weinig 
mogelijkheden zijn om chemisch in te grijpen, is een alternatieve methode om onkruid 
te voorkomen meer dan nodig. Daarnaast wordt de vraag naar duurzaam gekweekte 
planten ook groter en willen de kwekers minder afhankelijk worden van chemische 
middelen.  
 
In dit project is er in een 2 jarig traject gekeken naar een aantal goede alternatieve 
methoden om onkruid te voorkomen op zaaibedden. Aan bod komen: stomen, infrarood 
branden en afdekken met folie.  
 
Stomen is qua werking het meest te vergelijken met Basamid Cleanstart. Het werkt 
voldoende diep in de bodem omdat de stoom in de bodem op 15 cm wordt geïnjecteerd. 
Het heeft een goede werking op onkruidzaden. Het stomen is niet getest naast de 
Basamid, omdat er geen toelating is voor dit product. Wat we gezien hebben van de 
werking, is gebaseerd op kennis van het product. Wat we wel weten, is dat stomen met 
een mobiele stoommachine erg duur is en dat er ook enorm veel CO2 emissie is met 
deze techniek. Daarnaast is capaciteit een probleem. Het is wel het beste alternatief 
voor Basamid, maar door de hoge kosten en lage capaciteit wellicht een minder 
interessant alternatief. 
 
Met infrarood branden, kun je op 2 manieren omgaan. De meest interessante is wel de 
behandeling van voor het zaaien door langzamer te rijden. Hierdoor is het mogelijk om 
onkruidzaad voor het zaaien af te doden in de bovenste grondlaag, zodat er minder 
onkruid kiemt. De voorwaarde daarvan is wel dat de bodemtemperatuur de 60 graden 
haalt op de gewenste diepte. Daarbij zijn bodemomstandigheden van belang. De grond 
moet vochtig zijn en gesloten liggen. Wanneer de grond te luchtig ligt, dringt de 
temperatuur niet voldoende de grond in en valt het resultaat tegen. Dat is wel gebleken 
uit de wisselende resultaten. Infrarood branden brengt minder hoge kosten met zich 
mee dan stomen. De investering in de machine is beduidend lager en ook is de 
capaciteit hoger. De werking is minder effectief. Doordat LPG de energiebron is en er 
alleen lucht opgewarmd dient te worden, is de CO2 uitstoot beduidend lager dan bij 
stomen.  
 
Afdekken met folie is de meest eenvoudige manier, die voor met name najaarszaai 
effectief is. Dat is gebleken uit de test die we eind 2015 hebben beproefd. Hier was een 
duidelijk verschil met reguliere methode te zien. Door de zaaibedden af te dekken met 
folie groeit er geen onkruid. In 2016 zijn de mogelijkheden met vals zaaibed maken en 
folie erop getest. Ook daar zagen we een grote reductie van onkruid. Dit is de meest 
goedkope oplossing, maar niet voor alle teelten geschikt. Dit zou een goede oplossing 
kunnen zijn voor de najaarszaai of wanneer er een vals zaaibed gemaakt kan worden. 
Het nadeel is wel dat folie weer afgevoerd moet worden en dat daarmee ook 
milieubelasting is. Het is echter wel een goedkope en effectieve manier gebleken. 
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1. Inleiding 
 
Om te voldoen aan de 2de nota “Duurzame gewasbescherming 2013-2023” is de 
ontwikkeling op lager gebruik van gewasbescherming noodzakelijk. Omdat herbiciden 
een belangrijk aandeel in de gewasbescherming hebben, is hier veel winst mee te 
behalen. Binnen dit project wordt er gezocht naar alternatieve methoden, in de Bos & 
Haagplantsoen sector, om het gebruik van herbiciden te verminderen.  
Aan de andere kant is het behalen van het doel niet een doel op zich, maar is de wens 
om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen.  
In de zoektocht naar “het” duurzame alternatief voor Basamid, mogen we concluderen 
dat het vinden ervan nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Basamid was dan wel 
geen veilig en goed middel voor mens en bodem, maar de effectiviteit was goed. Door 
het gebruik van Basamid Cleanstart was het mogelijk om een goede zaailing te kweken 
en daarbij de kosten laag te houden. Er kwam veel minder onkruid dan zonder Basamid 
en er was minder uitval vanwege de werking op bodempathogenen. Nu we het al een 
aantal jaren zonder moeten doen, zien we dat de onkruidproblematiek op zaaibedden 
groot is. Niets doen is ook geen oplossing is wel gebleken. Hiermee gaat de kwaliteit 
van de zaailing terug en lopen de kosten uit de hand. Tijd voor verandering! 
 
In andere sectoren, denk aan groententeelt en biologische akkerbouw, wordt al langer 
op een alternatieve manier onkruid bestreden. Op basis van de bestaande technieken 
in andere sectoren kunnen we kijken welke in de boomkwekerij zijn in te zetten.  
 
In opdracht van Boomkwekerij Dictus - Hereijgers is, met financiering van PT en in 
samenwerking met Cultus Agro Advies een 2-jarig onderzoek opgestart. Daarbij is 
gezocht naar de diverse methoden om het knelpunt onkruidproblematiek in de 
boomkwekerij nader uit te diepen. In dit verslag wordt de uitvoering toegelicht. 

 
Het doel is om te gaan zoeken naar bruikbare en economische alternatieven voor 
onkruidbestrijding en het voorkomen van onkruid. Het zwaartepunt van dit verslag ligt bij 
zaaibedden.  
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2. Uitvoering 

 

2.1 Doel van de proef 
 
Voor Bos en Haagplantsoen is het vinden van een systeem van onkruidbestrijding op 
zaaibedden lastig, omdat er verschillende teeltsystemen zijn. Er wordt op verschillende 
momenten in het jaar gezaaid. Tegenwoordig wordt er veel op rijen gezaaid, maar soms 
ook nog breedwerpig. Daarnaast gaat het ook nog eens om een breed assortiment die 
op verschillende diepten gezaaid wordt. Voor zaaibedden is onkruidbestrijding van groot 
belang ivm concurrentie met onkruiden. Wanneer er in het najaar wordt gezaaid, wordt 
er soms 3 keer gespoten voordat het zaad gekiemd is. Daar kan veel worden bespaard 
op het gebruik van chemische middelen. In het verleden werd er voor de voorjaarszaai 
het  droge grondontsmettingsmiddel Basamid Cleanstart toegepast. Op dit moment 
heeft het geen toelating, maar de wens van veel kwekers is om er ook niet meer van 
afhankelijk te zijn. Daarom hebben we in 2016 verder gekeken naar de alternatieve 
methoden voor de zaaibedden. De alternatieven moeten echter wel gebaseerd zijn op 
economische haalbaarheid.  
 
Gedurende de looptijd van het project zijn er verschillende alternatieven methoden 

getest en nader bekeken of het een economisch haalbaar alternatief kan zijn. Een 

aantal zijn daar uitgekomen die perspectief bieden. Een aantal onderdelen zijn in 2016 

voortgezet. 

 
- Grond stomen voor het zaaien. Deze techniek wordt al in verschillende sectoren 

toegepast. In de bedekte teelt van snijbloemen is de oudste variant. Voor de 

buitenteelt ligt dat wat gecompliceerder, omdat je met andere en verschillende 

factoren zit die het resultaat kunnen beïnvloeden. Op dit moment wordt er in de 

groententeelt door diverse bedrijven gestoomd. Stomen zou een goed alternatief 

voor Basamid Cleanstart kunnen worden, maar het is een veel duurder 

alternatief. Dat komt vnl door de brandstofkosten. Door het hoge 

brandstofverbruik is dit alternatief ook niet de meest milieuvriendelijke alternatief. 

- Onkruid branden op bestaande zaaibedden. De techniek van infrarood branden 

van onkruid, kennen we vanuit het openbaar groen. Daar wordt als alternatief 

van chemische onkruidbestrijding onkruid gebrand. Met deze techniek is een 

groot deel van het onkruid aan te pakken. Eind 2015 hebben we al een test 

gedaan om onkruid met een infrarood brander van de zaaibedden af te branden. 

Dit gaf redelijk goede resultaten. Daarom zullen we branden voortzetten. 

- In 2015 hebben we een test gedaan op zaaibedden om deze voor opkomst met 

folie af te dekken. Daar kwamen toen goede resultaten uit. Om die reden hebben 

we het nu op een ander tijdstip ingezet, om te kijken wat de winst hierbij is. 

- Na aanleiding van een bezoek aan de groente zaad vermeerderaar, hebben we 

gezien dat het branden van onkruid voor opkomst ook een optie is. Deze 

vermeerderaar mag niet met herbiciden werken en heeft om die reden een hele 

ontwikkeling doorgemaakt om onkruid goed te beheersen. Zij zijn om die reden 

gestart met het branden voor zaaien en dus voor opkomst van het onkruid. 
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2.2 Proefopzet 
In het kader van zoeken naar de beste methode, hebben we in de afgelopen 2 jaar 
diverse tests gedaan om te kijken of de methode past in het teeltsysteem en of het een 
haalbaar alternatief is. Hieronder staat weergegeven welke tests we hebben uitgevoerd. 
 
2.2.1 Stomen van grond voor zaaien 
In 2015 is er bij 3 kwekers getest met een stoommachine uit Duitsland. De 3 kwekers 
waar is getest zijn Boomkwekerij de Rutven in Wernhout, Boomkwekerij Zundert BV in 
Rijsbergen en Boomkwekerij Dictus – Hereijgers in Achtmaal. Op alle 3 de bedrijven 
gaat het om zandgrond, alleen is er sprake van verschillende grondslagen. In 
Rijsbergen is het redelijk lichte grond. In Wernhout is het iets zwaarder. In Achtmaal is 
het zware grond. Zware grond is later op temperatuur en slaat ook makkelijk dicht. 
Om een goed beeld te krijgen hebben we gekozen om op deze 3 bedrijven te testen. 
Op deze bedrijven hebben we vooral gekeken naar werkzaamheid bij verschillende 
snelheden. Om een goede afdodende werking te hebben op onkruidzaad, moet de 
bodemtemperatuur in de bovenste 10 cm minimaal 3 minuten 80 graden zijn geweest. 
De grondomstandigheden zijn daarop van invloed. Natte zwaardere grond is minder 
snel op deze temperatuur te brengen dan lichtere drogere grond. Ook de rij snelheid is 
van invloed op de temperatuurstijging. Door met een thermometer de 
bodemtemperatuur te meten, is in te schatten of de rijsnelheid goed is voor de optimale 
werking.  
 

 
Foto 1: Mobildampf stoommachine uit Duitsland 
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2.2.2 Infrarood branden van onkruid 
Op zaaibedden die in het najaar worden gezaaid, wordt doorgaans 3 keer chemisch het 
onkruid afgespoten. Dit om de concurrentie met de planten die moeten groeien te 
voorkomen. Omdat de planten eerst moeten groeien voordat er geschoffeld of geëgd 
kan worden, is er al een hele periode voorbij. In 2015 hebben we als vervanger van de 
chemische middelen gekozen om een paar bedden te branden. Dit branden is puur 
bedoeld om bestaande onkruiden af te branden. De onkruiden waren nog niet heel 
groot, maar er was al wel een behoorlijke ontwikkeling.  
 

 
Foto 2: branden van onkruid van de najaarszaaibedden met de HOAF brander. 
 
2.2.3 Afdekken met folie 
In 2015 is de eerste test gedaan om zaaibedden, die in de nazomer waren gezaaid, af 

te dekken met folie die in de Asperges wordt gebruikt. Deze folie is melkwit en zwart. 

We hebben gekozen om de melkwitte kant boven te leggen, omdat het anders mogelijk 

te warm zou worden voor het oppervlakkig gezaaide zaad van Viburnum opulus. 

 

Naar aanleiding van deze test hebben we in 2016 opnieuw een test gedaan, maar nu 

op valse zaaibedden, voordat er gezaaid zou worden. Door de grond op tijd klaar te 

kunnen leggen en af te dekken met folie stimuleer je het eerste onkruid zodat je later 

een lage onkruiddruk hebt. 
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Foto 3: afdekken van najaarszaai met zwart witte folie. 

 

2.2.4  Branden voor zaaien 
In het najaar van 2015 hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het branden van 
onkruid op de reeds in het najaar gezaaide gewassen. De gewassen stonden nog niet 
boven de grond. Het ging om de gewassen Carpinus en Hamamelis. 
 
Op basis van de ervaring die we in het najaar hebben opgedaan met het branden van 
onkruid willen we in 2016 doorgaan. Naar aanleiding van ons bezoek aan groentezaad 
vermeerderaar Rijks Zwaan en de ervaringen die zij hebben met onkruid branden voor 
het zaaien, hebben we test gedaan in het voorjaar. Deze manier van branden berust op 
het afdoden van onkruidzaad in de bodem. De zaaibedden moeten voor het branden 
zaai klaar gelegd worden en daarna geen grondbewerking meer ondergaan. Door 
langzamer te rijden, lukt het om de bodem in een korte tijd dusdanig te verwarmen, dat 
het onkruidzaad in de bovenste centimeters worden afgedood. Voor deze toepassing 
zijn er op 3 verschillende percelen en op 3 verschillende bedrijven tests uitgevoerd. 
Door de verschillende bedrijven en percelen willen we een beter beeld creëren of deze 
methode werkzaam is op verschillende zwaarten van grond en verschillende bedrijven.  
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Foto 4: branden voor het zaaien. Weinig onkruid tussen de zaailingen 
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2.3 Materiaal en resultaten 
Voor veel nieuwe ontwikkelingen is het goed om naar anders sectoren of landen te 
kijken. Zo kun je op een effectieve manier komen tot innovaties. Bij het testen van 
nieuwe methoden is het belangrijk dat de juiste apparatuur voorhanden is. Alleen op 
deze manier is te onderzoeken of de methode geschikt is voor de sector. 
 
2.3.1 Stomen van grond voor zaaien 
De stoommachine was afkomstig uit Duitsland van het merk Mobildampf en wordt in 
Duitsland al op diverse, vooral tuinbouwbedrijven ingezet. Het is een vrij lange machine 
die voor het teeltsysteem van Zundert niet geschikt bleek. Het indraaien was niet 
gemakkelijk. Daarnaast gaf de machine nogal wat storing. Later bleek dat het water 
mogelijk de oorzaak was. Voor het stomen moet het water onthard worden, anders gaat 
de kalk in het water aan het verwarmingselement zich hechten, waardoor het 
rendement terug loopt. Deze vervuiling zorgde mede voor deze storing. 
In 2015 is eind maart gestart met stomen. Het was toen nog koud, maar ook was de 
grond te nat. Omdat de machine er toen was, is de Rutven begonnen met stomen. 
Normaal zou Arno Domen van Boomkwekerij de Rutven nog gewacht hebben met 
stomen tot de omstandigheden beter waren.  
Het voortraject voor het stomen is gelijk aan de reguliere methode. De grond wordt 
bewerkt en er worden bedden aangelegd waarop gezaaid gaat worden. Dan wordt er 
gestoomd. De stoom wordt met pennen als het ware in de grond geïnjecteerd. De 
diepte waarop dit gebeurd is 10-15 cm. Na de behandeling wordt de warmte door een 
slepend zeil nog langer in de grond vast gehouden, zodat de temperatuur over een 
lagere periode de dodende werking heeft. Na het stomen worden de bedden zaai klaar 
gelegd en kan het zaaien beginnen.  
 

 
Foto 5: bed na stomen. Moet nog zaai klaar gelegd worden. 
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Omdat de oude reguliere methode niet meer was toegelaten, hebben we geen vergelijk 
kunnen maken tussen stomen van grond en de inzet van Basamid Cleanstart. Wel 
hebben we gekeken naar de verschillende snelheden en wat het effect was op het 
onkruidspectrum. De bedden die voor het zaaien waren behandeld gaven een goed 
resultaat. Er kiemde vrijwel geen onkruid. In onze beleving was het vergelijkbaar met de 
oude gangbare methode. Ten opzichte van onbehandeld was het verschil heel groot. 
Ook met stomen zijn er onkruiden specifiek die het overleven. Zo zagen we in de 
gestoomde bedden vnl Zwarte nachtschade erdoor komen. Op de percelen waar de 
grond nog te nat en te koud was op het moment van behandelen, was het resultaat 
beduidend minder. Hier kwam onkruid door en was de diversiteit groter. Dat geeft weer 
dat de werking onder deze omstandigheden tegen valt. Dat is ook te verklaren. 
Wanneer de temperatuur van natte grond omhoog moet, dan kost dat meer energie. 
Ook zien we verschillen tussen de behandelingen met verschillende rijsnelheden, 
hoewel deze verschillen niet echt duidelijk zijn. Ook kan er geen trend uitgehaald 
worden. Sneller rijden betekend niet per definitie verminderde werking. Om tot een 
optimum te komen zal nauwlettende moeten worden gekeken naar de behaalde 
bodemtemperatuur.  
 

 
Foto 6: checken bodemtemperatuur kort na stomen. Hier 70 graden C. 
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Het grootste nadeel van deze techniek is dat de capaciteit laag ligt. Door steeds de 
bodemtemperatuur te checken, kwam uiteindelijk de rijsnelheid uit op 130 meter/uur. 
Dat betekend dat er ongeveer 55 uur per hectare nodig is om de zaaibedden te 
behandelen. Daarnaast zijn de kosten aan brandstof hoog. Op 1 hectare is ongeveer 
3.000 liter diesel nodig om. Dat vergt dus veel energie. Daarnaast kan de machine niet 
zelfstadig werken. Er moet continue iemand bij aanwezig zijn.  
Het zijn niet alleen de capaciteit en de hoge brandstofkosten die kwekers ervan 
weerhouden om een dergelijke machine aan te schaffen. Ook de machine kost veel 
geld. Daarnaast is  ook de belasting op het milieu groot door het hoge 
brandstofverbruik. In Nederland is er nog geen machine van Mobildampf werkzaam. 
Wel zijn er enkele machines van Tumoba actief. Deze draaien voornamelijk in de fijne 
tuinbouw voor hoog renderende teelten. Deze machine is wel duur, maar heeft een veel 
hogere capaciteit en kan zelfstandig worden ingezet. 
 

 

Foto 7: zeil achter de stoommachine zorgt voor minder snel warmteverlies 
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2.3.2 Branden van zaaibedden 

Het branden van de onkruiden gebeurd met een HOAF brander. Dit is een brander die 

ook in het openbaar groen wordt ingezet. De methode is dat het onkruid verschroeit 

door de hitte van de infrarood. De temperatuur wordt verkregen door branders op LPG. 

Op de machine zitten 2 gastanks. Deze techniek is anders dan de techniek waar 

onkruid door een vlam wordt verbrand. Doordat om de branders een kap gebouwd is, 

die redelijk goed met de grond aansluit, gaat er zo min mogelijk warmte verloren. In 

onze proef was wel te zien, dan de wind nog invloed had op het resultaat. Waar de wind 

onder de kap kon komen, was het resultaat beduidend minder.  

 

Foto 8: HOAF brander. 

Op het perceel waar we de proef hebben uitgevoerd, stond vrij veel gras. Verder was er 

veel Akker Hoornbloem, muur, kleine brandnetel, klein kruiskruid en melkdistel. De 

bedden waren afgestrooid met compost, tegen dichtslaan van de grond. We hebben 2 

bedden gebrand. De overige bedden zijn gespoten met Finale en een grassenmiddel. 

Dit is als referentie bedoeld. In onbehandeld zou te veel onkruid komen, waarna er 

geen onkruid mee bestreden kan worden. Er is op 27 oktober 2015 gebrand. De 

temperatuur was rond de 10 graden, er was wel wat wind. Het onkruid stond droog. Er 

is gereden met een snelheid van 2 km/uur. De ervaringen van het loonbedrijf, die het 

uitvoerde, waren voldoende om deze snelheid aan te houden. Na de behandeling was 

gelijk het resultaat te zien. Het onkruid werd dof en slap. Na de behandeling was al heel 

snel te zien dat het onkruid dood zou gaan.  
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Foto 9: onkruid voor branden   Foto 10: onkruid direct na branden 

Na 3 weken was er weinig zichtbaar onkruid over. Alleen het straatgras was weer groen 

geworden. Kort na de behandeling leek het dood te gaan en verkleurde het naar bruin. 

Deze ervaring is ook bekend vanuit het openbaar groen.  

 

Foto 11: 3 weken na branden is het gras weer groen. Overige onkruid in nagenoeg weg. 
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Na ruim 3 maanden was er een groot verschil te zien tussen wat regulier gespoten was 

en wat gebrand was. Naast het gras waren ook andere onkruiden terug gekomen. 

Vooral het bed waar de wind van invloed was, stond meer onkruid. Het ging daarbij 

vooral om muur, akkerhoornbloem en melkdistel. Gras was op beide bedden veel 

aanwezig. Gras maakt een sterke wortel en kan boven de grond volledig afsterven en 

daarna weer terugkomen. Om die reden heeft de kweker een grassenmiddel bij de 

Finale gevoegd. 

 

Foto 12: gespoten bedden 3 maanden later.    Foto 13: gebrande bedden na 3 maanden 

 

Foto 14: Straatgras is bij onkruidbranden het probleem 

Na deze proef hebben we niet concreet een dergelijke opzet uitgevoerd, maar wel zijn 

we doorgegaan met branden, waarbij we ook opstaand onkruid met succes hebben 

kunnen bestrijden, maar wel met een verandering van de zienswijze. Hierna wordt dit 

beschreven. 
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2.3.3 Afdekken met folie 

In september 2015 is de eerste proef aangelegd met zwart-witte folie uit de asperge 

teelt. De folie is over de gezaaide bedden van Viburnum opulus gelegd en is er tot in 

het voorjaar op blijven liggen. Normaal wordt er 3 keer gespoten met herbiciden om 

deze teelt schoon te beginnen. Op de stukken waar de folie lag, was alleen het spuiten 

van de paadjes van belang. Het resultaat was goed te noemen. Er stond geen onkruid 

en ook daarna viel de onkruiddruk niet tegen. Het was niet meer dan de regulier 

behandelde bedden. Ook was de opkomst niet minder dan de referentie.  

  

Foto 15: na 3x herbiciden toepassing        Foto 16: na 4 maanden folie zonder spuiten 

Na deze test heeft John Dictus een proef op nog te zaaien zaaibedden aangelegd. De 

zaaibedden zijn zover klaargelegd dat ze zo gezaaid kunnen worden. Na het 

klaarleggen is er dus geen grondbehandeling meer nodig. Er zijn verschillende 

methoden naast elkaar gelegd. Ook is verschil gemaakt in grondbewerking, namelijk 

door gebruik te maken van de beddenfrees en de Munckhof frees. Voor zaaibedden 

klaar leggen wordt gebruik gemaakt van een beddenfrees. De beddenfrees is ervoor 

bedoeld dat de grond beter wordt verdeeld over de werkbreedte en dat de bedden vlak 

liggen. De grond wordt na het frezen aangedrukt door een rol, zodat de bovenlaag 

gesloten ligt. De Munckhof legt de grond wat grover weg, waardoor de grond luchtiger 

ligt. De grond wordt bij deze frees niet gerold en ligt dus open. 

 

Na het klaarleggen van de bedden zijn de verschillende behandelingen uitgevoerd: 

1. Grondbewerking 1x Munckhoffrees daarna branden  

2. Grondbewerking 2x Munckhoffrees daarna branden 

3. Grondbewerking 1x beddenfrees en daarna branden 

4. Grondbewerking 2x beddenfrees en daarna branden 

5. Grondbewerking 1x beddenfrees daarna folie leggen 

6. Grondbewerking 1x beddenfrees daarna geen behandeling 
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De behandelingen met branden is bedoeld om onkruidzaad in de bovenste centimeters 

van de grond af te doden. Het is dezelfde techniek als we inzetten voor het afdoden van 

onkruid, alleen ligt de rijsnelheid beduidend lager. Bij John Dictus is 300 meter per uur 

gereden. Hieronder wordt deze techniek verder beschreven. 

De zwarte folie die gebruikt is in deze proef, is dezelfde folie als die wordt gebruikt voor 

winterstek. Nadat de folie enkele weken gelegen heeft, was er nog onkruid aanwezig. 

Op dat moment heeft John ervoor gekozen om het onkruid met Reglone Bold af te 

branden om schoon te kunnen starten. Reglone Bold is een snel en kort werkende 

bladherbicide.  

Na al deze behandelingen zijn diverse soorten gezaaid, die oppervlakkig worden 

gezaaid dienen te worden. Het gaat om diverse soorten Berken en Elzen. Na het zaaien 

zijn de zaaibedden afgestrooid met maaszand. Dat is een grof zand dat ervoor zorgt dat 

het zaad beschermt tegen wegwaaien en indrogen en dat de temperatuur niet te hoog 

oploopt in de grond. Het heeft geen onkruidwerking en bevat ook geen onkruidzaad. 

Het zaad wordt breedwerpig gezaaid. Dat betekend dat er tijdens de teelt geen 

mogelijkheid is met een rijenspuit. Daarbij zijn de zaailingen te kwetsbaar om onderdoor 

te kunnen spuiten met een herbicide. Onkruidbestrijding is in deze teelt altijd handmatig. 

In deze demo is er alleen gekeken naar effect op basis van uren wieden per 

behandeling. Op die manier komen we tot het uiteindelijke doel. Een duurzaam en een 

economisch alternatief zoeken voor dit segment in de boomkwekerij.   

Resultaten demo in uren wieden 

behandeling Uren wieden/bed/keer Uren wieden/ha/jaar 

1x Munckhof branden 300 m/uur 0,8 240 

2x Munckhof branden 300 m/uur 0,86 260 

1x beddenfrees branden 300 m/uur 0,66 200 

2x beddenfrees branden 300 m/uur 0,76 230 

Plastic folie Reglone Bold 0,5 150 

Onbehandeld  1 300 

Tabel 1: resultaten demo Boomkwekerij Dictus-Hereijgers 

Er zijn vrij grote verschillen te zien. Het grootste verschil is wel tussen de onbehandeld 

ten opzichte van folie en daarna afspuiten met Reglone Bold. Het scheelt de helft in 

uren wieden. De andere behandelingen laten ook een mooi beeld zien. Hoe de 

grondbehandeling is geweest is weldegelijk bepalend voor het resultaat van branden, 

zo blijkt uit deze demo. Hieronder zal ik verder ingaan op het onderwerp branden. Wat 

positief te noemen is, is dat in deze demo met elke behandeling een grote winst te 

halen is.  
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Foto’s 17, 18 en 19.  

Vlnr. 17. Onbehandeld. 18. Branden voor zaaien. 19. Folie en Reglone Bold voor zaaien 

 

Foto 20. Onbehandeld. Veel onkruid. Perzikkruid, melde, akkerkers en gras. 

Kiemplanten van het gezaaide gewas staan er al op. 
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Foto 21: branden voor zaaien. Melde, zwarte nachtschade en gras 

 

Foto 22: folie voor zaaien. Melde, Perzikkruid, akkerkers en gras.  
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2.3.4. branden voor zaaien 

Na ons bezoek aan groentezaad vermeerderaar Rijks Zwaan in Fijnaart, kwam een 

nieuwe mogelijk bruikbare methode in beeld, omdat zij al jaren de grond voor het zaaien 

van groentegewassen behandelen met de infrarood brander van HOAF. Door 

langzamer te rijden bereik je een hogere temperatuur in de bodem en dood je 

onkruidzaad af in de bovenste grondlaag. Dit voorkomt de eerste druk van onkruid in de 

eerste periode van het groeiseizoen. Omdat er een bruikbare machine beschikbaar is in 

de regio Zundert van Parasolboom, gaf dit de kans om op kleine schaal te gaan testen. 

Er is op 3 bedrijven getest. Ieder heeft op zijn eigen manier de grond klaar gelegd, 

zodat het vergelijkbaar is binnen het bedrijf. De bedrijven onderling zijn niet te 

vergelijken, omdat verschil in grondslag en grondbewerking bepalend zijn.  

De eerste test is uitgevoerd bij Boomkwekerij Zundert BV in Rijsbergen. Er is gebrand 

op 2 verschillende snelheden. 200 meter/uur en 300 meter/uur. Naast deze 

behandelingen lag geen onbehandeld object. Na het branden is er naaldhout gezaaid 

en afgedekt met maaszand. Het uiteindelijke resultaat is niet direct gemeten, maar er 

kwam dermate weinig onkruid dat de werking aantoonbaar was. Het onkruid dat er 

kwam was niet meer dan wat men gangbaar gewend was. Het onkruid wat er vooral 

stond was muur. Tussen de behandelingen was niet echt een duidelijk verschil waar te 

nemen. 

 

Foto 23: branden voor zaaien bij Zundert BV. Weinig onkruid in Abies 
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Bij Boomkwekerij de Rutven heeft Arno ook een demo aangelegd met branden voor het 

zaaien. Ook hier is met verschillende snelheden gewerkt van 200 en 300 meter per uur. 

Na het branden zijn er de soorten Acer palmatum en Robinia pseudoaccacia gezaaid. 

Na het zaaien afgedekt met maaszand. Voor het zaaien was er al klein onkruid te zien. 

vooral zwarte nachtschade kwam er door. Later toen de planten begonnen te groeien, 

stond er ook kleine brandnetel, straatgras en muur. Hier kregen we de indruk dat de 

grond wat te droog is geweest voor een optimale werking. Er was ook hier geen nul 

object, dus kunnen we geen conclusie trekken over het resultaat. Wel waren er 

verschillen te zien tussen de snelheden. Bij 300 meter stond meer onkruid dan bij 200 

meter.  

 

Foto 24: Branden voor zaaien in Acer palmatum. Nog wel wat onkruid. Vooral zwarte 

nachtschade, muur en gras 

Bij Boomkwekerij Dictus – Hereijgers is de demo groter opgezet. Hier was naast 

branden ook een deel met folie afgedekt en met een nul object. Omdat hier meer 

objecten te vergelijken waren, zijn hier de verschillen gemeten op basis van uren 

wieden. Dat geeft een goede indicatie voor de hoeveelheid onkruid. Uiteindelijk zijn de 

uren omgerekend naar uren wieden/behandeling/ha (zie tabel 1). Ook is er onderscheid 

gemaakt in het klaar leggen van de zaaibedden. Het is belangrijk om deze stap voor het 

branden goed te onderzoeken. Uit de tabel blijkt dat er verschillen zijn tussen de 2 

frezen, maar ook is er verschil tussen 1 of 2x frezen. Bij 2 keer frezen is zowel bij de 

Munckhof frees als bij de beddenfrees te zien dat er meer uren nodig zijn om te wieden. 

De Munckhof frees legt de grond grover weg. Dat betekend dat er meer lucht in de 
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grond aanwezig is. Bij 2 keer frezen wordt de grond wel fijner gelegd en zou je minder 

luchtvolume hebben, maar bij drogende omstandigheden zal de grond nog sneller 

indrogen.  Wanneer grond te luchtig ligt, is de geleiding in de grond niet goed. Lucht 

isoleert en vocht geleid. Hoe luchtiger de grond ligt, hoe slechter zal de warmte in de 

grond kunnen indringen. Dus bij het branden mag de grond niet te los liggen, maar ook 

moet de grond voldoende vochtig zijn. Wanneer de grond te nat is, is er weer meer 

energie nodig om de grondtemperatuur te laten stijgen. Het is nu  nog erg zoeken 

wanneer de bodemomstandigheden geschikt zijn en om met branden een gewenst 

resultaat te behalen.  

 

Foto 25: branden voor zaaien bij Dictus – Hereijgers. Gras, zwarte nachtschade 
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Voor de in juli gehouden Meet & Green bij Boomkwekerij Poppelaars in Sprundel 

hebben we ook een demo branden gelegd om aan de deelnemers van deze open dag 

te laten zien waar we mee bezig zijn. De demo hadden we 6 weken voor de te houden 

open dag aangelegd op een bed wat klaar was gelegd om eventueel te gaan opplanten. 

Is er is gebrand met een snelheid van 200 meter/uur. De grond lag op moment van 

branden gesloten en er kwam klein onkruid doorheen. Op het moment van de open 

dag, was er nog geen onkruid te zien. Dit motiveerde enkele kwekers om dit ook in de 

praktijk op te pakken. Zo wordt er voorzichtig stappen gezet naar deze duurzame 

techniek. Deze onderzoeken helpen mee aan de ontwikkeling van deze methode. Een 

methode die naar mijn idee kansen biedt.  

 
 

Foto 26: 1 dag na branden op demoveld Meet & Green Zundert 
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2.4. voor en nadelen 
 

Voor elke methode is wat te zeggen. Uit de demo’s van afgelopen jaren zien we dat de 
resultaten wisselend zijn. Dat heeft vooral te maken met de verschillende 
omstandigheden. Daar moeten we nog veel in leren, maar we zijn goed op weg. We 
kunnen uiteindelijk niet zeggen welke techniek het best is. Hieronder willen we de 
plussen en de minnen van de geteste methoden op een rij zetten. 
 
2.4.1 infrarood branden 
De voordelen van branden voor het zaaien: 

- Er is een loonbedrijf in het gebied die deze HOAF brander heeft 

- Kort voor zaaien in te zetten 

- De machine is met € 15.000 een redelijk betaalbare investering 

- De machine is licht en kan achter een lichte trekker 

- Geen gesleep met water in vergelijking met stomen 

- Kost minder energie waardoor er minder CO2 uitstoot is (75% lager) 

- Lagere kosten per ha in vergelijking met stomen 3 tot 4 keer goedkoper 

De nadelen van branden: 

- Resultaten erg afhankelijk van grondomstandigheden 

- Werkingsduur is korter dan bij stomen 

- Actieradius van LPG is kort. Ongeveer 4 uur branden  

- Windgevoelig tijdens het branden 

 

2.4.2. Stomen 

De voordelen van stomen voor het zaaien 

- Werkt effectief op onkruiden en pathogenen 

- Diepere werking in de bodem 

- Kort voor het zaaien in te zetten 

- Geeft een langer effect op onkruidwerking 

- Wisselende omstandigheden geen effect op resultaat 

De nadelen van stomen: 

- Hoge aanschafkosten machine 

- Zware machine dus bodemomstandigheden moeten goed zijn 

- Veel energie nodig waardoor hoge CO2 uitstoot (7.800 kg/ha) 
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- Veel water nodig – goede aanvoer belangrijk 

- Hoge kosten per hectare 

 

2.4.3 afdekken met folie voor zaaien 

De voordelen van afdekken met folie 

- Effectieve methode voor de eerste onkruiddruk 

- Eenvoudig toe te passen vanwege bestaande mechanisatie 

- Relatief goedkope methode 

- Grond blijft vochtig 

De nadelen van afdekken met folie 

- Folie verwijderen is extra handeling 

- Afvoeren folie is niet duurzaam 

- Randen zaaibed bewerkt vanwege folie leggen en verwijderen 

- Verder van te voren aanleggen 

 

Foto 27: temperatuurmeting onder folie 
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3. Conclusies  
 
Kijkend naar de afgelopen 2 jaar, dan zien we dat er veel ontwikkelingen zijn geweest 
op het gebied van onkruidbeheersing op zaaibedden. Dat is positief, omdat de 
boomkwekers die boomkwekerijgewassen zaaien geen goed alternatief hebben om 
onkruid te beheersen op zaaibedden. Daarnaast is het goed om als sector te evalueren 
en te werken aan een duurzame sector. In de afgelopen 2 jaar kunnen we zeggen dat 
we zijn opgeschoven. We zijn er echter nog niet, want dit zijn pas de eerste resultaten 
maar ook de vakgenoten moeten nog worden overtuigd. 
 
3.1 conclusies 2015  
In 2015 zijn er goede resultaten behaald met de alternatieve methode stomen van de 
grond. Er is op 3 verschillende bedrijven een vergelijkbaar resultaat gezien die redelijk 
goed te vergelijken is met de niet meer toegelaten Basamid Cleanstart. Wel is toen 
duidelijk gebleken dat het een duur alternatief is en dat de hoeveelheid brandstof die 
nodig is en daarbij de CO2 uitstoot, hoog ligt. Kijken we naar het thema duurzaamheid, 
dan is de vraag wat uiteindelijk duurzaam is! Dit is eigenlijk ook niet wat we willen. De 
vraag is wat zijn de relevante alternatieven. Wat we wel willen is: minder afhankelijk 
worden van chemische middelen die economisch en milieutechnisch te verantwoorden 
zijn. Eind 2015 zijn we het infraroodbranden op het spoor gekomen. Het is niet de 
meest effectieve manier van onkruidbestrijding, maar wel een goede methode voor 
onkruidpreventie. Met die kennis zijn we 2016 ingegaan. 
 
 
3.2 conclusies 2016 
Wat we in 2015 hebben opgedaan aan kennis is in 2016 voortgezet. Met stomen 
hebben we geen nieuwe ontwikkeling gehad vanwege de niet verkrijgbare machine. Er 
is nog wel gekeken naar een andere stoommachine die in de tuinbouw wordt ingezet. 
Deze machine is mogelijk voor de boomkwekerij om te bouwen, maar heeft een hoge 
investering van € 100.000 nodig. De vraag is of dat haalbaar is.  
De testen die gedaan zijn met infrarood branden en afdekken met folie zijn kansrijk voor 
de toekomst. Het infrarood branden vraagt nog verder onderzoek. Wat zijn nu de juiste 
omstandigheden en welke snelheid kan worden aangehouden om een goed resultaat te 
halen. Op dit moment hebben we tussen 200 en 300 meter/uur de beste resultaten. Met 
deze snelheid is het goedkoper dan een behandeling met Basamid Cleanstart. Ook is 
de CO2 uitstoot slechts 25% van de uitstoot met stomen. Verder is de machine 
betaalbaar en licht in uitvoering, zodat er geen zware tractor nodig is. Ook is dit weer 
gunstig voor de bodembelasting. 
Kijken we naar folie, dan zien we dat dit ook een goed effect heeft. Zeker in combinatie 
met afbranden. Nu is dat gedaan met een bladherbicide. Het zou ook mogelijk met 
infrarood branden kunnen. Hoe zijn dan de resultaten. 
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4. Discussie  
 
In de conclusie is ook al benoemd dat een goed resultaat niet altijd de beste oplossing 
is. Er blijft altijd een spanningsveld zitten tussen iets wat goed werkt en wat ook goed is 
voor iedereen. Een dilemma om stappen te zetten kan de investering zijn. Gaan we 
kijken naar de stoommachine, dan is deze te duur voor een kweker om aan te schaffen. 
Deze aanschaf is hooguit alleen voor de grotere bedrijven weggelegd. Voor een 
loonbedrijf zou het interessant kunnen zijn, maar de vraag is of dit haalbaar is voor 
hem. Zaaibedden behandelen voor zaaien moet vaak in een korte tijd gebeuren. Gezien 
de capaciteit van de stoommachine, of het nu gaat om de Mobildampf uit Duitsland of 
de Tumoba uit Nederland, zal dat het breekpunt zijn. Daarnaast vraag deze machine 
een hele organisatie rond wateraanvoer. In regio Zundert is niet overal goed water 
beschikbaar en zal dat met tankwagens naar de percelen moeten worden aangevoerd. 
Het gaat om ongeveer 60 m3 water/ha. Dat moet dus goed georganiseerd worden. 
Daarnaast blijft de CO2 uitstoot van deze techniek hoog. Je kunt zeggen dat de 
Boomkwekerij met hun gewassen veel CO2 absorberen. Maar we hebben het bij de 
stoommachine over bijna 8.000 kg CO2/ha. 
Kijken we naar het economische aspect, dan is het verschil met reguliere methode met 
Basamid ongeveer 3 keer duurder. Op dit moment is de status van Basamid onzeker en 
moeten we nog minimaal 2 jaar opwachten voordat we het weer zouden kunnen 
inzetten.  
 
Het Infrarood branden is een bereikbare alternatieve methode, die gunstig is in de 
aanschaf en die mogelijk ook door de kleiner kweker zal worden aangeschaft. 
Daarnaast is er op dit moment al een loonbedrijf mee actief. De CO2 uitstoot van deze 
machine is ongeveer 1.800 kg/ha en de kosten zijn vergelijkbaar met Basamid. De 
resultaten zijn echter minder, waardoor er meer arbeid nodig is om handmatig te 
wieden. Ook hier ligt een knelpunt. Arbeid is duur, daarnaast is de taak onkruid wieden 
ook niet de meest interessante voor werknemers. Hoe hou je de mensen gemotiveerd 
als ze dagelijks op pad gestuurd worden om onkruid te wieden.  
 
Folie heeft voor de korte termijn zeker een effect op onkruidwerking. De afgelopen 2 
jaar is duidelijk gebleken dat je hiermee goed onkruid kunt voorkomen. Dit is het 
goedkoopste alternatief. Er kleeft wel een nadeel aan. De folie  moet worden opgeruimd 
en worden afgevoerd. Aan de andere kant was men dat al gewend wanneer men 
Basamid gebruikte voor de zaaibedden te behandelen tegen onkruid. De werking is wel 
korter dan Basamid. Mogelijk is dit voor de teelt die op rijen gezaaid worden een goed 
alternatief. Ook zijn er kansen voor gewassen die in het najaar worden gezaaid. Er is 
dan een lange tijd van werking mogelijk, omdat de planten pas in het voorjaar opkomen. 
Alleen de paadjes blijven over waar onkruid kan groeien. Interessant is om dit najaar 
bedden aan te leggen waar we kijken naar de mogelijkheden. Op dit moment zijn er een 
paar kwekers die hier al test mee hebben aangelegd. We kunnen helaas niet in de 
verslag meenemen wat de resultaten zullen zijn. 
 
De vraag is hoe gaan we naar de toekomst toe met al deze aspecten in ons 
achterhoofd om. Hoe duurzaam en economisch verantwoord zullen we moeten acteren 
om een bestaansrecht te hebben als kweker, want in deze discussie wordt alleen 
gesproken over alternatieven die duurder zijn, maar er wordt niet gesproken over 
verhogen van de opbrengsten omdat men duurzamer teelt. Deze discussie is vanuit de 
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groep al neergelegd bij de lokale handelaren met de vraag of ze bereid zijn meer te 
betalen voor een zaailing wanneer deze duurzamer is opgekweekt. De reactie van de 
handel is in eerste instantie ja. Aan de andere kant is er geen onderscheidend 
vermogen als we naar ons eigen land kijken. Hier is Basamid voor alle boomkwekers 
niet toegelaten. Iedereen moet een alternatief bedenken om onkruid de baas te blijven. 
Het punt is wel dat in landen als België en Duitsland wel Basamid beschikbaar is voor 
de kwekers. Op dit punt hebben we te maken met een valse concurrentiepositie. In 
België en Duitsland zullen ze daardoor veel goedkoper kunnen produceren. Dat is wat 
veel kwekers onrechtvaardig vinden.  
 
Alles beredenerend, is de vraag waar we beter mee af zijn. Duidelijk is wel dat we 
moeten evalueren. We kunnen niet doorgaan op de oude manier. We zullen stappen 
moeten zetten naar duurzame methoden. Dat daarmee de kosten hoger komen te 
liggen, is duidelijk, maar nog niet de reden om te zeggen dat het niet gaat. Uiteindelijk 
komt het op ondernemen aan en zullen de bedrijven die  het aandurven deze stap 
zetten en voor de toekomst een stap voor blijven lopen op hun collega’s. Op lange 
termijn zal er dan iets moeten gebeuren aan het prijsniveau. Daarmee zal er een 
nieuwe toekomst open liggen voor deze ondernemers. 
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5 Aanbeveling 
 
Na 2 jaar onderzoek in opdracht van PT, zien we dat er kansen liggen om technieken 
uit andere sectoren toe te passen in de praktijk. Uit de demo’s die we gedaan hebben 
blijkt dat er wisselende resultaten worden verkregen. Deze kunnen voor een groot deel 
worden toegeschreven aan de omstandigheden.  
 
Kijken we naar infrarood branden, dan kunnen we stellen dat het nauw luistert. De 
omstandigheden van de bodem zijn cruciaal om een goed resultaat te behalen. Goed 
zou zijn om voor deze techniek de randvoorwaarden beter in beeld te krijgen. Om dat in 
kaart te brengen zullen we de bodemomstandigheden voor behandeling in kaart moeten 
brengen. Wanneer deze randvoorwaarden er zijn, zou er een handleiding geschreven 
kunnen worden voor infrarood branden voor het zaaien. Met deze handleiding zou elke 
kweker uit de voeten kunnen en is dit een tool om het optimale resultaat te behalen. Om 
te komen tot deze randvoorwaarden, zullen we de bedden die worden gebrand moeten 
volgen op omstandigheden voor behandeling en met de resultaten van na de 
behandeling. Wanneer er data is opgebouwd kunnen we een conclusie trekken die de 
randvoorwaarden vertolken. We hebben in de regio Zundert te maken met verschillende 
grondslagen. Elke grondslag heeft randvoorwaarden. Grondslag is regio gebonden. We 
zouden daarom Zundert in diverse zones kunnen verdelen van bijvoorbeeld licht tot 
zwaar. Binnen deze classificatie kun je de randvoorwaarden opstellen. 
 
Ook folie leggen voor zaaien kan nog verder worden uitgediept. De eerste ervaringen 
zijn positief en bieden perspectief. Hier kunnen we nog een hele slag slaan. Loonbedrijf 
Wil Huijbregts heeft een nieuwe machine waarmee hij beter folie kan leggen en die de 
grond in de paadjes minder los maakt. Ook blijven de bedden beter in tact, omdat de 
randen minder worden beschadigd. Dat betekend dat de bedden voor de winter 
zaaiklaar gelegd kunnen worden en dat ze in het voorjaar niet meer hoeven te worden 
bewerkt. De vraag die ook nog open staat is: hoe lang moet het folie liggen om een 
goed resultaat te behalen. Dat zou in trappen getest kunnen worden. Ook zouden we 
nog kunnen kijken wat de werking van folie is in combinatie met branden. Omdat folie 
de meest eenvoudige en goedkoopste alternatief is, liggen hier veel kansen.  
 
Voor stomen zijn niet direct nieuwe onderzoeken nodig. Op dit moment wordt er in 
Noord-Duitsland een Europees onderzoek gedaan naar stomen in de boomkwekerij 
door dhr Lösing. Het zou goed zijn om met hem in contact te komen en te kijken wat we 
uit dit onderzoek kunnen gebruiken voor de ontwikkelingen in Nederland. 
 

 
Foto 28: onderzoek stomen in Duitsland 

 

http://deutschebaumschule.de/fileadmin/_processed_/csm_AFF2C9566C3A4B5B884E82CD16D9A1B5_40_41_kriechgang_bild_01_1a6c63b4cc.jpg
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Tijdens het project zijn er diverse momenten geweest waarop uiting is gegeven aan de 
voortgang van het project: 
 
2015: 
In dit jaar is er niet heel veel ruchtbaarheid gegeven aan dit project, omdat we nogal 
bezig waren met het onderzoeken van de verschillende methoden. Wel is er voor de 
Meet & Greens een projectflyer uitgedeeld aan de deelnemers van deze dag. Ook is 
deze flyer gebruikt op de beurs Groot Groen+. De flyer bevat beknopte informatie over 
de methoden die we onderzoeken op dat moment, zodat de kwekers alvast kunnen 
kijken wat bij hen zou passen 
 
2016: 
In 2016 zijn we begonnen met de spuitlicentiebijeenkomst in Zundert waar ongeveer 
200 deelnemers waren. Er is toen gecommuniceerd wat er afgelopen jaar is gedaan en 
wat we in 2016 gaan doen.  
Naast de spuitlicentie is er tijdens Meet & Green Zundert op 7 juli bij Boomkwekerij 
Poppelaars in Sprundel een grote demo geweest met alternatieven methoden voor 
onkruidbestrijding. Hier is de schoffeldemo geweest, maar ook lag er een object met het 
branden van zaaibedden voor zaaien, welke 6 weken voor de dat was gebrand. Dit gaf 
een dermate goed resultaat dat de kwekers daar best geïnteresseerd in waren en er 
zelfs ook al acties uit voort gekomen zijn. Tijdens de Meet & Green in Zundert zijn rond 
de 250 deelnemers geweest, waarvan vrijwel allemaal afkomstig zijn vanuit de regio en 
bosplantsoen kweker zijn. 
Tijdens de andere Meet & Greens is de projectflyer beschikbaar geweest voor iedereen  
Tijdens de beurs Groot Groen+ hebben we dit project via de Flyer en een 
projectiescherm aan de bezoekers laten zien.  
Deze winter zullen we bij de winterlezingen voor de spuitlicentie dit project presenteren. 
Hierbij zullen we de focus leggen op de alternatieven die we hebben getest en waarvan 
we vinden dat ze kansrijk zijn. 
Als laatste zal er in het vakblad de Boomkwekerij van april een artikel komen waarin de 
resultaten bekend gemaakt zullen worden van zowel de zaaibedden als de 
ontwikkelingen op het gebied van schoffelen. 
 

 
Foto 29: schoffeldemo tijdens Meet & Green Zundert 
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