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Nieuwe digitale tool 

detecteert 

puntvervuiling op bedrijf

Veerle Van Damme



NORMOVERSCHRIJDINGEN

VOOR GBM IN WATERLOPEN

2



3

KLEINE OORZAKEN … GROTE GEVOLGEN

1. Mogelijke schade aan milieu

2. Negatief imago van de gewasbescherming en landbouw 

3. Steeds strengere regels en normen die moeten nageleefd worden

Vb. fytolicentie, bufferzones,…

Meer administratie

4. Verdwijnen van producten

Lagere opbrengsten

Resistentie

Extra werk (vb. schoffelen)



OORZAKEN NORMOVERSCHRIJDING DOOR GBM? 
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Weggooien verzegeling - verpakking

.

.

PUNTVERVUILING
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Overlopen van het vat en morsen tijdens het vullen

.

PUNTVERVUILING
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Lozen van spuitoverschotten of spoelwater

.. .

PUNTVERVUILING



Reinigen van het spuittoestel
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PUNTVERVUILING
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Drinkwaternorm: max. 0,1 µg/l

2 druppels van een gewasbeschermingsmiddel is voldoende om 

een meer te verontreinigen met een oppervlakte van 1 ha 

en een diepte van 1 m 
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Vervuiling waterloop

1 m breed / 0,5 m diep

(0,1 µg/l)

Morsen: 10 ml van product met 50 % w.s. = 5 g w.s. 100 km

Drinkwaternorm: max. 0,1 µg/l

Verzegeling: 2 ml van product met 50 % w.s. = 1 g w.s.

100 km5 bussen = 10 ha…………  5 g w.s.

20 km1 bus = 2 ha………………  1 g w.s.

PUNTVERVUILING
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OP BASIS VAN DE NEDERLANDSE ERFEMISSIESCAN… 



Test op 100 landbouwbedrijven
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Fyteaucan is nuttig instrument om knelpunten te identificeren

Puntvervuiling nog steeds belangrijke bron van vervuiling: 

Vullen op verhard oppervlak op bedrijf (42%)

Uitwendige reiniging op verhard oppervlak op bedrijf (51%)

Het uitvoeren van een scan (samen met een adviseur) stimuleert de 

bewustwording van de problematiek en leidt tot overleg over mogelijke 

oplossingen. 

…ONTSTOND DE FYTEAUSCAN

Vragenlijst gebaseerd op de Nederlandse Erfemissiescan 

+

Advies door Inagro o.b.v. jarenlange expertise



www.fyteauscan.be

= Webtool om de risico op puntvervuiling op het erf in kaart te 

brengen en met aanbevelingen om  puntvervuiling te vermijden

<=> Brochure: geeft enkel info

Voor alle professionele gebruikers van 

gewasbeschermingsmiddelen (zelfstandig of met adviseur in te 

vullen )

FYTEAUSCAN ZET JE OP DE GOEDE WEG
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http://www.fyteauscan.be/
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FYTEAUSCAN

http://www.fyteauscan.be/


FYTEAUSCAN
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Gratis, wel registreren



FYTEAUSCAN
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FYTEAUSCAN
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FYTEAUSCAN
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FYTEAUSCAN

19



FYTEAUSCAN
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FYTEAUSCAN
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FYTEAUSCAN
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www.fyteauscan.be

AMBITIES

• Fyteauscan Vlaanderen versus Wallonië

Andere taal / andere wetgeving

• Samenwerking met PROTECT’eau

• Lancering ten laatste juli 2017
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http://www.fyteauscan.be/


1. Presentaties in wintervergaderingen door Phytofar en Inagro

2. Demonstreren aan fytodistributie, landbouwleerkrachten, … 

met als doel deze tool verder te verspreiden

3. Opnemen in projecten (knelpuntgebieden)

Ruim 23 000 landbouwbedrijven

 2017: 500 scans 

Graag uw hulp hierbij!

SENSIBILISEREN IS EERSTE STAP
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AMBITIES



DANK U VOOR UW

AANDACHT!

NOG VRAGEN?


