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PROBLEMATIEK  

 GBM in normoverschrijdende concentraties in het oppervlaktewater 



PROBLEMATIEK  

Wat met 

restvloeistof ?? 



EU richtlijn 2009/128 – duurzaam gebruik pesticiden 

• Voor professionele gebruikers 

• Verplicht de lidstaten om maatregelen te nemen 

• Menselijke gezondheid en milieu niet in gevaar brengen 

 

VLAREM trein 2012 - milieuvergunning 

• Verplichtingen: verbod om te lozen op oppervlaktewater 

• Wettelijke regelingen: kader voor zuiveringssystemen 

 

Stedenbouwkundige vergunning  

• voor ingegraven systeem 

 

VLAREA 

 

ONTWIKKELINGEN WETGEVING  



 steeds minder restwater 

  

 logica in spuitwerkzaamheden – PLANNING! 

  

 hergebruik restwater 

 reiniging op veld 

  

 GPS  

 automatische sectieafsluiting 

  

 doorstroomsysteem 

  

 zuivering restwater in spuittoestel zelf 

 

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN   



WAT MET DE RESTVLOEISTOF?  



AANDACHTSPUNTEN 
VUL- EN SPOELPLAATS 

Opvang voor restwater  

(gescheiden afvoer restwater en regenwater) 

Waterbron heeft geen  

contact met 

spuitvloeistof 

spuitlokaal 

Ondoorlaatbaar materiaal 

Lans voor uitwendige reiniging 

spuittoestel 

Uitlekbak lege 

bussen 

 Denk eraan bij nieuwbouwprojecten!!! 



• Ondergronds of bovengronds 

• Materiaal bestand tegen GBM 

• Grootte = Jaarlijks volume water belast met GBM 

– Spoelen op het bedrijf 

– Inwendige reiniging 

– Uitwendige reiniging 

– Overschot of fouten 

 

AANDACHTSPUNTEN  
BUFFERTANK 



Fysico-chemische systemen  
 

VERWERKING RESTWATER 

Biofilter 

Fytobak 

Bioremediatiesystemen  
 

Sentinel® 



Principe 

Ruimte opgevuld met mengsel van biologisch materiaal 
(grond, stro, kokos, compost,…). De micro-organismen in de 
grond zorgen voor de afbraak van de fytoproducten. Het water 
verdampt. 
 

Bron: Avecom 

BIOZUIVERINGSSYSTEMEN 

= Systemen waarbij fytoproducten, aanwezig in de  

restvloeistof, op een biologische manier worden afgebroken 
 



DE BIOFILTER 



Voordelen Nadelen 

- Eenvoudig - Niet geschikt voor grote 
hoeveelheden (<5m³) 

- Biologisch - Hoge chemische vuilvrachten 
moeten vermeden worden 

- Kan zelf gebouwd worden  

- Aannemelijke kostprijs (1500 euro)  

- Gebruiksvriendelijk   

DE BIOFILTER 



DE FYTOBAK 



DE FYTOBAK 

50% gehakseld stro 

 40% compost/potgrond  

10% perceelsgrond 

(volumeprocent) 



DE FYTOBAK 



Voordelen Nadelen 

- Grotere hoeveelheden restwater (tot 
20 m³) 

- Hogere kostprijs  
(10 000 euro) 

- Kan (deels) zelf gebouwd worden - Grotere constructie 

- Biologisch systeem 
 

- Hoge chemische vuilvrachten moeten 
vermeden worden 

- Gebruiksvriendelijk  

DE FYTOBAK 



DE SENTINEL 



Voordelen Nadelen 

- Verwerkt snel grote hoeveelheden 
restwater  (1m³ in 6h) 

- Hogere kostprijs  

- Kan bredere range van chemische 
vuilvrachten aan  

- Vereist opleiding 

- Water kan hergebruikt worden (totale 
onkruidbestrijding of eerste spoeling) 

DE SENTINEL 



50 € / m3 restwater  

+ 25 € (transport + administratie) 

DE SENTINEL KOMT NAAR U!  



CONCLUSIE 

Minder puntvervuiling = naar een betere waterkwaliteit 

 Wat op het veld komt wordt biologisch afgebroken 

 Restwater = wat niet op het veld komt 

 niet in de riool of het oppervlaktewater laten lopen!!  

 wél opvangen, en hergebruiken of zuiveren 

 

Elk bedrijf moet zelf nadenken over een oplossing 

 Met een goede organisatie blijven overschotten en spoelwater 

op het veld. Zuivering wordt zo vermeden of zeer beperkt 

 Moderne spuitmachines kunnen al veel 

 Bij de akkerbouwer: biofilter is betaalbaar en betrouwbaar 

 Fytobak en Sentinel bieden momenteel een oplossing voor de 

loonsproeier 

 

Opmerking: denk bij nieuwbouw aan de aanleg van een  

vul- en spoelplaats, buffertank en verwerkingssysteem! 



ADLO-PROJECT 
‘BIOREMEDIATIE WEST + OOST’ 

1 maart 2014 tot 29 februari 2016 

 

Gratis info en advies  

beperken van restwater  

aanleg van een vul- en spoelplaats 

Aanleg van zuiveringssysteem op het bedrijf 

 

 
Contactpersonen 

aardappeltelers PCA: Marc Goeminne, 09 381 86 90 

 

projectcoördinator West: ellen.pauwelyn@inagro.be   

projectcoördinator Oost: Kim.koopmans@pcfruit.be 

 
 

 





 
Bedankt voor jullie aandacht! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vragen? 

Opmerkingen? 
 
 
 
 
  
 

 


