


 

 
 

De doelstelling van het Waterportaal is drieledig: 

1) Loketfunctie 

2) Kennisoverdracht naar de sector 

3) Voorbeeldfunctie 

Waterportaal 



Problematiek 
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 Teveel gewasbeschermingsmiddelen in ons oppervlaktewater 

Problematiek 



Gevolgen 
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• Mogelijke schade aan het milieu 

• Negatief imago van gewasbescherming en landbouw in 
het algemeen 

 

Gevolgen 



Gevolgen 
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• Steeds strengere regels en normen die moeten 
nageleefd worden: 

• Fytolicentie voor verkoop, advies, gebruik, … van 
fytoproducten 

• Beperkte toepassingsperiode 

• Bufferzones 
 

• Verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen uit de 
markt 

 

Gevolgen 



Hoe komen GBM in het water 
terecht? 
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Hoe komen GBM in het water 
terecht? 



Puntvervuiling 
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Puntvervuiling 



Restvloeistoffen 
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• Inwendig en uitwendig reinigen op het bedrijf 

• Overschot  

• Fouten 

 

Belangrijkste bron van puntvervuiling! 

 

Restvloeistoffen 



Oplossingen: 
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1) Puntvervuiling / restvloeistoffen vermijden! 

 

2) Indien toch restvloeistoffen: opvangen en verwerken 

Oplossingen 
restvloeistoffen: 



Restvloeistoffen vermijden 
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• Spuitresten verdunnen en terug op het veld brengen 
 

• Toestel reinigen op het veld of op een verhard oppervlak 
die voorzien is van de nodige opvang 

Restvloeistoffen vermijden 



Oplossingen: 
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1) Puntvervuiling / restvloeistoffen vermijden! 

 

2) Indien toch restvloeistoffen: opvangen en verwerken 

Oplossingen: 



Overdekte vul- en spoelplaats 
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Overdekte vul- en spoelplaats 



Niet overdekte vul- en 
spoelplaats 
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Niet overdekte vul- en 
spoelplaats 



Zuiveringssystemen 
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Zuiveringssystemen 



Biozuiveringssystemen 
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= systemen waarbij fytoproducten, aanwezig in restwater, 
op een biologische manier worden afgebroken. 

Biozuiveringssystemen 



Wat is biozuivering? 
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• Bioremediatie = afbraak GBM door micro-organismen in 
een substraat. Het water verdampt. 

 
 

 
 
 
 
 

Wat is biozuivering? 



Wat is biozuivering? 

18 

Substraat is van essentieel belang en bestaat uit: 

• Gehakseld stro: 50% (koolstofbron voor bacteriën) 

• Compost of potgrond: 40% (drager- of 
adsorptiemateriaal) 

• Eigen teeltaarde: 10% (levert de nodige m.o) 

 
 

Wat is biozuivering? 



Biofilter 
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Biofilter 

Resultaat: 95-99% van de gewasbeschermingsmiddelen 
worden afgebroken 



Biofilter 
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Aandachtspunten: 

• Bakken moeten onder afdak staan 

• Plaatsing naar het zuiden en in de wind is positief voor 
verdamping 

• Indien water hergebruikt wordt: enkel als eerste 
spoelwater of voor totaalherbicidebehandeling 

 

Biofilter 



Fytobak 
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Fytobak 



Zuiveringssystemen 
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Biozuiveringssystemen 

• Biofilter 

• Fytobak 

 

Andere zuiveringssystemen 

• Sentinel® 

• Heliosec® 

 

Zuiveringssystemen 



Sentinel® 
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Laboproef werking Sentinel® (links: restvloeistof, midden: 
bezinking vlokken na toedienen chemicaliën, rechts: 
gezuiverde water na actief koolfilter).  

Sentinel® 



Heliosec® 
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Heliosec® 



Welk systeem is voor uw bedrijf 
het beste? 
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Welk systeem is voor uw 
bedrijf het beste? 



Subsidie 
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• VLIF-steun: 

• Min. investering: 15.000€ 

• Erkend zuiveringssysteem: 30% steun 

• aanleg vul- en spoelplaats: 15% steun 

 

• GMO-subsidie: 

• Max. 50% steun, maar: 

• Moet opgenomen zijn in het actieprogramma van 
de telersvereniging 

Subsidie 



Bouw uw biofilter 
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Website PCG / PCA / PCS / Waterportaal:  
 

• Praktische handleiding 
 

• You-tube filmpjes: 
• De bouw van een biofilter 
• De bouw van een fytobak 

 

Ga zelf aan de slag! 



Bedankt voor uw aandacht! 

 
info@waterportaal.be 

 


