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Vervuiling van het oppervlaktewater 
door gewasbeschermingsmiddelen  

Kemmel,  

9 juni 2015 

PROBLEMATIEK  

Teveel gewasbeschermingsmiddelen  

in normoverschrijdende concentraties in  het oppervlaktewater 

01_Mogelijke schade aan het milieu 
 

02_Negatief imago van gewasbescherming en 

landbouw in het algemeen  druk op het gebruik 

van GBM 
 

03_ Steeds strengere regels en normen die moeten 

nageleefd worden (cfr. MAP4)  
 Verkoop, advies en gebruik, cfr. Fytolicentie, bufferzones, 

 beperkte toepassingsperiode, erosiemaatregelen,… 
 

04_Verdwijnen van producten 
- Geen doeltreffende gewasbescherming heeft lagere 

opbrengsten, extra kosten en meer werk 

- Problemen met resistentiemanagement 

- Competitiviteit t.o.v. andere productiegebieden 
 

 

 

 

GEVOLGEN OORZAKEN? 

PUNTVERVUILING PUNTVERVUILING VERMIJDEN ! 



4/06/2015 

2 

OORZAKEN? AFSPOELING EN EROSIE VAN GBM 

 Op erosiegevoelige percelen tot 30% van de 
vervuiling van oppervlaktewater door afspoeling en 
erosie van gewasbeschermingsmiddelen 

 Beperking van het gebruik van bepaalde GBM  

AFSPOELING EN EROSIE VAN GBM 

www.dov.vlaanderen.be of verzamelaanvraag 

AFSPOELING EN EROSIE VAN GBM 

 

AFSPOELING EN EROSIE VAN GBM 

Kunstmatige afspoeling door het maken van greppels 

De ongewenste verplaatsing van 

gewasbeschermingsmiddelen buiten het te behandelen 

perceel (naar bv. oppervlaktewaters, andere percelen)  

ten gevolge van wind. 

DRIFT 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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DIFFUSE VERVUILING VERMIJDEN! 

 Respecteer bufferzones naast waterlopen! 

Bufferzones langs waterlopen werden 

opgenomen in verschillende wetgevingen! 

 

Federaal Vlaams 

KB duurzaam gebruik van 

pesticiden 

Decreet integraal waterbeleid 

Richtsnoeren IPM 

Randvoorwaarden 

BUFFERZONES GBM: WETGEVING 

• Er moet steeds een minimale spuitvrije 
bufferzone van 1m voor veldspuiten en  

   van 3m voor boomgaardspuiten t.o.v.  
   alle oppervlaktewater  
 

1m 1m 

BUFFERZONES GBM : WETGEVING  

• De bufferzone vermeld op het productetiket 
moet gerespecteerd worden t.o.v. alle 
oppervlaktewater, maar mag gereduceerd 
worden mits het gebruik van erkende 
driftreducerende technieken 

BUFFERZONES GBM: WETGEVING  

DECIS 

Controles?  

Federaal:   
 
Controle is mogelijk langs alle types                 
oppervlaktewater 
 
Vlaams (randvoorwaarden, …):   
enkel controles langs de bevaarbare waterlopen en de 
onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en 
derde categorie (Fotoplannen, Vlaamse hydrografische atlas) 

BUFFERZONES GBM: WETGEVING  DENK OOK AAN BUFFERZONES VOOR 
GRONDBEWERKINGEN EN BEMESTING  
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ANDERE MAATREGELEN OM DIFFUSE  
VERVUILING TE VERMIJDEN! 

Drift Afspoeling en erosie  

TE ONTHOUDEN!  

Vermijd vervuiling van het oppervlaktewater 
met gewasbeschermingsmiddelen! 

 
• Vermijd puntvervuilingen 
 
• Vermijd drift en afspoeling 
 

• Respecteer bufferzones: minimale bufferzone van 
1m voor veldspuiten en 3m voor boomgaardspuiten 
en bredere bufferzones indien vermeld op het 
productetiket (vergeet ook de bufferzones voor 
bemesting en grondbewerkingen niet) 

 
• Pas erosiebestrijdingsmaatregelen en 

driftreducerende technieken toe om diffuse 
vervuiling te vermijden 

 

 
Dank u  

voor uw aandacht! 
 
 
 

 
 
 

 
Vragen? 

 
 

Ellen Pauwelyn/Martijn D’hoop 
 
 

Ellen.pauwelyn@inagro.be 
Martijn.d’hoop@inagro.be 

 

051/273290 
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