
 

 

Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische on-

kruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie is 

een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa 

en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform Duinboe-

ren. 

Secretariaat Schoon Water: 

CLM, Postbus 62 4100 AB Culemborg 

t 0345 470700  f 0345 470799 

e info@clm.nl  i www.schoon-water.nl 

                                                            
               Culemborg, 18-02-2014 
 
Beste Schoon Water deelnemer,  
 
Gewasbeschermingsmiddelen komen, naast het gewas waar ze thuishoren, ook nog wel eens op het erf 
terecht. Bijvoorbeeld door het morsen van een paar druppels bij het vullen van de spuit, of het schoon-
maken van de spuit op het erf. Het erf is vaak verhard en bij een regenbui kunnen gewasbeschermings-
middelen zo de sloot in spoelen. En afwatering op het riool werkt helaas ook niet, want de rioolzuivering 
zuivert gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water. 
 
Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op erf! Zowel voor behoud 
van een effectief middelenpakket als voor de waterkwaliteit. Maar hoe doe je dat? En wat is precies het 
verschil tussen Phytobac, biofilter, Heliosec en Osmobag? 
 
Tijdens een demonstratie bij Verhoeven Gewasverzorging in Erp op 6 maart a.s. laten we u alle zuive-
ringssystemen zien en lopen we ook even langs andere activiteiten waarbij soms gewasbeschermings-
middelen in het water terecht komen.  
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden: 
 
Datum : donderdag 6 maart  
Tijd  : 13:00 – 16:00 uur  
Plaats : Verhoeven Gewasverzorging 
    De Laren 7 
    5469 PH Erp 
 
 
Wat is er te zien op de demo:             

 
Van de middelenkast tot het reinigen van de spuit 
We lopen alle activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf langs. Hoe zat het ook al-
weer met de indeling van de middelenkast en wat te doen met lege verpakkingen? Waar moet je 
op letten bij het vullen van de spuit? Heeft u al van de ‘doppenspoeler’ gehoord? U krijgt dit handi-
ge hulpmiddel mee naar huis! Wat zijn de regels m.b.t. het stallen van de spuit? En waar komt het 
reinigingswater terecht nadat het in het afvoerputje is verdwenen? 

 
Zuiveren restvloeistof en reinigingswater  
Restvloeistof en was- en spoelwater kan worden opgevangen en gezuiverd, bijvoorbeeld door bio-
logische zuiveringssystemen en systemen op basis van verdamping. Op deze demodag demonstre-
ren we verschillende zuiveringstechnieken: Heliosec, Osmobag, Biofilter en Phytobac. U kunt alle 
systemen bekijken en vergelijken en zo bepalen wat voor uw bedrijf het beste werkt. Geert-Jan 
van Roessel en Richard Korver (DLV Plant) leggen de werking van de systemen uit en telers die de-
ze systemen gebruiken, vertellen hun ervaringen ermee.   

 
 
LET OP: Deelname aan deze middag kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie op het 
onderdeel Veiligheid en Techniek. Neem hiervoor uw geldige licentiepasje mee. De bijdrage in de kosten 
voor de licentieverlenging bedraagt € 25,- (excl. BTW) per persoon en zal door DLV Plant via een eenma-
lige machtiging geïnd worden. 
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Deelname aan de bijeenkomst is gratis, graag wel aanmelden om een goede organisatie mogelijk te ma-
ken. Aanmelden kan bij Elisa de Lijster, edelijster@clm.nl, 0345-470722 (schakelt door naar mobiel). 
 
Zorg dat ook uw bedrijf voorbereid is op de toekomst en laat u informeren over erfemissie en zuiverings-
systemen. U bent van harte welkom! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Yvonne Gooijer (CLM), ygooijer@clm.nl, 0345 470 719  
Geert Jan van Roessel (DLV Plant), g.vanroessel@dlvplant.nl, 06 531 517 75 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

13:00 uur     Ontvangst met koffie en cake en inschrijven voor licentieverlenging. 
 
13:15 uur Presentatie over het middelenopslag, het in- en uitwendig reinigen van de veldspuit en 

de opvang en verwerking van restvloeistof en spoelwater. 
 
14:00 uur Rondgang langs de activiteiten op het erf waarbij emissie van gewasbeschermingsmid-

delen kan optreden. De middelenkast, vullen van de spuit, stallen van de spuit en 
schoonmaken van de spuit.   

 
15:00 uur Zuiveren van restvloeistof en spoelwater: 

-‐ Wasplaats met opvang 
-‐ Phytobac van Verhoeven 
-‐ Biofilter van Loonbedrijf Peerlings  
-‐ Osmobag van Van Beers Agro 
-‐ Heliosec van Syngenta 
-‐ Mobiele phytobac van Agrifirm 	  

	  
16:00 uur     Afsluiting 


