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DUURZAAMHEID
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Waterkwaliteit (puntvervuiling, erosie, drift,…) 

Spuittechniek 

Page 2

Agenda
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Het probleem

Het resultaat van officiële metingen
Aantal actieve stoffen met PNEC-overschrijdingen per 
meetpunt in Vlaanderen (2014)
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Onvoldoende getest
geen overschrijding van de gecontroleerde pesticiden

De achtergrond
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1 gram / liter (g/l) 

1 milligram / liter (mg/l) 

1 microgram / liter (μg/l) 

1 nanogram / liter (ng/l) 

1 promille = 1 deeltje / duizend 
0,35 promille alcohol in het bloed 

1 ppm = 1 deeltje / miljoen
1 ppm residu in groenten en fruit

1 ppb = 1 deeltje / miljard
1 g per 1 miljoen liter water 

(= 1000 m3)

1 ppt = 1 part / triljoen
1 g per 1 miljard liter water 

(= 1 miljoen m³ water)

- Eenheden - - Omzettingen -

1 l = 1kg = 1.000.000.000.000 ng

Zeer precieze metingen
nanogram / liter = “niets van niets”

meeteenheid om het residugehalte met de hoogste precisie te analyseren = ng/l 
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Technische mogelijkheden om 
residu’s te vinden
1 graankorrel in 2.500 aanhangwagens met elk 20 ton

2.500 aanhangwagens 

20 ton

Met de moderne apparatuur is het mogelijk om sporen van chemische stoffen te meten

1 graankorrel …

1 korrel ≈ 50 mg
1 mg = 1.000.000 ng
1 korrel ≈ 50.000.000 ng
1 korrel = 5.10-8 ton

50.000 ton1 ng/liter = 1 ng/kg 

Door gebruik te 
maken van moderne 
technologieën is het 
mogelijk om zelfs de 
concentratie van 1 
nanogram in 1 liter 
water te meten De gevolgenD
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EU wetgeving 
Gewasbeschermingsmiddelen en water
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Elke overschrijding van de wettelijke normen heeft gevolgen voor de erkenning van producten !

“Landbouw vormt nog 
altijd een aanzienlijke 
bedreiging voor een 
goede waterkwaliteit.

Meststoffen, 
pesticiden, … zijn 
hiervoor 
verantwoordelijk.”

Bron: 
Europese commissie, 2015, pag. 99

“Landbouw vormt nog 
altijd een aanzienlijke 
bedreiging voor een 
goede waterkwaliteit.

Meststoffen, 
pesticiden, … zijn 
hiervoor 
verantwoordelijk.”

Bron: 
Europese commissie, 2015, pag. 99

- Rapport van de EU-commissie -

Water en gewasbeschermingsmiddelen

De situatie moet drastisch verbeteren

Dan zullen er 
nog meer 
producten 
verboden 
worden

Indien er nog 
steeds 
overschrijdingen 
gevonden 
worden

Dan wordt de 
teelt van 
bepaalde 
gewassen 
extreem moeilijk

Indien 
verder 
verbod op 
producten
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Wat kunnen we doen?
• Oorzaken kennen
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Bronnen Vóór Tijdens Na

Diffuse bronnen

Drift

Afspoeling

Erosie

Puntvervuiling

Rechtstreeks verlies

Ondoordringbare oppervlakken (beton, asfalt, klinkers, …)

Oppervlaktewater

Drift

Erosie en afspoeling

Drainage

Doorsijpelen, 

uitspoeling
Grondwater

Schema: Sabine Beernaerts, CODA - Tervuren

Transport, opslag
Mengen en vullen

Reinigen
Restbeheer

Puntvervuiling

Diffuse vervuiling

Bronnen van waterverontreiniging
Hoe belanden gewasbeschermingsmiddelen in het water ?



Wat kunnen we doen?
• Oorzaken kennen

• Oorzaken wegnemen
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Bronnen van waterverontreiniging
Hoe belanden gewasbeschermingsmiddelen in het water ?

| ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | September 2016

 Vermijd bij het vullen elk contact tussen de spuitoplossing en de 
waterbron (terugslagklep of open vulmond)

 Maak gebruik van vultrechter of vulkorf
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Vullen van het spuittoestel
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Overlopen van de spuittank vermijden

 Voorkom dat de tank overloopt
 Blijf aanwezig bij het vullen van het spuittoestel
 Hou absorberend materiaal bij de hand om 

eventuele verliezen onmiddellijk op te ruimen 
(zaagsel, kattebakvulling, ….)

 Maak gebruik van een leesbare en precieze 
volumeaanduiding of automatische volumeteller
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Vullen van het spuittoestel

 Spoel de lege verpakkingen en maatbekers en voeg het spoelwater bij 
de spuitoplossing

 Verzegeling mee spoelen en niet op de grond werpen

Page 18

Afval- en
restverwerking



Uitlekbak voor gespoelde 
verpakkingen
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Puntvervuiling : 
“trekpoelen” of vulplaatsen
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Puntvervuiling tijdens de bespuiting
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Leidingen niet doorspoelen bij het begin van een behandeling

Puntvervuiling tijdens de bespuiting
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Niet spuiten over grachten en beken

Respecteer de minimale bufferzone :

- 1 m voor veldspuit
- 3 m voor boomgaardspuit

Directe puntvervuiling

Puntvervuiling op het veld
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Wateroverlast versneld afvoeren door het graven van greppeltjes is 
geen Goede Landbouw Praktijk
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Puntvervuiling tijdens de bespuiting



Vullen / Reinigen van het spuittoestel

 Vul / Reinig op het veld of op een onverhard oppervlak (grasstrook 
of braakland).

 Wissel de plaats af voor het mengen, vullen en reinigen in het veld.

 Houd afstand van grachten, waterlopen of -bronnen, poelen, …

 Speciale vul- en spoelplaats met 
opvang van vervuild water
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Standaard reinigingsprocedure 
“Triple Rinsing”
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Reinigingsprocedure met ingebouwde 
tankspoeldoppen (continue spoelmethode)
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Externe reiniging

 Kies een veilige reiningsplaats :
- In het veld of op een braakliggend perceel
- Voldoende ver verwijderd van het oppervlaktewater
- Wissel de spoelplaats regelmatig af
- Indien op een verhard oppervlak opvang van het reinigingswater 

voorzien
- Laat het ongereinigde spuittoestel niet in de regen staan op een 

verharde plaats op het erf
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Het is verboden om overschotten en 
restwater te lozen
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Vul- en spoelplaats

Phytolokaal

Uitlekbak lege 
bussen

Waterbron               
(geen contact met 

spuitvloeistof)

Lans voor 
uitwendige reiniging

Opvang voor restwater 
(gescheiden afvoer 

restwater en regenwater)

Ondoorlaatbaar
materiaal



 Een bioremediatiesysteem is een installatie om het opgevangen 
verontreinigde water op een biologische manier af te breken 
door micro-organismen.

 Voorbeelden :

• Biofilter

• Phytobac®

Vermijden van puntvervuiling
Restvloeistof - Bioremediatiesysteem

Biofilter Phytobac®
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Wetgeving :
 Bioremediatiesystemen zijn toegelaten

 Indien nodig bouwaanvraag indienen (afh. van vaste constructie)

Milieuvergunning aanpassen - melden (Vlarem II)

 Nog geen akkoord hoe het substraat mag/kan verwerkt worden

Vermijden van puntvervuiling
Bioremediatiesysteem

Biofilter Phytobac®
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Vul- en spoelplaats
met Phytobac®
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Het principe van de Phytobac®
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Te onthouden

 Puntvervuiling is het grootste gevaar voor vervuiling van het  
oppervlaktewater – gebeurt vnl op het bedrijf :

• Vullen (plaats, hoeveelheid, morsen, spoelen verpakking, verzegeling)

• Interne en externe reiniging (plaats, zuiver water, in het veld, 
onmiddellijk)

• Verwerking rest- en spoelwater (Bioremediatie)

• Spuittoestel niet in open lucht stallen

Zuiverwatertank
Vul- en spoelplaats + Phytobac / Biofilter

+ GEZOND VERSTAND

Pagina 36
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 Bufferzone = een afstand tot het 
oppervlaktewater of oppervlak 
met groot risico op afspoeling 
naar oppervlaktewater, dat niet 
met product mag behandeld 
worden

 Afstand tussen de laatste 
bespoten rij en de oever van het 
oppervlaktewater of rand van 
een verhard oppervlak met groot 
risico op afspoeling van GBM 
naar oppervlaktewater of 
riolering

 Eender welke vegetatie

Zone die niet 
mag « geraakt »  
worden - water

Bufferzone

Spuitboom

Bufferzones GBM
Federaal - definitie

 Breedte bufferzone i.f.v. giftigheid voor waterorganismen 
(vissen, algen, watervlooien…)

 Verschillend i.f.v. actieve stof, handelsproduct en teelten

 Vermeld op erkenningsakte (fytoweb) en etiket

 Kan gereduceerd worden door gebruik van driftreducerende
maatregelen

 Minimale bufferzone van 1m voor horizontale 
bespuitingen en 3m voor verticale bespuitingen

Bufferzones GBM
Federaal - definitie

• Ter bescherming van het oppervlaktewater tegen afspoeling en 
erosie van GBM

• Momenteel enkel voor producten o.b.v. terbuthylazine

• Een vegetatieve bufferzone van 20m ten opzichte van het 
oppervlaktewater voor percelen die behandeld worden met 
producten o.b.v. terbuthylazine
• ‘oppervlaktewater’: alle stilstaand of stromend water op het 

landoppervlak (rivieren, beken, sloot, meer, vijver, riolen, …)
• ‘vegetatieve bufferstrook’: een voldoende dichte grasstrook 

(raaigras, zwenkgras, kropaar,…) voor een optimale 
doeltreffendheid bij het gebruik van producten op basis van 
terbuthylazine

Bufferzones GBM
Vegetatieve bufferstrips in kader van ‘terbuthylazine’

• Ter bescherming van niet tot de doelsoorten behorende 
geleedpotigen/insecten (NTA/NTI) en niet doelwitplanten 
(NTP)

• Driftreducerende doppen moeten worden gebruikt op 
alle randen van het veld

• Minimaal dezelfde driftreducerende doppen als voor de 
bufferzone ter bescherming van waterorganismen gebruiken

• Nog niet voor alle producten

Bufferzones GBM
Bufferzones ‘niet-doelwit organismen’
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1 m

Bufferzone

• Specifieke bufferzone op etiket / 
fytoweb > 1 m dan geldt deze zone

• Geen specifieke bufferzone op etiket / fytoweb

6 m

> 1 m

Bufferzones – akkerbouw

Bufferzone van

2m 5m 10m 20m

Klassieke techniek 50% 75% 90%

Klassiek 
(0%)

2m 5m 10m 20m 30m 40m 200m

50% 1m 2m 5m 10m 20m 30m 40m

75% 1m 2m 2m 5m 10m 20m 30m

90% 1m 1m 1m 1m 5m 10m 20m

7 mogelijkheden 
op het etiket

4 drift-
Reductie-
klassen

Effectief te respecteren bufferzone op basis van de gebruikte techniek

Bespuitingen voor veldgewassen

Bufferzones GBM
Reductieklassen 



Bufferzone van

5m 10m 20m 30m

Klassieke techniek 50% 75% 90% 90%

Klassiek 
(0%)

5m 10m 20m 30m 40m 50m 150m

50% 3m 5m 15m 20m 30m 40m 75m

75% 3m 3m 10m 15m 20m 30m 50m

90% 3m 3m 5m 10m 15m 20m 30m

99% 3m 3m 3m 3m 3m 3m 10m

7 mogelijk-
heden op 
het etiket

4 drift-
Reductie-
klassen

Effectief te respecteren bufferzone op basis van de gebruikte techniek

Bespuitingen voor fruitteelt en hop

Bufferzones GBM
Reductieklassen 

Bufferzo
ne van 5 

m 

Bufferzo
ne van 1 

m 

Bufferzo
ne van 2 

m 

50% driftreducerende
techniek

75% driftreducerende .
techniek

90% driftreducerende
techniek

Bufferzo
ne van 
10 m 

0% driftreducerende
techniek

Bufferzones GBM
Reductieklassen – in de praktijk 

http://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-
gebruiker/watercontaminatie

Lijst met driftreducerend materiaal

Bufferzones GBM
Driftreducerende doppen – officiële lijst 

Fotoplannen

Bufferzones GBM
Regionaal

Lijst met driftreducerend materiaal 
en conversietabellen

www.fytoweb.be
 gewasbeschermingsmiddelen voor gebruikers
 Watercontaminatie
 Brochures: ‘Bescherming van het oppervlaktewater 

bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’

www.spuithulp.be

Bufferzones GBM
Driftreducerende doppen – tools  

• Er geldt steeds een minimale spuitvrije bufferzone van 1m 
voor veldspuiten en van 3m voor boomgaardspuiten t.o.v. 
alle waterlopen.

• Indien vermeld op het etiket:
- Moet een bredere bufferzone langs waterlopen 

gerespecteerd worden. De breedte kan verminderd 
worden door gebruik van driftreducerende technieken

- Driftreducerende technieken langs alle randen van het 
veld voor niet-doelsoorten

• Steeds grasbufferstrook van 20m langs alle waterlopen bij 
gebruik producten obv terbutylazine

Bufferzones GBM
Samengevat  



Water en gewasbeschermingsmiddelen
Te onhouden!

Repecteer de bufferzones

• ALTIJD 1 m (ook tov verharde 
oppervlakten)

• Lees etiket

• Gebruik aangepaste doppen

Puntvervuiling is de grootste oorzaak

• Zuiverwatervat

• Aangepaste vul- en spoelplaats

• Bioremediatiesysteem
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Gezond
verstand

Voor ieder probleem is er
een oplossing.
Dank u!

Pagina 50 | ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | September 2016

Spuittechniek

Vandersmissen Andreas 
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Biologische werking

 Maximum % van product moet

zijn doel bereiken

 Invloed van de 

weersomstandigheden

beperken

 Maximale bedekking –

minimum verlies (run-of)

Rekening houden met …

Druppelgrootte : bedekking

• Bayer Group 4:3 Template • January 2016Page 53

Druppelgrootte en 
bedekkingsgraad spelen een
grote rol in de werking !

Druppelgrootte
halveren

• 8 x meer druppels

• Zelfde volume water
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Veiligheid voor het milieu

 Beschermen van water, 

bodem, lucht

 Beschermen van niet-

doelwitorganismen en niet-

doelwitplanten

Rekening houden met …



Driftschade

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 55

Drift

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 56

Drift : spuitwolk vermijden !

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 57

Druppelgrootte en drift

3
0

 c
m

2,5 7,0 15 50 330

Spray drift in m:

20 micron

50 micron

400 micron

150 micron

Wind: 5 km/h

100 micron

Droplet size:

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 58

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 59

Gedrag spuitnevel met aanwezigheid 
van veel kleine druppeltjes

Luchtmengdop 025
(2.9 bar,  5.1km/h 
 200 l/ha)

Klassiek spleetdop XR 03
(1.8 bar,  5.1 km/h  200 l/ha)
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Veiligheid voor het milieu

 Beschermen van water, 

bodem, lucht

 Beschermen van niet-

doelwitorganismen en niet-

doelwitplanten

Rekening houden met …

Biologische werking

 Maximum % van product moet

zijn doel bereiken

 Invloed van de 

weersomstandigheden

beperken

 Maximale bedekking –

minimum verlies (run-of)



• Bayer Group 4:3 Template • January 2016Page 61

SIZE DOES MATTER

Druppelgrootte

150 µm 250 µm 350 µm 450 µm 550 µm 650µm

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 62

Drift – Optimaal – Run off

Betere bedekking
Verdamping
Minder gewasindringing
Meer drift

Minder bedekking
Aflopen

Betere indringing in gewas
Minder drift

Zeer fijn Fijn GrofMedium Zeer grof Extreem grof

• Grotere druppel, 
minder drift

• Kleinere druppel, 
betere bedekking

Welke spuitdop?

• Bayer Group 4:3 Template • January 2016Page 64

Meer dan 1000 soorten…

65

Spleetdop

Druk  2 - 4 bar

Druppels  fijn tot gemiddeld
90 - 300 µ

Perfecte bedekking
20 - 50 druppels /cm²

Polyvalent
Gevoelig aan drift

Spleetdop reductieplaatje

Druk  2 - 4 bar

Druppels zijn groter 
200 - 450 µ

Goede bedekking
> 20 druppels/cm²

- 50% driftreductie

Anti-drift met luchtaanzuiging

Druk  2-4 bar         3 - 8 bar

Druppels zijn zeer groot 
> 500 µ

Minder goede bedekking
< 20 druppels /cm²

- 75% driftreductie

Doppenkeuze
Voorkomen van drift door gebruik van 
anti-driftdoppen (Houtain-Le-Val)

Luchtmengdoppen 
(75%) 

Standaard
spleetdop 
(0%) 

Driftreducer
ende
spleetdop 
(50%) 

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 66



Standaard spuitdop Luchtmengdop

Doppenkeuze
Kantdop

• Enkel op einde van de spuitboom

• Groter debiet – scherpe aflijning op uiteinde

• Laatste gewasrij wordt nog behandeld aan de 
volle dosis

Normale spleetdop KantdopLuchtmengdop

6
8

Hangende doppen voor
ondergewasbespuiting
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Speciaal systeem om onder bloeiend gewas te spuiten vb koolzaad.

Proefresultaten tonen ongeveer zelfde
resultaat als klassieke bespuiting
- Pollen beetle
- Sclerothinia
- Alternaria

Pulse spuitdoppen (Pulse Width Modulation)

• Bayer Group 4:3 Template • January 2016Page 70

Doppen nomenclatuur

Most common
spray angles:
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Nozzle type
XR = flat fan

Spray angle
here: 110°

Flow rate (at 3 bar)
here: 0,4 gallon per minute

Nozzle material 
(here steel)

Brand

Nomenclature:

80° 110° or 120°

Materials:

• Polymer (POM)

• Ceramic

• Steel

• Brass

Dopmaat

Druppelgrootte

Drift

Volume/min

Liter / min
3 bar

Liter / ha
3 bar / 6 km/h

Orange 01 0,40 80

Green 015 0,60 120

Yellow 02 0,80 160

Purple 025 0,99 200

Blue 03 1,20 240

Red 04 1,60 320

Brown 05 2,00 400

Grey 06 2,40 480

White 08 3,20 640

ISO - Kleurcodes

• ForwardFarming Field Academy | Water Protection Training | May 2016Page 72
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Droplet sizes, in dependence on pressure and spray angle are visible in flow rate 

charts of the nozzle manufacturer. 

Droplet sizes
according to the pressure

ISO - color coding
Naast doppen: 
Luchtdrukondersteuning / Wingspray

Weersomstanighedne:
- Wind 
- Temperatuur
- Luchtvochtigheid
- Neerslag

Weersinvloed

a. Temperatuur

Ideaal tussen 15 – 22 °C

Aanpasbaar : ‘s morgens – ‘s avonds

Uitstellen – anticiperen

• Bij te hoge temperatuur  kleine druppeltjes verdampen  drift

• Turbulentie door opwarming van de bodem  drift

• Bij sommige producten zijn de efficiëntie en selectiviteit
temperatuurgebonden

7
6

Weersinvloed

b. Relatieve luchtvochtigheid

Ideaal > 80 % - Mogelijk > 60 %

Aanpasbaar : ‘s morgens – ‘s avonds

Uitstellen – anticiperen

• In de zomer: vaak ‘s ochtends of ‘s avonds

• Noord- en oostenwind vermijden

• De bladhuid moet voldoende doorlaatbaar zijn

• Bij lage luchtvochtigheid is er meer verdamping, waardoor de 
druppels fijner worden en het driftrisico verhoogt

7
7
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m/s
Indicators

0 Smoke rises straight up

1 Smoke drifts

2-3 Wind felt on face, leaves rustle

4-5
Leaves and twigs move, light 
flags flap

6-7 Small branches move

beaufort

0

1

1-2

3

4

km/h

0

4

7-11

14-18

22-25

Wind speed

c. Wind

Ideaal < 10 km/u – Mogelijk tot < 18 km/u

Aanpasbaar : ‘s morgens – ‘s avonds

Uitstellen - anticiperen

Weersinvloed



Meteorlogische gegevens van een
typische dag in mei
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Invloed van luchtvochtigheid
Nordfriesland, Fahretoft (Bruhn)
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2005-03-22  behandeld
Weersomstandigheden:
Nachtvorst
Lage RV en zon
Lichte wind uit Noord-Oost

2005-03-23 (volgende dag)  
Behandeling verder gezet
2mm regen tijdens nacht
Lichte mist in de ochtend

- Type teelt
- Groeistadium
- Doelwit (onkruid, 

schimmel, insect…)
- Type product

Bladindex van graangewas
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10-13          21        25           29-30       31            32           37             39            49            51      59       61-69          75        85-92    BBCH

10

5

ha
15

Indringing in het gewas en bedekking
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MVD = 200 µm
96 droplets

MVD = 400 µm
12 droplets

- Water volume
- Druk
- Rijsnelheid
- Hoogte van de spuitboom



d. Watervolume
Ideaal tussen 150 – 300 l/ha
Aanpasbaar : Gewas - Relatieve vochtigheid - Type dop

e. Spuitdruk
Ideaal tussen 2-4 bar
Aanpasbaar : Type product – Wind – Type dop

f. Rijsnelheid
Ideaal tussen 6 en 10 km/u
Aanpasbaar : Type machine – Bodemomstandigheden – Type dop

g. Hoogte spuitboom
Ideaal 50 cm boven gewas
Aanpasbaar : Wind - Type machine – Bodemomstandigheden – Type dop

Praktische adviezen

8
5

DANK VOOR
JULLIE AANDACHT

- Bayer ForwardFarming 2016Page 86


