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Begeleiding en sensibilisering van de professionele 

gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (PPP) om 

zo de milieurisico’s te beperken die gebonden zijn aan 

het gebruik en de opslag ervan. 

Uitvoeren van sensibiliserings- en/of remediëringsacties 

met als doel de bescherming van de watermassa en de 

voorraad tot drinkwater verwerkbaar water, tegen de 

vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen.  

Onze missies 

 Eén gemeenschappelijk doel: onze waterbronnen beschermen  
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    Begeleiding – sensibilisering van de professionele gebruikers van PPP 

Gepersonaliseerde informatie, advies en begeleiding voor:  
 

• de uiteenzetting en toepassing van de wettelijke vereisten inzake het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen 

 
• de aanpassing van de opslagruimten aan de normen van de PPP 
 
 
                                                                           Une gezamenlijk initiatief van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• de sensibilisering op het gebied van goede praktijken van gewasbescherming 
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        Beheer van de afvalwaters van gewasbescherming 

Biofilter 

Andere behandelings- 

systemen 

Naar een erkenning van 
de strategieën voor 
duurzaam gebruik van 
gewasbeschermings-
middelen in het Waals 
Gewest 

• Adviesfiches 

• Demonstraties 

• Sensibiliserings- / informatiesessies 

• Gepersonaliseerde begeleiding 



De contracten 
voor waterwinning 
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= een instrument gefinancierd door de SPGE (Openbare Maatschappij voor 

Waterbeheer) om op een gerichte manier te antwoorden op de problematiek van 

de vervuiling door nitraten en pesticiden bij de winning van tot drinkwater 

verwerkbaar water. 

• Diagnose van de 
milieudruk 

• 1ste mogelijke 
oplossingen 

Cel Diagnose 

Pesticide-Waterwinning 

• Definitie van een 
actieprogramma 

PhytEauWal / 
Nitrawal & partners • Invoering van 

het 
actieprogramma 
[ 3 à 5 jaar] 

PhytEauWal / 
Nitrawal & Partners 



De contracten  
voor waterwinning 
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• Sensibiliserings- en 
communicatieacties 

• Remediëringsacties • Monitoring 

Alternatieven voor 
pesticiden 
 
Goede praktijken 
 
Sensibilisering voor de 
impact van pesticiden op 
onze waterbronnen 
 
 

Onderzoeken 
 
Versterkte opvolging van 
de waterkwaliteit 
 
 

Plannen van gedifferentieerd 
beheer 
 
Terbeschikkingstelling van 
alternatief 
onkruidverdelgingsmateriaal 
 
Inrichting van plaatsen voor 
reinigen/vullen van de 
spuittoestellen op de hoeve 
 
Collectieve pompstations 
 



    Partnerships 
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• PhytEauWal is lid van het project Agr’Eau 
www.agreau.be 

• PhytEauWal is partner van meerdere 
Riviercontracten in Wallonië 

• PhytEauWal is partner van het project 
TOPPS Water Protection 

• PhytEauWal neemt deel aan de uitvoering 
van het PWRP (Waals programma ter 
reductie van pesticiden) 



   CONTACT  

PhytEauWal asbl/vzw 

Armelle Copus 

Chaussée de Namur 146 – 5030 Gembloux 

www.phyteauwal.be - info@phyteauwal.be 

+32 (0) 81 627 172 


