
Gratis uitleendepot  
voor landbouwers
Vermijd puntvervuiling en draag zo bij tot een betere waterkwaliteit en de beschikbaarheid 
van gewasbeschermingsmiddelen op de markt.

Puntvervuilingen zijn de grootste bron van verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen van onze 
waterlopen. Door deze vervuiling te voorkomen zal de waterkwaliteit verbeteren. Door allemaal samen 
te werken aan die betere waterkwaliteit kunnen we voorkomen dat er nog meer middelen uit de markt 
verdwijnen. 

Elke stap vooruit is een stap in de goede richting!
Is de aanleg van een eigen infrastructuur voor het opvangen van spuitresten en spoelwater nog niet 
voor onmiddellijk of ben je nog zoekende hoe je die best inricht? 
Maak dan gebruik van het gratis materiaal uit ons uitleendepot. Met het uitleenmateriaal kan je zelf 
uitzoeken wat goed werkt voor jou en vermijd je dat resten in de waterloop terecht komen.

Doe je aanvraag online op www.inagro.be/puntvervuiling en haal  

het materiaal op bij jou in de buurt (5 afhaallocaties in West-Vlaanderen).

De puntjes op puntvervuiling 

Mobiele spoelmat  
met dweilpomp
Een tijdelijke spoelplaats 
waar je je spuitmachine in-
wendig en uitwendig kan rei-
nigen. Het spoelwater wordt 
opgevangen in de spoelmat 
en kan je met de pomp over-
pompen in je opslagtank.

Opvangbakjes  
spoelwater
Met een spoelbakje kan je de 
spuitresten of het reinigings-
water opvangen uit je spuit-
tank. De opgevangen resten 
breng je over in een IBC 
container of andere opslag. 
Het spoelbakje is voorzien 
van een kraantje.

IBC-container
Een IBC container is een 
perfecte opslagplaats voor 
spuitresten. Je kan de resten 
uit het spoelbakje hier in 
bewaren of je kan er zelfs 
rechtstreeks in lozen. Of je 
gebruikt deze om het reini-
gingswater van de spoelmat 
in over te pompen



Locaties uitleendepot
Inagro  Rumbeke-Beitem Ieperseweg 87, Beitem
Loonsproeier Medard Deleersnyder Meulebeke Waterstraat 10, Oostrozebeke 
Demagri Langemark-Poelkapelle Industriestraat 2, Langemark-Poelkapelle
Schipvaarthoeve Poperinge Schipvaartweg 8, Poperinge
Gemeentelijke Werkplaats ’t Fort  Beernem Fortstraat 9B, Beernem

Hoe reserveren?
Stap 1: Kies het gewenste materiaal en afhaallocatie.

Stap 2: Reserveer het materiaal op www.inagro.be/puntvervuiling.

Stap 3: Je ontvangt een bevestigingsmail.

Stap 4: Ga op het afgesproken tijdstip naar je afhaallocatie met je bevestigingsmail.

Extra
Wens je je restwater te laten verwerken* dan kan dit ook via Inagro. Dit aanbod is enkel voor bedrijven 
die een spoelmat of opvangbak uitleenden.

Per bedrijf hanteren we deze tarieven:
- De eerste 5 m³ is gratis.
- 5 tot 10 m³: 50% korting op de verwerkingskost door de Sentinel

*er kan in totaal 50 m³ restwater verwerkt worden. De bovenstaande tarieven gelden zolang de voorraad strekt. 

Meer info
Voor meer informatie over dit aanbod of de aanpak 
van puntvervuiling kan je terecht bij:
jan.vanwijnsberghe@inagro.be - 0484 38 88 79
  
In samenwerking met onze partners 
 

           Dit project kwam tot stand met financiële steun van 

RESERVEER JE MATERIAAL 
op www.inagro.be/puntvervuiling


