
Leader Westhoek project 

‘Boer en bij’



• Samenwerking Poperinge Ten Bunderen, de imkervereniging 
De Westerbie en Inagro

• 2016-2018

• Landbouw, milieu en de bij staan centraal

• Acties:         - Bouw bijenhal op site AVOWEST
- Aanleg vul- en spoelplaats op site AVOWEST
- Onderzoeken
- Sensibilisatieacties

Project ‘Boer en Bij’



• Onderzoek uitwendige reiniging spuittoestellen

• Aanleg vul- en spoelplaats met biofilter op site AVOWEST

Acties 2017



Analyse van het reinigingswater van de uitwendige reiniging 
van 5 spuittoestellen in najaar 2016
Welke concentraties GBM in dit water?

Onderzoek uitwendige reiniging



Veilige vul- en reinigingsplaats

Vul- en spoelplaats metopvang en 
zuivering van reinigingswater Het Veld



Vul-en spoelplaats Avowest

Opvang restwater 
via spuitboom

Oppervlaktewater

Kleine slibopvang 

Kranen
KWS scheider + 
Coalescentiefilter

Restwater opvang 
(10m³)

Vul –en 
spoelplaats

Opvang hemelwater 
(10m³)

Reinigen machines: 
Opvang slib + olie/vetscheider + 
coalescentiefilter => opp water

Restwater: 
Opvang slib => cisterne opvang 
restwater

Hemelwater: doorloopt zelfde traject 
als waswater machines





• Workshop ‘Bouw je eigen biofilter’

Acties 2018



Donderdag 1 maart 2018 om 13u
Locatie: Avowest

Programma:
13u00: Verwelkoming + registratie
13u15: Toelichting IPM (Jonas Claeys, Inagro)
14u00: Opvang + verwerken van restwater, wat zijn de mogelijkheden.
Focus op de biofilter (Ellen Pauwelyn, Inagro)
14u45: Bezoek vul-en spoelplaats + biofilter Avowest (Martijn D’hoop, Inagro)
15u00: Workshop ‘bouw je eigen biofilter’ (Martijn D’hoop, Inagro)
16u15: Einde

Workshop ‘Bouw je eigen biofilter’



Bestel je eigen biofilter!

 Korting voor landbouwers en loonsproeiers uit de Westhoek 

 Korting kan oplopen tot 50% van de kosten*

 Bestellen van een pakket kan vooraf of tijdens de workshop op 1 maart

Interesse: Contacteer ons via martijn.dhoop@inagro.be of 051 273290

Inschrijven workshop kan vanaf 05/02/2018 via www.inagro.be/inschrijven

*Afhankelijk van aantal bestellingen + grootte biofilter. 

Workshop ‘Bouw je eigen biofilter’

http://www.inagro.be/inschrijven


• Workshop ‘Bouw je eigen biofilter’

• Gratis bedrijfsadviezen voor landbouwers uit de westhoek over 
de aanleg van een vul- en spoelplaats en zuiveringssysteem 
voor restwater van het spuittoestel. 
Contacteer Ellen.pauwelyn@inagro.be of 051/273290

• Onderzoek interesse gemeenschappelijke vul- en spoelplaats
=> Vraag om korte vragenlijst in te vullen

• 13 juni 2018: opening bijenhal + vul- en spoelplaats + studiedag

Acties 2018

mailto:Ellen.pauwelyn@inagro.be


Dank u voor 
uw aandacht


