
Een betere 
waterkwaliteit 
in Bollaertbeek/Wijtschatebeek 
en Kleine Kemmelbeek

 Ook jij kunt iets doen! 

MEER INFO www.inagro.be/bollaertbeek
 www.west-vlaanderen.be/water-land-schap
 www.rlwesthoek.be

CONTACT Algemeen: Ellen Pauwelyn
 ellen.pauwelyn@inagro.be 051 27 32 90
 Maatregelen puntvervuiling: Jan Vanwijnsberghe
 jan.vanwijnsberghe@inagro.be 051 27 32 95
 Maatregelen erosie: Bert Soenen
 bert.soenen@inagro.be 051 14 03 44
 Maatregelen landschapskwaliteit: Bert Pattyn
 bert.pattyn@rlwesthoek.be 0499 77 41 55
 Water-Land-Schap: Kelly Gheleyns
 kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be  0492 15 99 78

GA ZELF

AAN DE
SLAG !

WIST JE DAT JE VIA DE KLE-BEHEEROVEREENKOMSTEN VAN VLM SUBSIDIE 
KAN KRIJGEN VOOR ONDERHOUD VAN GROENAANPLANTINGEN

Versterk het landschap
- Herstel oorspronkelijke beekvalleien landschappelijk en ecologisch.
- Ga erosie en afkalving van beektaluds tegen met groenaanplantingen. 

Geef ruimte aan water
Overvloedige regenval wordt een vast fenomeen. Bepaalde percelen  
gecontroleerd laten onder water lopen is één van de mogelijke 
oplossingen. Hiervoor kan ook een vergoeding aangevraagd worden.

Overstromings(gras)land
Vergoeding (3): 1.000 euro  
bij de eerste overstroming

100% FINANCIERING via Regionaal Landschap Westhoek 
of Niet-Productieve Investeringen

(Erosie)hagen en hout-
kanten
- Onderbreken van de 

helling of erosiestroom 
- Aanplant langs de 

perceelsgrens of op 
aangewezen locatie

Beekgeleidende elzen- 
singels
- Natuurlijke vorm van 

oeverversteviging
- Aanplant langs talud- 

insteek beek

Graften en houtwallen
- Herstellen van taluds 

(bestaande reliëf- 
structuren & landschaps- 
relicten)

- Versterken door te  
(her)beplanten

GOG Voormezele

www.vlaanderen.be/pdpo
met steun van ELFPO

Instituut voor Landbouw-, 
Visserij- en Voedingsonderzoek

(3) Tot 28/02/2024
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Water -Lan d-S ch ap Deelgebied

Robuuste Waterlopen Westhoek

Onderzoek
opportuniteit en haalbaarheid

Kaart 3.1: situering projectgebied

bron: 
- afstroomgebieden: GISwest - Provincie West-Vlaanderen
- gemeenten: GISwest - Provincie West-Vlaanderen

aangemaakt op: 27.08.2018
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Vermijd puntvervuiling
Puntvervuilingen komen voor tijdens het vullen of reinigen van het spuit-
toestel. Voorbeelden zijn vermorsingen of reinigingswater dat via afvoer-
putjes in de waterloop terechtkomt.  Met gerichte en eenvoudige maat- 
regelen kunnen deze voorkomen worden. 

• Kies voor een veilige vul- en reinigingsplaats:
- op het veld of onverhard oppervlak (min. 5 meter van de beek);
- vul- en spoelplaats met opvang van reinigingswater.

• Laat zegels niet rondslingeren.
• Voorkom dat slakkenkorrels met metaldehyde in de beek terecht- 

komen. Ze zijn zeer moeilijk uit het water te verwijderen. 
• Gebruik 90 % driftreducerende doppen.
• Respecteer de bufferzone.

GRATIS (1) FINANCIËLE ONDERSTEUNING (3)

Vul- en spoelplaats  
voor spuittoestel
Vergoeding: 2.500 euro 

Biofilter voor zuivering  
reinigingswater
Vergoeding: 750 euro 

Fytobak voor zuivering  
reinigingswater
Vergoeding: 4.000 euro 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING t.w.v. 50% van de kostprijs maatregelen (2)  

Opvangbakjes voor reinigingswater spuittoestel Sentinel voor zuivering 
reinigingswater

Pak erosie aan
In ons heuvelachtig landschap zorgt erosie ervoor dat sediment en  
bijgevolg ook fytoproducten en nutriënten in het water terechtkomen.

• Neem maatregelen aan de bron: 
- Zorg voor bodembedekking in de winter.
- Kies voor niet-kerende bodembewerkingen.  

In veel teelten is dit toepasbaar.
- Vermijd bodemverdichting.
- Verhoog het organische koolstofgehalte van je bodem.
- Voorzie drempels in ruggenteelten.

• Soms zijn maatregelen zoals grasbufferstrook  
of dammen ook nodig.
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(1) Gratis tot 31/12/2022                              (2) Maatregel moet gerealiseerd zijn voor 28/02/2024                          (3) Tot 28/02/2024

PROBLEMATIEK

Van het water uit de Bollaertbeek/Wijtschatebeek en de Kleine 

Kemmelbeek produceert De Watergroep drinkwater. Maar de 

waterinname vanuit deze beken naar de vijvers moet worden 

stopgezet in het voorjaar en de zomer door te hoge concen-

traties aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit verlaagt de 

waterbeschikbaarheid. 

Via beide beken wordt ook jaarlijks meer dan 6.000 ton  

sediment afgevoerd dat zo in de vijvers terechtkomt. Dit zet  

eveneens de waterbeschikbaarheid onder druk en leidt tot  

hoge baggerkosten.

WIST JE DAT EEN GLAS SPUIT-
OPLOSSING IN ALLE WATER 
VAN DE BOLLAERTBEEK EN 
KLEINE KEMMELBEEK SAMEN 
REEDS VOOR EEN NORMOVER-
SCHRIJDING ZORGT!

Grasbufferstrook
Vergoeding: 
1.800 euro/ha/jaar (eigen beheer) 
1.500 euro/ha/jaar (beheer door derden)

Graskruidenstrook
Vergoeding: 2.300 euro/ha/jaar

Plantaardige dam
Vergoeding: 2 euro/ha/jaar

Inwerken stro
Vergoeding: 200 euro/ha/jaar

Wittenhuisstraat, Ieper

Mandestraat, Heuvelland

Brulozestraat, Heuvelland

WIST JE DAT DE WATER- 
KWALITEIT IN BEIDE 
BEKEN MINSTENS  
WEKELIJKS WORDT 
GEMETEN DOOR  
DE WATERGROEP!

ZIN OM 

AAN DE SLAG 

TE GAAN? WE 

ONDERSTEUNEN 

JE HIERIN 

GRAAG!


