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WORKSHOP HERGEBRUIK DRAINWATER VAN AARDBEITRAYVELDEN
Volgens het Vlaamse MAP 6 is het opvangen van drainwater afkomstig van
aardbeitrayvelden en containervelden in een first-flush systeem verplicht vanaf 1 januari
2021. Bij het opvangen en hergebruiken van dit type drainwater komt er heel wat bij
kijken. Om dit type drainwater correct op te vangen en te hergebruiken wil Proefcentrum
Hoogstraten enkele handige tips geven hoe je dit als teler het best kan aanpakken. Zo
bekijken we uit welke componenten een first-flush systeem opgebouwd is, welk type
ontsmetter geschikt is en met welke parameters er best rekening gehouden worden voor
het hergebruik van drainwater. Deze workshop is ook de ideale moment om al
je vragen over first-flush systemen te stellen.

SAVE THE DATE
Omwille van COVID-19 maatregelen kunnen we
niet met zekerheid zeggen onder welke vorm deze
workshop kan doorgaan. Wel willen we jullie vragen
om woensdag 14 oktober 2020 in jullie agenda vrij te
houden. Deze workshop zal, indien mogenllijk, fysiek
plaatsvinden op Proefcentrum Hoogstraten en zal
starten om 13u. Het einde wordt voorzien omstreeks
17u30. Meer info volgt tegen 9 oktober. We houden de
geldende maatregelen in het oog om de workshop zo
veilig mogelijk plaats te laten vinden.

MEER INFO
dieter.baets@proefcentrum.be

INSCHRIJVINGEN
Afhankelijk van de geldende Covid-19 maatregelen kunnen we de workshop fysiek of
virtueel laten doorgaan. INoteer alvast 14 oktober in je agenda en schrijf je in voor 9
oktober 2020 via www.proefcentrum.be. Deelname is gratis.
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