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Eemster 2011 Lelieteelt in waterwingebied



Spoelplaats op rand grondwaterbeschermingsgebied
Ruinerwold 2007 - heden



Bezorgdheid leidt tot zelfstudie



 Reinigingsmethoden bij morsen en/of lekkage

- Dek af met droog zand of aarde.

- Gemorst product opvangen in afsluitbare vaten en afvoeren als chemisch afval.

- Maak de verontreinigde plaats grondig schoon met water.

- Vermijd dat het product of het waswater terecht komt in afvoerkanalen, oppervlaktewater, grondwater of

bodem.

- Indien nodig absorberend materiaal, geschikt voor organische vloeistoffen, gebruiken om alle resten

grondig te verwijderen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

- Draag geschikte beschermende kleding, rubber handschoenen, een veiligheidsbril en adembescherming

(minimaal filter B3, P3).

- Zorg voor voldoende ventilatie.

- Omstanders op afstand houden van verontreinigde plaats en zich windopwaarts begeven.

- In geval van veel gemorst materiaal, ontruim de ruimte en onmiddellijk contact opnemen met een

deskundige.

- Zie voor nadere informatie over persoonlijke bescherming rubriek 8.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Inzamelen van gemorst materiaal in afsluitbare vaten voor afvalverwijdering.

- Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving.

- Spoelwater niet in rioolsystemen/oppervlaktewater laten komen.

- Gemorst product of ongecontroleerde lozingen op het oppervlaktewater dienen te worden gemeld aan de

betrokken autoriteiten.

 3. GEVAREN

-  Kan schadelijk zijn bij inademing en opname door de mond.

-  Kan vergiftige gassen vormen in contact met zuren.

-  Kan brandwonden veroorzaken.

-  Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

-  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

-  Kan zeer vergiftig zijn voor in het water levende organismen;

-  Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

-  Inname van alcohol kan de schadelijke werking versterken. -

-  Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.



Natte grondontsmetting pal op bewoning

Geeuwenbrug 2007



Wapse 2008
Natte grondontsmetting naast het dorp Wapse



Nationaal Park Drents Friese Wold 2010

Karrenvracht Monam in beschermd natuurgebied Drents Friese Wold



Diever 2008

pesticide gemorst op belendend perceel met schapen 



2011Eemster 2011

Groot lelieveld naast schoolplein



Leggelo 2011 Gebruik pesticiden direct naast woonhuis



Diever 2011
‘Pesticidegebruik naast schapenland’ 



Geeuwenbrug 2011 ‘Even buiten een boterhammetje eten....’ 




