Recyclen van drainwater
Nog steeds twijfels omdat het (nog) niet moet
Toekomstige nieuwe regels voor het hergebruik van water van containervelden en glas veroorzaken onrust onder boomkwekers die hun
water nu nog niet recyclen. Hoge kosten, een nieuwe verbouwing en het aanvragen van weer meer en andere vergunningen? Voorlopig zijn
er ook andere oplossingen, zoals biologisch telen of het gebruik van Osmocote. Vakblad Boom in Business dook in enkele aspecten van recyclen - of recycleren zoals men in Vlaanderen pleegt te zeggen - en ontdekte dat recyclen ook geld kan opleveren.
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Een sprong vooruit. Zo zien enkele boomkwekers hun recente overgang naar recyclen. Geen
zwaard van Damocles meer dat boven je hoofd
blijft hangen: nee, voorlopig zit je zeker binnen
de regels en weet je waar je aan toe bent. Het
kost wat, maar dan heb je ook wat. De aanleg
van een nieuwe teeltvloer biedt de kans om het
complete bedrijf eens te herschikken. Maakt het
werken misschien wel gemakkelijker. Het bedrijf
toont beter. Tot zover de gemoedstoestand van
de kweker. Voor sommige kwekers is het nieuws
dat recyclen de aanleiding kan zijn om meer geld
te gaan verdienen. Dankzij een nieuwe teeltvloer
groeit het gewas gelijkmatiger, komen minder
ziektes voor en zijn besparingen op meststoffen mogelijk. Ook ergonomisch kunt u stappen
maken: moderne teeltvloeren zijn goed beloopbaar en schoon. En zelfs Deense karren zijn in
veel gevallen over de vloer te verplaatsen.
Hoge kosten
De kosten van recyclen vallen niet mee. Met een
kostprijs van tussen € en € voor de teeltvloer
moet in de meeste gevallen de bank bij de financiering worden betrokken. Zijn ziektekiemen
die zich verspreiden in het hergebruikte water
een risico? Nee, want wanneer u zorgt voor een
goede ontsmetting, monitoring en eventueel
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gerichte bestrijding, is de ziektedruk lager dan
bij traditionele teeltsystemen. Bedrijven kunnen u
helpen, zoals u ziet op de volgende pagina’s.
Maatschappelijk verantwoord
Maatschappelijk gezien is niet recyclen niet te
verantwoorden: wanneer in het Boskoopse het
water nog steeds zo’n hoge ec en zulke hoge
waarden aan verontreinigende stoffen heeft dat
sommige kwekers er geen gebruik van willen
maken, zegt dat iets. Recyclen valt niet alleen
onder de regels, die naar verwachting alleen
maar strenger worden, het hoort ook thuis onder
de noemer ‘maatschappelijk verantwoord’.
Op dit moment zijn de tegenvallende prijzen
voor veel producten het struikelblok om direct
veel te investeren. Gelukkig zijn momenteel de
langzaamwerkende meststoffen een uitstekend
en toegestaan alternatief om met minder milieubelasting tegen betrekkelijk lage kosten een goed
product te telen. Verderop leest u hoe.

Wetten en regels recyclen nog onduidelijk
Voor het lozen van water van containervelden is op dit moment een waterwetvergunning verplicht. Regels m.b.t. agrarische
activiteiten worden echter opgenomen in het
‘Activiteitenbesluit’, waarvoor het ministerie van
I&W (voorheen VROM) verantwoordelijk is. Dat
besluit wordt medio 2012 of begin 2013 van
kracht. Een aantal bestaande agrarische
besluiten wordt hierin opgenomen, zoals:
• Lozingenbesluit openteelt en veehouderij
• Besluit landbouw
• Besluit glastuinbouw
Ook pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen zal dan in het kader van
het Activiteitenbesluit worden geregeld. De
wetgeving is echter nog in ontwikkeling: op
dit moment loopt de inspraakprocedure nog
en mogelijk verandert het besluit nog op
diverse punten. Het blijkt nu lastig om exact te
achterhalen wat de regels zullen worden. Het
Activiteitenbesluit moet leiden tot verminderde
regeldruk en lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Waterschappen zullen deels op de regels
toezien; milieudiensten, gemeentes en
provincies zijn de overige toezichthouders.

