er

en

bo

nd

© wAlTer vAn neck

DOSSIER

Efficiënt omgaan met water en
spuistroom in de glastuinbouw
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HEMElWATER IS
EEN GODSGESCHENK
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Slechte MAP-meetpunten worden vaak in de schoenen van de glastuinbouw
geschoven. Met goed uitgangswater kan de hoeveelheid spuistroom drastisch
verminderen. De Vlaamse overheid legt normen op om de spuistroom op een voor
het milieu veilige manier te verwerken. – Walter Van Neck
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op

emelwater is gratis voorhanden en
heeft een uitstekende kwaliteit als
gietwater. Opvang van hemelwater
is in de glastuinbouw eerder regel dan
uitzondering. Vaak is de hoeveelheid
regenwater op jaarbasis onvoldoende of is
de opslagcapaciteit te klein. Tuinders
zullen regelmatig beroep moeten doen op
een alternatieve waterbron. grondwater
heeft zijn beperkingen door allerlei
regelgeving en/of door de biochemische
kwaliteit. in veel regio’s in vlaanderen
verleent de overheid nog slechts grondwatervergunningen voor beperkte duur of
voor beperkt debiet. Oppervlaktewater
kan risico’s inhouden op gebied van
pollutie of insluip van plantenziektes.
Leidingwater is erg duur maar meestal
wel van goede kwaliteit.

Hemelwater
in een normaal jaar bedraagt het waterverbruik in een glastuinbouwbedrijf met
vruchtgroenten 850 l/m² voor paprika en

Opvang van hemelwater is in
de glastuinbouw eerder regel
dan uitzondering.
aubergines, 1050 l/m² voor komkommer
tot 1200 l/m² voor tomaat. Bij volledige
recirculatie kan het waterverbruik gereduceerd worden tot 600 l/m² voor paprika
en aubergines, 675 l/m² voor komkommer
tot 800 l/m² voor tomaat. reken daarbij
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het water dat nodig is voor een dakberegening, verdamping, terugspoelen filters,
onderhoud en sanitair en we komen al
vlug op 9000 tot maximaal 10.000 m³/ha
glasoppervlak.
Hemelwater (meestal regenwater, al kan
sneeuw in sommige jaren een aanzienlijke bijdrage leveren) is als gietwater
uitermate geschikt in de glastuinbouw. De
hoeveelheid neerslag in België bedraagt
bij benadering gemiddeld 800 l/m². de
cijfers van de laatste 10 jaar van het kMi
(ukkel) geven een gemiddelde van
838,8 l/m²; in 2012 bedroeg het gemiddelde 977 l/m². nog voor de statistieken:
het droogste jaar sinds het begin van de
waarnemingen van het kMi vanaf 1833
was 1921 met 406 l/m² en het natste jaar
was 2001 met 1089 l/m².
dossier • 37
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Tabel 1 Benodigde grondoppervlakte voor een folievijver - Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, PPO,

Wageningen, 2003
Inhoud (m3)

Benutting (%)

Benodigde grondoppervlakte
ijzeren silo (m2)

Benodigde grondoppervlakte
folievijver (m2)

500

60

500

225

1.000

70

850

450

1.500

75

1.100

675

2.000

80

1.350

900
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Het Mestdecreet vermeldt in art.9 §2 dat
‘landbouwers die voor de teelt onder
permanente overkapping gebruik maken
van een groeimedium ten laatste op
1 januari 2011 dienen te beschikken over
een opslagcapaciteit minstens overeenstemmend met de spuistroom geproduceerd gedurende 6 maanden’ (zie tabel 2).

Bij plaatsgebrek kan men een plaatstalen silo plaatsen voor de opvang van hemelwater.

ht

Om regenwater te kunnen aanwenden in
de (glas)tuinbouw moet het eerst opgeslagen worden. de meeste tuinbouwbedrijven beschikken over een folievijver om
dit water op te vangen. Jammer genoeg
regent het meestal het minst in de periodes dat de watervraag het hoogst is. De
inhoud van het waterbassin zal dus
afhankelijk zijn van de watervraag tijdens
de zomer.
In Nederland geldt als wettelijke norm dat
elk serrebedrijf een opslagcapaciteit van
500 m³ hemelwater per hectare glasoppervlak moet voorzien. Hiermee kan
men aan ongeveer 60% van de waterbehoefte voldoen.
In de praktijk geldt als algemene stelregel
dat de oppervlakte van een hemelwaterbassin een tiende van het glasoppervlak
moet hebben (tabel 1).
In vele bestaande glastuinbouwgebieden
is bovengrondse opslag echter moeilijk te
realiseren wegens ruimtegebrek. Mogelijke alternatieven voor de folievijver zijn
de plaatstalen watersilo’s en de ondergrondse wateropslag in betonnen reservoirs.
Het voordeel van een plaatstalen watersilo is dat er een kleinere grondoppervlakte voorzien moet worden. de binnenzijden van de silo wordt bekleed met een
op maat gemaakte folie. Om algengroei te
voorkomen kan de silo afgedekt worden
met een anti-algenzeil.
in het kader van het AdlO-project ‘Telen
zonder spui’ werken de proeftuinen en de
Thomas Moore Hogeschool aan een
rekentool voor het dimensioneren van
hemelwateropslag specifiek voor de
vruchtgroenten en sierteelten op substraat in Vlaanderen.
In Nederland is ondergrondse opslag van
hemelwater, mede door de dure grondprijs, al jaren ingeburgerd in de glastuinbouw. Elke vierkante meter die door een
folievijver of ijzeren silo wordt ingenomen,
betekent minder benutbare teeltruimte.
Bij nieuwbouw kan men een reeks van
kelders van gewapend beton aanleggen
onder de loods en zelfs onder de serre.
De verschillende kelders kunnen met
elkaar verbonden worden (principe van de
communicerende vaten). Om geen vervui-

Wetgeving

en

Opslag regenwater

ling van bijvoorbeeld stof en bladeren in
de kelders te krijgen, moet het instromende regenwater gefilterd worden.
groot voordeel van deze ondergrondse
opslag is dat het water in de zomer koeler
blijft dan bij bovengrondse opslag. Veel
wortelziekten worden gelinkt aan oplopende temperaturen van het gietwater en
de substraatmatten.

er

Hemelwater heeft een zeer laag zoutgehalte (ec-waarde) en een pH-waarde
kleiner dan 7 en kan daardoor veelvuldig
gerecirculeerd worden zonder dat de
ballaststoffen onevenredig oplopen.
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DOSSIER

Efficiënt omgaan met water en
spuistroom in de glastuinbouw

2.500

83

1.850

3.000

86

2.000

4.000

95

2.500

Tabel 2 Benodigde opslagcapaciteit volgens teelt en teeltsysteem (in m³ per ha)
Teelt

Zonder recirculatie

Met recirculatie

Aardbeien onder glas

240

20

Aardbeien onder plastic

130

20

Aubergine

750

30

Azalea

270

45

Boomkwekerij

270

niet van toepassing = 0

groene en bloeiende planten

630

20

Houtig kleinfruit, andere dan aardbeien

113

15

komkommer

750

30

Overige teelten

750

30

paprika

750

30

Sla (op gotenteelt)

niet van toepassing = 0

30

Snijbloemen

2400

400

Tomaat

750

30

Witloof

36 m³/bedrijf

0
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Tabel 3 Maximale hoeveelheid spuistroom die je op grasland mag toedienen op basis van de
forfaitaire samenstelling spuistroom die door de mestbank wordt gehanteerd
NO3-N
(kg/ton)

Azalea

0,07
0,01
0,18

Sla

0,28

groene en bloeiende planten
komkommer
paprika
Tomaten

2.425

140

0,02

8.500

500

0,06

940

55

0,11

605

0,18

0,05

940

55

0,19

0,06

890

50

35

0,39

0,08

435

25

0,40

0,08

425

25

0,54

0,10

310

18

0,49

0,08

345

20

op

Aubergines

0,02

yr

Rozen

Spuistroom op gras in winter1
(m³/ha)

ig

Boomkwekerij
Aardbeien

Maximale spuistroom op
grasland (m³/ha)

P 2O 5
(kg/ton)

ht

Teelt

Forcerie witloof

0,10

0,04

1.700

100

Andere tuinbouwteelten

0,50

0,20

340

20

C

1 Periode 1 september tot 15 februari

Tussen 1 september en 15 februari mogen geen meststoffen, waaronder ook
spuistroom, op begroeide landbouwgronden worden opgebracht. Als de spuistroom minder dan 0,06 kg stikstof/m³
bevat, kan je een attest ‘lage stikstofinhoud’ aanvragen bij de vlM (aanvraagformulier vind je op het ledengedeelte van de
website van Boerenbond). De bijgevoegde
analyse, afkomstig van een erkend labo,
moet uitgedrukt zijn in mg/l of kg/ton. dit

Folievijver met links de inlaat voor het

krijgen, is er een procedure met doorlichting door een erkend praktijkcentrum
ingevoerd.
Een burenregeling kan worden afgesloten
voor het transport van spuistroom geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente naar een andere exploitatie
in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente. Het transport wordt
uitgevoerd door de aanbieder of de afnemer van de spuistroom met een trekkend
voertuig waarvan hij eigenaar is. Dit is
nieuw vanaf 1 januari dit jaar.
Op een melding van een burenregeling
staan de volgende gegevens: de identificatie- en adresgegevens van de aanbieder en de afnemer, de hoeveelheid
spuistroom uitgedrukt in ton, in kg N en
in kg p2O5 die vervoerd wordt. De periode
moet altijd gelegen zijn binnen één
kalenderjaar.
De burenregeling moet je ten laatste een
week voor het vervoer aan de Mestbank
melden. Burenregelingen die betrekking
hebben op het verhandelen van spuistroom voor een bepaald kalenderjaar,
kan je ten vroegste aan de Mestbank
melden vanaf 1 december van het vorige
kalenderjaar. Maak het formulier op in
3 exemplaren. eén exemplaar bezorg je
ingevuld aan de Mestbank in de provincie
van de aanbieder. Je kan het formulier
opsturen per fax of per brief, of je kan het
persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs in de provincie van de aanbieder.
zowel de aanbieder, de afnemer als de
Mestbank bewaren elk één exemplaar. n

er

attest, dat 3 jaar geldig blijft, geeft je de
mogelijkheid om in de winter maximaal
10 kg stikstof/ha af te zetten op begroeide
landbouwgronden.
Telers van aardbeien en houtig kleinfruit
kunnen spuistroom op een voor het
leefmilieu onschadelijke wijze afzetten
door rechtstreekse doorsijpeling, maar

Bo

Onder bepaalde voorwaarden laat de
wetgever toe dat je opslagcapaciteit
kleiner is.
Met een lozingsvergunning kan de spuistroom in een riool of oppervlaktewater
geloosd worden als je hiervoor een milieuvergunning kan verkrijgen. Het halen
van de lozingsnormen is niet gemakkelijk.

2

en

1 Een hefboomsysteem laat op eenvoudige wijze toe om de inhoud van de plaatstalen silo te bepalen.
opgevangen hemelwater en het condenswater van de serres, rechts achteraan de overloop.
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1

wel beperkt tot 100 l/m²/jaar, tot 20 l/m²
van september tot en met februari en
maximaal de hoeveelheid kunstmest die
je volgens de bemestingsnormen op
grasland mag brengen, met name 200 kg
n/ha. Op het ledengedeelte van de website van Boerenbond vind je een bijlage
om bij je vlM-aangifte te voegen.
De mogelijkheid bestaat om af te wijken
van de wettelijk opgelegde normen voor
opslagcapaciteit. Om deze afwijking te
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VAN DE EERSTE TOT
DE lAATSTE DRUPPEl

O
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Elk glastuinbouwbedrijf stelt alles in het werk om elke druppel water oordeelkundig
aan te wenden. De MAP-meetpunten worden met argusogen opgevolgd en de overheid zet de knip op de grondwaterwinningen. Een gesloten watersysteem is niet
langer een utopie, maar een noodzaak. – Walter Van Neck

C

op

m één en ander aan de praktijk te
toetsen lag een bezoek aan het
proefcentrum Hoogstraten voor de
hand. De teelten van vruchtgroenten
onder glas en de teelt van aardbeien
vragen een aparte aanpak wat watergeven
en waterbehandeling betreft. Bedrijfsleider roel vanderbruggen van het proefcentrum was het perfecte aanspreekpunt.

Opvangen hemelwater
Het proefcentrum beschikt over een open
folievijver voor de opvang van hemelwater.
Het regenbassin heeft een inhoud van
10.000 m³ bruto of 8.000 m³ netto en is
5 m diep. dit water wordt aangewend in
het 2,5 ha grote serrecomplex met aard40
40 • dossier

beien en vruchtgroenten, het trayveld van
3000 m² en wat vollegrondteelten, samen
goed voor een 3 ha te beregenen oppervlakte. In het bassin wordt, naast het
regenwater, ook het condenswater van de
serre opgevangen.
“Meestal is de inhoud van de vijver onvoldoende om een heel jaar te overbruggen
en moeten we tijdens de zomer wat extra
putwater oppompen. Vorig jaar hadden we
met de vele regen voldoende hemelwater
ter beschikking in het bassin voor de
teelten”, aldus Roel Vanderbruggen.

Spuistroom
Niet alle water op een tuinbouwbedrijf
kan worden hergebruikt. In een ijzeren

silo vangt men het spuiwater van de
serres en het terugspoelwater van de

Niet alle water op een
tuinbouwbedrijf kan worden
hergebruikt.

zandfilters, op. Ook het water dat in de
zomer van het trayveld spoelt en waarin
nog voedingsstoffen zitten, wordt naar de
silo geleid. een eenvoudig hefboomsysteem geeft het peil van de silo aan. Als er

Boerenbond • Management&Techniek 9 • 3 mei 2013

© wAlTer vAn neck

en

Bo

er

1

ht

yr

ig

2

© wAlTer vAn neck

Naast het hemelwaterbassin ligt het
trayveld voor de opkweek van de aardbeiplanten. De grote uitdaging was om ook
op het trayveld de waterstroom gesloten
te maken. Om te voorkomen dat de meststoffen bij een regenbui van de niet-doorlatende ondergrond zouden afspoelen
naar het oppervlaktewater, moet het
hemelwater altijd opgevangen kunnen
worden in de opvangvoorziening. In dit
verband spreekt men vaak over de first
flush. Het eerste water dat na een regenbui wegstroomt, bevat vaak een te hoog
gehalte aan voedingselementen en moet
men het best opvangen. Daarom is het
trayveld hellend aangelegd en eindigt het
onderaan in een reservoir met folie.
Onder het trayveld ligt een drainage die al
het doorsijpelende water opvangt in het
reservoir. Het regen- en gietwater dat op
de grondfolie valt, loopt eveneens af in het
reservoir.
Tijdens de winter kan al het opgevangen
regenwater naar het grote hemelwaterbassin worden overgepompt. In de
zomer, als het trayveld vol aardbeiplanten staat, zal de first flush naar de ijzeren
silo van de spuistroom worden overgepompt, de rest gaat naar het hemelwaterbassin.

bo

Trayveld
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te veel spuiwater in de silo staat, wordt
het naar 2 rietvelden gebracht. Tijdens de
zomermaanden daalt het peil door verdamping en het riet haalt de voedingsstoffen uit het water. De rietvelden hebben
geen overloop naar de naburige grachten.
Alle spuistroom blijft op het bedrijf. Ook
de grasvelden rondom worden beregend
met de spuistroom.

op

Ontsmetten met langzame
zandfilter

C

De langzame zandfilter ontsmet en
filtert de drain van alle aardbeiteelten
van het proefcentrum. De transmissie of
helderheid van de drain is te laag zodat
een uv-ontsmetting onvoldoende afdoding van de ziektekiemen zou hebben. In
ondergrondse kelders worden de vuile
en propere drain netjes naast elkaar
opgevangen. Bijkomend wordt de gefilterde drain, voor hij naar de kelder met
propere drain gaat, ontsmet met een
lagedruk-uv. Onderhoud is er weinig of
niet aan dit systeem. de langzame zandfilter staat in een niet verwarmde corridor, waar enkel de vorst wordt uitgehouden. Omdat er in de wintermaanden

3

1 Langzame zandfiltratie: het drainwater van alle aardbeiteelten wordt in het proefcentrum via de
langzame zandfiltratie ontsmet. Rechts bevinden zich de ondergrondse kelders voor de vuile en
propere drain. In de ton vooraan besturen 3 sensoren de pompen. Als de drain de zandfilter verlaat
krijgt hij nog een bijkomende ontsmetting van de lagedruk-UV. 2 Als er te veel spuiwater in de silo
staat, wordt het naar 2 rietvelden gebracht. Tijdens de zomermaanden daalt het peil door verdamping en het riet haalt de voedingsstoffen uit het water. Ook de grasvelden rondom worden beregend
met de spuistroom. 3 Het regenwater en drainwater van het trayveld worden vooraan opgevangen
in een opvangvoorziening. De first-flush (met meststoffen) wordt naar de achterliggende ijzeren silo
gepompt. Water zonder meststoffen wordt naar de grote folievijver gepompt.
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Waterminnende pathogenen
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Regenwater kan er toe bijdragen dat we
minder moeten spuien en langer de
restdrain mee kunnen recirculeren. Toch
kan recirculatie leiden tot een toename
van de verspreiding van pathogenen
(bacteriën, schimmels, aaltjes en virussen). Om de kans op een algemene
besmetting te voorkomen moet men in de
eerste plaats uitgaan van gezond plant-

Een goed
ontsmettingssysteem kan veel
narigheid voorkomen.

op
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Om de aanwezigheid van phytium en
phytophthora te kunnen vaststellen, is
de bladloktoets, zoals die ontwikkeld is
door het ilvO, het best geschikt. Hiervoor worden het best de blaadjes van de
rhododendronhybride cunnigham white
gebruikt wegens de gevoeligheid voor
deze schimmels. voor de betrouwbaarheid van de toets heeft het proefbedrijf

H

ergebruik van drainwater heeft
dus economische en ecologische
voordelen maar houdt ook enkele
risico’s in. na verloop van tijd kunnen
bepaalde ballastzouten te hoog oplopen
en bepaalde ziektekiemen via het water
rondgestuurd worden.

en

Controle op de werking
van de ontsmetting

zelf een rhododendron aangeplant die
nooit behandeld wordt met een fungicide. Neem bladeren die niet te oud
(met vlekken of scheuren) of te jong zijn
(waslaag onvoldoende gevormd). De
rhododendronblaadjes hangen gedurende 3-4 dagen in een netje zwevend
aan een drijvend piepschuimblokje in
het bassin en trekken de zwemsporen
van pythium en phytophthora aan.
gebruik één normaal blad of 2 kleine
blaadjes per netje. Was ze voorzichtig
onder de kraan en snij ze doormidden.
De schimmels infecteren de blaadjes en
vormen lesies (= bruin-rode vlekken).
“Aanvankelijk stuurden wij de rhododendronblaadjes naar een labo waar de
lesies geanalyseerd werden via uitplating en microscopische determinatie.
Ondertussen hebben wij genoeg expertise zodat we de infectie visueel kunnen
beoordelen”, geeft Roel Vanderbruggen
aan. n

er

weinig drain is in een aardbeiteelt, is
extra verwarming hier niet noodzakelijk.
Algemeen adviseert men wel dat de
werking pas gegarandeerd wordt bij een
temperatuur vanaf 12 à 15 °c. Om de
biologische werking van de langzame
zandfilter niet te verstoren, moet er
boven het zand een minimale waterlaag
aanwezig zijn. Als er geen vuile drain
voorhanden is, wordt de propere drain
terug door de filter gestuurd.
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HOGEDRuK-uV
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de drain van de tomaten- en paprikaserres van het proefcentrum wordt
ontsmet met een hogedruk-uv. drainwater maakt ongeveer 20 tot 30% uit
van het waterverbruik zodat hergebruik een logische keuze is. de ontsmetting gebeurt in een buisreactor met centraal een kwikdamplamp beschermd
door een kwartsbuis. de drain stroomt tussen de kwartsbuis en de buitenwand van de reactor. Als stralingsbron wordt een hogekwikdampdruk
gebruikt. Om de transmissie (helderheid) zo hoog mogelijk te houden, wordt
het drainwater eerst over een zandfilter (rechts op de foto) gebracht. In de
lamp zorgt een wisser ervoor dat de neerslag op de kwartsbuis regelmatig
verwijderd wordt. Ook het zuur (zie zuurvat midden), dat regelmatig wordt
toegevoegd, heeft eenzelfde functie.

42
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Drainwaterverhitting werkt zeer efficiënt tegen
de meeste pathogenen.

materiaal. Bedrijfshygiëne tijdens en na
de teelt moet strikt toegepast worden.
snel fytosanitair ingrijpen bij de eerste
symptomen van een aantasting kan
verdere verspreiding voorkomen. controleer ook regelmatig de werking van de
ontsmettingssystemen en sla geen onderhoudsbeurt over.

Spuien, noodzaak of gewoonte?
de reden voor het spuien van de spuistroom kan diverse oorzaken hebben. Bij
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HERGEBRUIK VAN DRAINWATER
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Bij de teelt van vruchtgroenten op substraat onder glas wordt er gestreefd naar 25
tot 30% drain. Als dit drainwater hergebruikt kan worden, besparen we aanzienlijk
op de meststoffenfactuur en het waterverbruik, en wordt de ecologische impact tot
een minimum herleid. Toch moeten we de nodige voorzorgen nemen om ziekteverspreiding tegen te gaan. – Walter Van Neck

De vorige generatie substraatmatten gaf
nogal wat schuimvorming door additieven
en om elk risico te vermijden werd de
eerste spui niet hergebruikt. de produ-
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ziektedruk kan beslist worden dat er
gespuid wordt. een goed ontsmettingssysteem kan veel narigheid voorkomen.
Vaak lopen bepaalde elementen (zouten)
onevenredig hoog op zodat de voedingsbalans uit evenwicht dreigt te geraken.
Het oplopen van het zoutgehalte in de
spui kan te wijten zijn aan slecht uitgangswater of restzouten van meststoffen. Daarom moet het aanmaakwater van
uitstekende kwaliteit zijn. Hemelwater is
en blijft hiervoor de meest aangewezen
bron. Enkel tijdens de zomer, als de
temperatuur van het vijverwater (te) hoog
kan oplopen, kan boorputwater een
afkoelend effect hebben in de matten, wat
de gezondheid van de wortels ten goede
komt.
Sommige tuinders gaan de spui niet
hergebruiken na het voldruppelen van de
substraatmatten bij de start van de teelt.
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centen van de steenwolmatten verzekeren ons dat dit zeker niet meer hoeft en
het eerste spuiwater zonder problemen
hergebruikt kan worden. n

ENKELE BEGRIPPEN

• Spuistroom is overto
llig drainwater dat nie
t door de planten
wordt opgenomen en da
t niet gebruikt wordt als
voedingswater. Spuistroom is ing
edeeld bij ‘andere mests
tof
fen’.
• Voedingswater is wa
ter waaraan voedingss
tof
fen
(m
eststoffen) zijn toegevoegd en
dat aan de planten wo
rdt verstrekt.
• Groeimedium is mater
iaal in vaste of vloeibare
vorm (dit is geen
landbouwgrond) dat wo
rdt gebruikt als voedin
gsbodem voor de
planten. Enkele voorbe
elden zijn veenbalen in
de aardbeisector,
steenwol in de glasgroen
teteelt, NFT (voedingsfil
mtechniek) …
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