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TELEN ZONDER SPUI
IN DE GLASTUINBOUW
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Spuistroom die geproduceerd wordt op een glastuinbouwbedrijf, moet correct worden uitgespreid
of gezuiverd vooraleer die geloosd wordt. Dit moet voorkomen dat de nitraatconcentratie in het
oppervlaktewater de grens van 50 mg nitraat per liter overschrijdt. Om spuistroom op een bedrijf
te verminderen en uiteindelijk te vermijden, is het de bedoeling om het water maximaal te
hergebruiken. Het ADLO-project ‘Telen zonder spui’ ging de mogelijkheden hiervan na.
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water te verwijderen, bijvoorbeeld een
defect aan een ontsmettingsinstallatie
waardoor drainwater niet hergebruikt
mag worden uit vrees voor plantpathogenen. Ook de accumulatie van ballaststoffen (Na, Cl, …) kan aanleiding geven
tot het produceren van spuistroom. Dit
wordt bovendien door het gebruik van
grondwater in de hand gewerkt. Om dit
te vermijden moet je het aanmaakwater
voorbehandelen, maar het is beter om
na te gaan of een (extra) hemelwateropvang hier interessant kan zijn. Problemen ten gevolge van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en
groeiremmers kunnen al voor een deel
gecounterd worden door voldoende
opvangcapaciteit te voorzien of door dit
water niet in te zetten op jongplanten.
Tenslotte is het belangrijk om weten dat
ook het drainagewater dat onder de
serre wordt afgevoerd voor overschrijdingen kan zorgen. Het is daarom
belangrijk om op gepaste tijden het
systeem te controleren om te vermijden
dat er lekken met nutriëntrijk water
kunnen ontstaan naar de bodem
(kapotte plastiek, lekken aan drainwaterafvoer, …).
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Spuistroom verminderen
De hoeveelheid spuistroom die jaarlijks
op een tuinbouwbedrijf geproduceerd
wordt, is zeer bedrijfsafhankelijk. Tijdens
het project werd op 13 bedrijven de
spuistroomproductie opgevolgd. Op de
bedrijven die spuistroom produceren,
bedroeg deze gemiddeld 16m³ op
jaarbasis waarbij over het algemeen de
helft van die hoeveelheid afkomstig was
van het spoelwater van de filters.
Bovendien kan deze hoeveelheid sterk
variëren naargelang het type filter: een
SAF-filter produceert aanzienlijk minder
spoelwater dan zand- en multimediafilters. Naast de hoeveelheid water is ook
de concentratie belangrijk. Zo kan het
reinigingswater van het irrigatiesysteem
gemakkelijk tot een overschrijding
leiden omwille van de hoge concentratie
aan stikstof, zeker als er met salpeterzuur gewerkt wordt. Je kan dit voorkomen door de leidingen het hele jaar
proper te houden met waterstofperoxide
of ECA-water.
Daarnaast draagt ook voedingswater,
dat niet meer hergebruikt kan worden,
bij aan de spuistroomproductie. Er zijn
verschillende redenen om voedings-
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Wat als er toch spuistroom is?
Spuistroom moet steeds op een
correcte manier afgezet worden.
Enerzijds kan je het op grasland
uitrijden volgens de Algemene bemestingsnormen. Anderzijds kan je dit
lozen op voorwaarde dat je hiervoor
over een vergunning beschikt zoals
gesteld in de VLAREM-wetgeving. Om
aan de lozingsvoorwaarden te voldoen,
zal je dit voorafgaand steeds moeten
zuiveren, bijvoorbeeld met een
rietveld. Recentelijk gebeurde er
onderzoek naar het operationaliseren
van een eenvoudig zuiveringssysteem
voor nitraat en fosfaat, dat in tegenstelling tot een rietveld niet zo omvangrijk is en gemakkelijk in de serre
kan geplaatst worden waardoor het
ook minder onderhevig is aan lage
temperaturen in de winter. Het is
verrassend dat de kosten en baten
hiervan in de buurt liggen van de
kosten voor spreiding op grasland.
Maar in elk geval wegen die nooit op
tegen de situatie waarbij spoelwater
van filters maximaal hergebruikt
wordt. Je bespaart niet enkel op water,
maar ook op nutriënten.

Sierteelt&Groenvoorziening 2 • 1 februari 2014

Spui-Award, kers op de taart

De waterstromen werden vervolgens per bedrijf nauwkeurig opgetekend. Er werden een aantal litertellers
geplaatst om de spuistroom en de spoelwaterhoeveelheid van
de filters op te volgen. Een derde onderdeel was de ontwikkeling van een denitrificatie- en fosfaatfilter door de hogeschool
van Mechelen (Thomas More campus Mechelen), dit als
betaalbare zuiveringstechniek voor spuistroom (nog niet
gecommercialiseerd).
Na de bedrijven twee jaar te hebben gevolgd, werden de
winnaars bepaald op basis van hun spuistroomhoeveelheid
tegen het einde van de twee jaar in relatie tot die bij aanvang
van het project, maar ook naar de vorderingen die ze hadden
gemaakt in de loop van die twee jaar.
Momenteel wordt een uitgebreide infobrochure opgesteld
waarin alle belangrijke informatie en bevindingen van het
project gebundeld zijn als een soort handleiding voor de
telers. De brochure zal onder meer te vinden zijn op de
websites van de praktijkcentra.
Bron: Maarten Van Mechelen, tekst Hilde Van Elsuwé

ruimte, hoeveelheid dakoppervlakte,
overige waterbronnen, ….
Daarnaast kan je bij de proefcentra ook
steeds terecht voor praktische informatie bij de aanleg. Zo is het belangrijk
om weten dat teelaarde niet geschikt is
voor de opbouw van taluds omdat

humusrijke grond kan leiden tot
verzakkingen. ■
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Dimensioneren van je opvang
Bij de proefcentra is er een handige
rekentool beschikbaar om je te helpen
met de dimensionering van je hemelwateropvang. De grootte van een opvang is
namelijk heel specifiek per bedrijf en
afhankelijk van de teelt, beschikbare

BS

Het project ‘Telen zonder spui in de glastuinbouw’ liep van
januari 2012 tot december 2013 en werd uitgevoerd door het
Proefcentrum Hoogstraten, het Proefcentrum voor Sierteelt,
het Proefstation voor de Groenteteelt, het Provinciaal
Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en
Inagro. De financiering kwam van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Als afsluiter van het
project vonden drie studieavonden plaats waarbij een
overzicht werd gegeven van de verzamelde inzichten rond
vermijden en verantwoord verwerken van spuistroom.
Kers op de taart was de uitreiking van een Spui-Award aan
drie telers die binnen het project mooie inspanningen hebben
geleverd om spuivrij te telen. 13 bedrijven (tomaat, paprika,
komkommer en sierteelt) werden gedurende twee jaar
opgevolgd. In een eerste fase werd voor elk van de bedrijven
een specifiek bedrijfsmodel opgesteld om te bepalen hoeveel
hemelwateropslag het nodig had om voor een bepaald
percentage van de waterbehoefte gebruik te kunnen maken
van hemelwater.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij
Maarten Van Mechelen,
maarten.vanmechelen@proefcentrum.be.
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WEBOS BOOMKWEKERS
Feest
Vrijdag 7 februari 2014 – 19.00 u
Feestzaal Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem
Gella Vandecaveye vertelt met enige literaire vrijheid ‘Gella
goes global – Azië’
Meer informatie en inschrijven via Regine Debrabandere
(regine.debrabandere@webos-boomkwekers.be)
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GROEN GROEIEN ANTWERPEN-BRABANT-LIMBURG
Praktijkopleiding vakbekwaamheid rijbewijs C (+E) voor
tuinaannemers
Zaterdag 8 februari 2014
De 3Ri4en,Vissersstraat 91, Rumst
Inschrijving via www.groengroeien.be
K.H. SINT-FIACRE
Jaarfeest
Zaterdag 22 februari 2014
Lindenhof, Vichtesteenweg 280, Deerlijk
125 jaar beroepsvereniging: Lustrumviering met huldigingen
Meer info via Dirk Vandromme,
dirk.vandromme@zwevegem.be of 056/77.89.44
BLOEMISTENKRING LOCHRISTI-DESTELBERGEN
Bedrijfsbezoek buxuskwekerij De Vos- Hertschap
Woensdag 26 februari om 19.00 u
Nieuwe Stationstraat 109A, Lokeren
Meer info via Willy 'T Jampens, will.t.jampens@telenet.be of
0476/57.46.32
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PROVINCIALE VERGADERING WEST-VLAANDEREN
VOOR BOOMTELERS EN TUINAANNEMERS
Organisatie: AVBS op initiatief van K.H. Sint-Fiacre i.s.m. de
West-Vlaamse kringen AVBS Groen Groeien, Bosboomkwekers van Vlaanderen en Webos boomkwekers
Donderdag 6 maart 2014 - 19.30 u
Inagro, Ieperseweg 87, Rumbeke-Roeselare
Spreker: Martens D.R., advocaat: juridische tips bij problemen
met klanten en leveranciers
Spreker: Jan Vancayzeele, consulent AVBS: actualiteiten in de
tuinaanlegsector
Spreker: Paul Mertens, Product Manager COMPO Benelux:
bodemverbetering en bemesting: enkele bedenkingen
Meer info via Jan Vancayzeele, 0476/91.01.36 en inschrijven
via katleen.vervaet@avbs.be
BOSBOOMKWEKERS VAN VLAANDEREN
Infovergadering
Donderdag 6 maart
Restaurant Sint-Pietersveld, Vagevuurstraat 39, Wingene
Spreker: Frans Goossens, ADLO
Evaluatie van de veldproeven 2013 en nieuws uit de fytowereld.
Meer info en inschrijven via Luc Degeyter,
luc_degeyter@hotmail.com of 0474/98.73.56
Het aanbod voor tuinaanleg vindt u in het vakdeel Tuinaannemer
Uitgebreide informatie over alle AVBS-activiteiten vind je ook
terug op www.avbs.be
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