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Meer info:
Kris Dhaese, PCS, kristiaan.dhaese@pcsierteelt.be
tel. 09 353 94 90
Micheline Verhaeghe, PCG,
mv@proefcentrum-kruishoutem.be
tel. 09 381 86 83

Meer info over de oprichting en de taken van het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting
(CVBB) vindt u in Sierteelt&Groenvoorziening nummer 3
(15 februari 2012) , pagina 27.

BS

Referentiepercelen in Vlaanderen
In 2012 liggen 58 referentiepercelen voor de sierteelt aan,
verspreid over 19 sierteeltbedrijven, in Vlaanderen. Het
betreft knolbegonia, chrysanten vollegrond, sierheesters,
laanbomen en bos- en haagplantsoen. De referentiepercelen
werden aangelegd om de invloed van teelt, teelttechniek en
klimaat op de reststikstof in de controleperiode 1 oktober 15 november te achterhalen. De bemesting op de referentiepercelen gebeurt door de teler aan de hand van een voorjaarsstaal. In de controleperiode 1 oktober-15 november
wordt op 3 tijdstippen een profielanalyse voor reststikstof
uitgevoerd. Op die manier wordt duidelijk of de norm voor
reststikstof in de controleperiode haalbaar is voor bepaalde
teelten onder bepaalde klimaatomstandigheden.
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WAT MET HET SPOELWATER VAN
FILTERS?

Spoelwaterr van filters wordt vaak iin het oppervlaktewater geloosd. Indien het rijk is aan
voedingsstoffen,
sstoffen,
toffen, dreigt de n
nitraa
nitraatnorm van 50 mg/l te worden overschreden. Mits enkele
aanpassingen
spoelwater op heel wat bedrijven hergebruikt worden. Een alternatief is het
gen kan dit sp
spoelw
verspreiden op grasla
grasland.

Els Berckmoes – Proefstation voor de Groenteteelt
Marijke Dierickx, Els Pauwels – Proefcentrum voor Sierteelt
spreiding waren de spoelduur van de
filters en de bron van het spoelwater.
Stalen van het eerste spoelwater
bevatten 950 tot 1200 mg nitraat/l. Het
nitraatgehalte daalde sterk naarmate
de spoelbeurt vorderde. In opslagputten voor spoelwater werden waarden
tussen 200 en 700 mg nitraat/l gemeten. Hieruit blijkt dat de bron van het
spoelwater bepalend is voor de

uiteindelijke nitraatwaarde van de
totale hoeveelheid spoelwater. Gebeurt
de spoeling enkel op basis van vers
water (water arm aan voedingsstoffen),
dan werden lagere waarden gemeten.
Indien de spoeling gebeurde op basis
van drainwater of een mengeling met
vers water, dan werden hogere waarden (tussen 300 en 700 mg nitraat/l)
vastgesteld. Ook in de sierteelt hebben
W

In het kader van het ADLO-project
‘Telen zonder spui in de glastuinbouw’
en de waterkwaliteitsgroepen werden
op 2 sierteeltbedrijven, 8 tomatenbedrijven en 1 paprikabedrijf stalen
genomen van het spoelwater van de
filterinstallaties voor voedingswater.
Opvallend was de grote spreiding in
nitraatgehalte van dit water. De
belangrijkste oorzaken voor deze
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we af te rekenen met deze problematiek.
Van liter tot kuub
Hoeveel water er per spoelbeurt wordt
verbruikt, hangt sterk af van het type
filter. Zo gaat het bij SAF-filters
(self-cleaning automatic filters) om
enkele liters, terwijl het bij multimediafilters of snelle zandfilters om enkele
kubieke meters spoelwater gaat. Naast
het type filter zijn ook de omvang, de
ingestelde spoelfrequentie en spoelduur bepalend voor de uiteindelijke
hoeveelheid spoelwater per filter. Voor
de opgevolgde bedrijven varieerde de
hoeveelheid spoelwater, afhankelijk van
de omvang van de filter, tussen 1,5 en
5 m3 per spoelbeurt. De frequentie van
terugspoelen liep uiteen van dagelijks
tot enkele malen per week. Sommigen
spoelen slechts één keer per maand.
Om de totale hoeveelheid spoelwater
op een bedrijf te kennen, moeten alle
filters die in aanraking komen met
voedingswater in rekening worden
gebracht.
Hergebruik van spoelwater
Recirculatie van het spoelwater is
veruit de meest duurzame techniek.
Bovendien houdt dit in dat de waterhuishouding op het bedrijf verder
gesloten wordt. Van de bezochte
bedrijven hebben er al iets meer dan
de helft de stap naar hergebruik van
het spoelwater gezet. Hoewel er in de
praktijk verschillende varianten
mogelijk zijn, wordt op de meeste
eeste
bedrijven gewerkt volgenss het princip
principe
van een bezinkingsvat,, dat tussen
sen de
filterinstallatie en de
e vuile
e drain wordt
geplaatst. Het vatt kan zowel onder- als
bovengronds worden
orden geplaatst. In het
he
vat wordt, op
p ongeveer een meter vvan
de bodem, een
en
n pomp opgehan
opgehangen.
Hierdoor wordt voorkomen da
zanddat zan
partikels mee naarr de vuile
drainput
vui drai
worden gepompt. De pomp w
wordt
gestuurd via een vlotter of een timer.
Bij bovengrondse opslag van spoelwater moet dit worden afgeschermd van
zonlicht om algenvorming te voorkomen. De investeringskost bij hergebruik van spoelwater kan sterk
uiteenlopen. Die is redelijk laag
wanneer op het bedrijf al een bezinkput
of -silo en mogelijkheden voor leidingen aanwezig zijn. Moeten die nog
voorzien worden, dan kan de kostprijs
aanzienlijk oplopen. De telers die
spoelwater hergebruiken, waren
positief over deze werkwijze en ervaren
een gunstig effect op de werking van de
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filters, doordat ze frequenter terugspoelen. Ze zijn ook verrast over het
volume spoelwater dat op hun bedrijf
geproduceerd wordt. Aangezien dit
spoelwater in de vuile drainput terecht
komt wordt dit terug ontsmet via het
ontsmettingssysteem.

de beregeningsleiding met sproeiers
voedt. De kostprijs van de pompinstallatie kan aanzienlijk oplopen wanneer
langere afstanden tussen het buffervat
en de sproeiers moeten worden
overbrugd. Let erop dat de installatie
vorstbestendig is.

Afzet op grasland
mogelijk alternatief

In tegenstelling tot hergebruik van
spoelwater is de afzet van spuistroom
gebonden aan een reeks regels van de
mestwetgeving:

Verantwoorde afzet van spuistroom
Indien het spoelwater op een bedrijf
(nog) niet kan worden hergebruikt, dan
kan het op grasland worden afgezet.
Doordat het water niet langer binnen
het productieproces wordt aangewend,
spreken we hier over spuistroom. Afzet
van spuistroom kan op eigen grasland
of op dat van derden. Indien spuistroom
troom
door derden moet worden getransporansporsporteerd, of wanneer het op grasland
sland van
derden wordt afgezet, moeten
eten
en de
nodige formulieren worden
den voorzien
oorzien
(zie www.vlm.be). In verge
vergelijking
lijking
ng met
andere meststoffen
dierlijke
fen en dierl
dierli
ke mest
bevat spuistroom
om zeer
er weinig sstikstof.
ikstof.
kstof.
Zo bevat een
n vat van 15 m3 gevuld met
spuistroom
om van 300 mg nitraat/l
slechts
ts 1 kg
g N. In de praktijk merken
merke
we dat telers
elers ervoor kiezen
kieze om
spuistroom
puistroom dan ook zelf
ze af te zetten via
beregening
eregening op een naburig
nabu perceel.
Net als bij hergebruik van
v spoelwater
moet een tijdelijke
opslag
van spuitijdel
o
stroom worden
voorzien
om perioden
wor
vo
te overbruggen
wanneer er niet kan
over
worden beregend
(vorst, drassige
bere
toestand
estand van de bodem,…). Vervolgens
wordt de put van een pomp voorzien die

• Afzet van spuistroom is enkel
toegelaten
grasland dat opgegeen
n op gra
gr
ven is als landbou
landbouwgrond (Verzamellandbouwg
aanvraag!).
vraag!).
aag!). Siergazons komen niet in
grasland moet
aanmerking.
anmerking. Het grasl
grasla
begraasd worden en
gemaaid en/of begraa
worden afgevoerd.
maaisel moet wor
word

BS

•

waarop spuistroom
• Op grasland w
wa
uitgereden, is de mestwetgewordt uitger
kracht. Dit houdt in dat de
ving van k
bemestingsnormen voor grasland er
bem
bemes
gelden. De Mestbank kan tijdens de
geld
meetcampagne nitraatstalen nemen
van de betreffende percelen.
Concreet kan er in het systeem van
werkzame stikstof 300 kg N/ha
worden aangebracht op zandgronden (310 kg op niet-zandgronden).
Als er geen dierlijke mest wordt
uitgereden op het perceel, kan dit in
theorie volledig door spuistroom
worden ingevuld. Kies je voor het
systeem van totale stikstof, dan kan
slechts 170 kg N onder de vorm van
spuistroom worden aangebracht op
het grasland (spuistroom is een
andere meststof). Doordat het in het
geval van spuistroom gaat om een
beperkte meststofinhoud ten

AV
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V Lozen van spuiwater op grasland

ACTUEEL
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N
N
mmol/l mg/l

NO3
mmol/l

NO3
mg/l

1000

2500

Opp. grasland (m²)
5000
7500

10000

0,4

5,6

1,8

25

5315

13287

26574

39861

53148

0,8

11,3

3,6

50

2657

6644

13287

19931

26574

1,2

16,9

5,4

75

1772

4429

8858

13287

17716

1,6

22,6

7,1

100

1329

3322

6644

9965

13287

3,2

45,2

14,3

200

664

1661

3322

4983

6644

4,8

67,7

21,4

300

443

1107

2215

3322

4429

6,5

90,3

28,6

400

332

830

1661

2491

3322

8,1

112,9

35,7

500

266

664

1329

1993

2657

12,1

169,3

53,6

750

177

443

886

1329

1772

16,1

225,8

71,4

1000

133

332

664

997

1329

voor de spuistroom. Het laat
aat
at je toe
t
om tijdens de uitrijverbodsperiode
odsperiode
speriode
van 1 september tot 15
5 februari
ruari
spuistroom af te zetten
zetten. Meer
gegevens rond het
et attest vvoor
orr lage
stikstofinhoud
www.vlm.
ud vind
d je op w
www
.vlm.
vlm.
be.

C
op
yr
ig
ht

opzichte van een groot watervolume,
is de vraag of deze bemestingsnormen in de praktijk door spuistroom
kunnen worden ingevuld. Spuistroom
aanbrengen op drassige ondergrond
is niet toegelaten. Bovenstaande
tabel geeft weer hoeveel spuistroom
er op grasland (zandgrond) kan
worden afgezet in functie van het
nitraatgehalte (volgens systeem
werkzame stikstof) wanneer uitsluitend bemest wordt met spuistroom.
• Het is aan te raden een attest voor
lage stikstofinhoud aan te vragen

dat je door hergebruik water en
meststoffen kan besparen. Er kan ook
frequenter worden teruggespoeld, wat
volgens de telers een positief effect
heeft op de werking van de filters.
Opteer je voor afzet op grasland, dan
moet er eveneens een buffervat
worden voorzien om spuistroom op te
slaan en is er een investeringskost voor
een pompinstallatie, leidingen en
sproeiers. Dit om periodes waarin
spuistroom niet kan worden verspreid
te overbruggen. De kostprijs kan
aanzienlijk oplopen
plopen wanneer lange
afstanden moeten w
worden overbrugd.
wo
Vergeett ook niet dat de m
mestwetgeving
van kracht
perceel waarop
ht is op het perce
percee
spuistroom
afgezet.
puistroom wordt afgeze
afgezet
Ook wanneer spoelwater
spoelwat hergebruikt
wordt, kan je bes
best de mogelijkheden tot
grasland voorzien, voor
afzet op (eigen) g
gr
problemen zouden
het geval er pr
opduik
opduiken.
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Bron: PSKW – bewerkt door PCS
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Tabel - Aantal m2 spuistroom die in het systeem van werkzame stikstof op grasland (zandgrond)
kan afgezet worden in functie van het nitraatgehalte wanneer uitsluitend bemest wordt met
spuistroom

•

Besluit
Hergebruik
de
rgebruik
uik van spoelwater
spoelwat verdient
verd
investeringskost
voorkeur,
oorkeur, maar de investering
inve
bedrijfsafhankelijk.
ervoor
voor is sterk bedrijfsa
bedrijfsafha
dat het vaak om
Daartegenover staat da
grote hoeveelheden sspoelwater gaat en

Onderzoek met steun van de Vlaamse
Overheid, het agentschap voor Innovatie
door Wetenschap en Technologie, de
Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Landbouwkamer, Boerenbond, het
Algemeen Verbond van de Belgische
Siertelers en Groenvoorzieners, de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank &
Verzekering.

ACTUEEL

DEMONAMIDDAG
NAMIDDAG
AMIDDAG ‘TELEN
‘TE
‘TELE ZONDER SPUI IN DE GLASTUINBOUW’ OP
TEMBER 2012
20
11 SEPTEMBER
Marijke Dierickx
Rond de productie van spuistroom is nog veel te vertellen,
dat bleek ook uit het goedgevulde programma en de aanzienlijke opkomst tijdens de 1e demonamiddag in het kader
van het ADLO-demoproject ‘Telen zonder spui in de glastuinbouw’ op het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver.
Deze namiddag startte met een voorstelling van het project
‘Telen zonder spui in de glastuinbouw’ door Ward Baets
(directeur Proefcentrum Hoogstraten). Vervolgens werd door
dhr. Goes van de firma Grodan benadrukt dat reductie van
spuistroom slechts mogelijk is wanneer ook jaarrond de
nodige aandacht wordt besteed aan de voedingswaterkwali-

teit. Overvloedige drainproductie zorgt volgens Goes voor een
plantverzwakking en onnodige emissies.
Door Kristof Van Hoof, van BE-DeLier, werden de voordelen
van een SAF-filter t.o.v. een klassieke snelle zandfilter in de
kijker gezet. Een SAF- of zelfreinigende filter is een eenvoudig te bedienen automatische filter die voorzien is van een
zelfreinigend mechanisme. Het benodigde spoelwater
bedraagt per beurt slechts een 100-tal liter maar deze filter
wordt frequenter gespoeld in vergelijking met de zandfilters.
Eric Scheers van Hortiplan bekeek kort de voordelen van
ECA-water als ontsmettingsinstallatie voor het voedingswa-

