WAAR NAARTOE MET RESTVLOEISTOFFEN?
In dit artikel gaan we dieper in op systemen om te voorkomen dat restvloeistoffen die
gewasbeschermingsmiddelen bevatten, of afbraakproducten ervan, in het oppervlaktewater
terechtkomen.
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Het moge duidelijk zijn dat de hierna besproken bioremediaties\stemen zeer eIʖFint zijn maar soZieso een investering vergen. Als je als land- of tuinbouwer je restvloeistoffen kan afzetten op je eigen cultuurgrond, dan is dit een
goede en goedkope oplossing. Het microbieel leven in die
bodem is namelijk aangepast aan de spuitproducten die
meestal gebruikt worden, wat de afbraak ten goede komt.
Maar in een aantal gevallen lukt uitrijden op eigen land
niet, en vooral voor het spoelwater is er soms geen oplossing voorhanden. Dan is een bioremediatiesysteem een
goede oplossing.

Resultaten enquête puntvervuiling
ntve
In de zomer van 2014 werd in alle sectoren een bevraging
uitgevoerd naar puntvervuiling in het kader van de ADLO
projecten ‘Bioremediatie West’ en ‘Bioremediatie Oost’.
Aan de hand van gerichte bevragingen in het verleden
werden knelpunten blootgelegd in de akkerbouw, groenteteelt en sierteelt in open lucht en in de fruitteelt. In andere
sectoren, meer bepaald de serreteelten (groenteteelt en
sierteelt), witloofteelt, teelt van aardbeien en kleinfruit,
worden gewasbeschermingsmiddelen vaak met kleinere spuittoestellen of op een andere manier toegepast en
waren de knelpunten nog niet ge±dentiʖceerd. Dankzij een
nauwe samenwerking tussen de praktijk- en proefcentra
werd een gerichte bevraging uitgevoerd in deze sectoren
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V Afvoergoot om restwater belast met gewasbeschermingsmiddelen op te
vangen in een opslagtank

19

en versneld uitspuiten over het behandelde veld of hergebruiken bij een volgende bespuiting. Wat ophaling van lege
verpakkingen via Phytofar Recover betreft, bekleden we
een voorbeeldfunctie in Europa. Alle telers spoelen lege
verpakkingen, gieten de spoelresten van de lege verpakkingen in de spuittank en geven de lege verpakkingen mee
met Phytofar Recover.
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V %ioɐlter van het PCS
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verdampen, (2) de nog niet afgebroken stoffen worden er afgebroken en eventuele resten ervan worden vastgehouden
en (3) de planten in de bakken dienen als visuele indicator
om de belasting van het systeem te meten.
Een belangrijk aandachtspunt is dat de bakken onder een
afdak moeten staan om te vermijden dat regenwater in het
systeem terechtkomt.
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Restvloeistoffen beperken
Door het spuittoestel te vullen, te spoelen en te reinigen
op het veld kan de hoeveelheid restvloeistof op het bedrijf
voorkomen of aanzienlijk beperkt worden. Op het veld
worden resten van gewasbeschermingsmiddelen op een
biologische manier afgebroken door micro-organismen.
Spoelen en reinigen op het veld is in de praktijk wel niet altijd mogelijk. Spoel nooit op een verhard oppervlak, waarbij
de afwatering uitmondt in een riool of gracht.
Indien je je spuittoestel dient te spoelen en te reinigen
op een verhard oppervlak op je bedrijf, moet je de restvloeistoffen opvangen. Het spoelwater van de inwendige
reiniging kan opgevangen worden door bijvoorbeeld het
spoelwater uit te spuiten over een dakconstructie met een
afvoergoot naar een citern of IBC-container.
Bij nieuwbouwprojecten is het nuttig om een vul- en spoelplaats voor het spuittoestel te voorzien op het bedrijf. De
meerkost voor het aanleggen van een vul- en spoelplaats
is beperkt en de kosten kunnen meegenomen worden in je
VLIF-dossier. Een vul- en spoelplaats voor het spuittoestel
is opgebouwd uit een betonoppervlak, voldoende groot
voor het spuittoestel. Door de inrichting te voorzien van
een drempel of voldoende helling naar het verzamelputje
of afvoergoot, wordt alle restwater, belast met gewasbeeschermingsmiddelen, opgevangen in een opslagtank.
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Bioremediatie
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er dat g
bevat, werkt op basis van afbraak door micro-organismen (voornamelijk bacteriën) in een substraat. Voor de
biologische zuivering van deze restvloeistoffen zijn meerdere types installaties ontworpen. Het werkingsprincipe
is grofweg hetzelfde, enkel de dimensionering zorgt voor
andere benamingen. Zo is een fytobak een systeem om
grote hoeveelheden in de orde van >5 m3 restwater per jaar
te verwerken. Een bioʖlter is meer aangewezen voor kleine
hoeveelheden restwater (1-5 m3 per jaar).
%LRʖOWHU
Een eerste type biozuiveringssysteem is de bioʖlter. Deze
bestaat uit twee delen: een ʖltereenheid en een verdam-
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Fytobak
Een tweede type biozuiveringssysteem is de fytobak. Het is
letterlijk een bak, opgebouwd uit ondoorlaatbaar materiaal
(beton, PE-bak,…), die opgevuld is met een substraatmengsel, waarin opnieuw micro-organismen leven. Vaak wordt
gekozen voor eenzelfde standaardmengsel als bij de bioʖlter: 50% stro, 40% potgrond of compost en 10% teelaarde
van het perceel (volumeprocent).
Dagelijks wordt een hoeveelheid restwater uit de opslagtank over het substraatmengsel verdeeld. Net zoals
bij de bioʖlter worden de gewasbeschermingsmiddelen
afgebroken door de micro-organismen in het substraat
en verdampt het water. Onder Belgische omstandigheden verdampt 1 m³ substraat jaarlijks 400 – 500 l water.
Die hoeveelheid is afhankelijk van de oriëntatie en ligging
van de fytobak. Veel zonlicht en een goede ventilatie zijn
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het onderhoud van zo’n systeem. Zij geven ook informatie
over het wetgevend kader.
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V Fytobak type 1
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aan te leggen op je bedrijf, neem dan
biozu
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erust co
ctt op met het Proefcentrum in je buurt! De
voorlichter zal voor de teelten op jouw bedrijf bekijken welk
welke dimensie een haalbare oplossing is om
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te zuiveren.
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vlo
• Inagro:
Inagro Ellen Pauwelyn: ellen.pauwelyn@inagro.be,
tel. 0
051/27 32 90
PCS: Els Pauwels: els.pauwels@pcsierteelt.be,
•P
tel. 09/353 94 88
• PCG: Elise Vandewoestijne: elise@pcgroenteteelt.be,
tel. 09/381 86 84
• PCA: Marc Goeminne: marc.goeminne@proefcentrum-kruishoutem.be, tel: 09/381 86 90
• pcfruit: Kim Koopmans: kim.koopmans@pcfruit.be,
tel.011/69 71 34
• NPW: Christel van Ceulebroeck: witloof@vlaamsbrabant.be,
tel. 016/21 37 56
• PCH: Rob Van Aert: rob.vanaert@proefcentrum.be,
tel. 03/315 70 52
• PSKW: Luc De Rooster: luc.de.rooster@proefstation.be,
tel. 015/30 00 60
• Hooibeekhoeve: Gert Van de Ven: gert.vandeven@provincieantwerpen.be, tel. 014/85 27 07
• PIBO: Koen Vrancken: duurzamelandbouw@pibo.be,
tel. 012/39 80 40.

V Fytobak type 
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Informatie met een demonstratief karakter
In 2015 wordt via demonstraties, publicaties en voorlichtingsvergaderingen in alle sectoren verder informatie verspreid over het vermijden of zuiveren van restvloeistoffen
van het spuittoestel. De meeste proefcentra in Vlaanderen
beschikken inmiddels over één of meerdere zuiveringssystemen. Bedrijfsleiders, die een vul- en spoelplaats en/of
biozuiveringssysteem willen aanleggen op hun bedrijf, kunnen een beroep doen op de projectpartner in hun regio voor
individueel advies en begeleiding bij de keuze, de aanleg en

Sierteelt&Groenvoorziening 10 • 1 juni 2015
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Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.

21

