BIOREMEDIATIE

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR VERWERKING
VAN REST- EN SPOELVLOEISTOFFEN
De meeste proefcentra in Vlaanderen beschikken over één of meerdere systemen voor het
zuiveren van restvloeistoffen van het spuittoestel. Bedrijfsleiders, die een vul- en spoelplaats en/of
biozuiveringssysteem wilden aanleggen op hun bedrijf, konden en kunnen nog steeds een beroep
doen op de projectpartner in hun regio voor individueel advies en begeleiding bij de keuze, de
aanleg en het onderhoud van zo’n systeem. Zij geven ook informatie over het wetgevend kader.
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In 2014 en 2015 hebben de projectpartners van ‘Bioremediatie West’
en ‘Bioremediatie 2ost’ zoZat alle
praNtijNcentra van 9laanderen via
demonstraties pXblicaties Zaaronder
verschillende in Sierteelt&Groenvoorziening en voorlichtingsvergaderingen de telers Xit alle sectoren zoveel
mogelijN ge±nIormeerd over het vermijden of zuiveren van restvloeistoffen
van het spuittoestel. Het project loopt
stilaan ten einde nog tot februari
201  maar voor de laatste maanden
Zordt nog eens alles op alles gezet
met diverse voorlichtingsactiviteiten
en een aantal interessante ZorNshops.
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Indien vermorsingen van geZ
geZasbeschermingsmiddelen sspuitoverschotten of reinigingsZater van het
spuittoestel op een verhard oppervlak
terechtkomen kunnen ze afspoelen met het regen Zater en zo in de
riolering en bijgevolg de Zaterloop
terechtkomen.
Het vermijden van rest- en spoelvloeistoffen is natuurlijk de beste
oplossing. Als je als sierteler je restvloeistoffen kan afzetten op je eigen
cultuurgrond dan is dit een goede
en goedkope oplossing. Het microbieel leven in die bodem is namelijk
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In een
en aantal gevallen lukt uitrijden op
eigen land dus niet en vooral voor het
eige
spoelZater is er soms geen oplossing
voorhanden.
In eerdere artikels bespraken Ze
reeds uitgebreid de bouZ van een
f\tobak en een bioʖlter. (r Zerd ook
een brochure gemaakt Zaarin stap
voor stap beschreven Zordt hoe een
bioʖlter of f\tobak kan gemaakt Zorden. Je kan die nog steeds aanvragen
op het secretariaat van het PCS of op
een ander praktijkcentrum. 'aarnaast
Zerden ook ʖlmpjes gemaakt die
kunnen gebruikt Zorden als handleiding bij de opbouZ van een bioʖlter of
f\tobak. 'e brochure en de ʖlmpjes
zijn beschikbaar op de Zebsite van het
PCS en van de verschillende partners.
'e ʖlmpjes kan je dankzij het 'epartement /andbouZ en 9isserij van de

9laamse overheid online bekijken op
<outube.com via ‘'e bouZ van een bioʖlter’ of ‘'e bouZ van een f\tobak’.
De EiRʖOter YaQ Ket 3&6
Een biozuiveringssysteem - of eenvoudig gezegd de biologische zuivering
van restZater dat geZasbeschermingsmiddelen bevat - Zerkt op basis
van afbraak door micro-organismen
voornamelijk bacterin in een substraat. 9oor de biologische zuivering
van deze restvloeistoffen zijn meerdere types installaties ontZorpen. Het
Zerkingsprincipe is grofZeg hetzelfde
enkel de dimensionering zorgt voor
andere benamingen. =o is een fytobak
een systeem om grote hoeveelheden
in de orde van >5 m3 restZater per jaar
te verZerken. Een bioʖlter is meer
aangeZezen voor kleine hoeveelheden restZater 1-5 m3 per jaar . 1a de
ervaring van verschillende jaren en
een enTu¬te uitgevoerd in de sierteelt
blijkt dat siertelers niet over grote
hoeveelheden rest- en spoelvloeistof
beschikken. =odoende is een bioʖlter
steeds voldoende groot voor hen en
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opgevuld met een mengsel bestaande
uit 90% potgrond en 10% perceelsgrond. Hierin staan achtereenvolgens
moeraszegge Carex spp. en Zilg Salix spp. aangeplant. 'e functie van de
verdampingseenheid van de bioʖlter
is drieledig: 1 het restZater zoveel
mogelijk verdampen 2 de nog niet
afgebroken stoffen Zorden er afgebroken en eventuele resten ervan Zorden
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 staan om
te vermijden dat regenZater in het
systeem terechtkomt.

ingesteldheid van de telers leerden
Ze Zat er nog kan verbeterd Zorden.
=o Zas het voldoende nat houden van
de plantenbakken niet evident in de
zomer en moesten de planten soms
gered Zorden uit hun droogtestress.
Het demonstratieproject Bioremediatie West loopt eind februari 201 af
maar bedrijven die dit Zensen mogen
de bioʖlter ook daarna nog steeds
kosteloos uittesten op hun bedrijf.
Neem hiervoor contact op met Bart.
Haleydt@pcsierteelt.be of Els.PauZels@pcsierteelt.be.
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Intussen is de bioʖlter van het PCS
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hoeft een fytobak niet.
Op het PCS stak Bart Haleydt een
kleine bioʖlter zelf in elkaar. Hiervoor gebruikte hij niet de klassieke
cubitainers maar Zel bakken die Ze
reeds eerder in proeven gebruikten en
nu een andere bestemming konden
geven. 'eze kleinere bioʖlter bestaat
ook uit tZee delen een ʖltereenheid
en een verdampingseenheid. 'e
ʖltereenheid bestaat uit 3 verticaal
gestapelde containers: de onderste
dient om het te verZerken Zater op te
vangen en de 2 erboven zijn opgevuld
met een substraatmengsel Zaarin
micro-organismen leven. Een dergelijk substraatmengsel bevat qua volume ongeveer 50 stro 40 potgrond
of compost en 10% teelaarde van een
eigen perceel. 'e teelaarde van het
perceel is heel belangrijk omdat dit de
nodige micro-organismen levert die in
staat zijn om de restanten van geZasbeschermingsmiddelen af te breken.
'e organische stof voorkomt dat
geZasbeschermingsmiddelen uit het
substraat spoelen en is een voedingsbodem voor de micro-organismen die
voor de afbraak zorgen.
'e verdampingseenheid Zordt gevormd door 2 plantenbakken na de
ʖltereenheid. 'e plantenbakken zijn

Onderzoek met steun van de 9laamse Overheid de Europese 8nie het agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en 7echnologie de Provincie Oost-9laanderen Boerenbond A9BS d« sierteelt- en groenfederatie de Koninklijke 0aatschappij voor
/andbouZ en Plantkunde en KBC Bank & 9erzekering.

WIL JE GRAAG ZELF EEN BIOFILTER BOUWEN?
WEN?

Een bioʖlter kan je heel gemakkelijk zelf bouZen. Ma
0aar Zel
Zelke materialen
aterial heb je nodig" En Zaarop moet je letten" 7ijdens een praktische Zorkshop ‘Bioʖlter bouZen’ helpen Ze je graag
ag op Zeg. Met
kopp
0et koppelstukken
leidingen en cubitainers gaan de deelnemers aan de
slag om zelf een bioʖlter te bouZen.
Wat mag je verwachten?
Ben je ge±nteresseerd in een bioʖlter op
mpleet
jouZ bedrijf" Wij zorgen voor een compleet
lag gaat
bouZpakket Zaarmee je aan de slag
p kan
an je de
op de Zorkshop. Na de Zorkshop
men. Gelieve
afgeZerkte bioʖlter meenemen.
j
ten laatste 3 Zeken voor de Zorkshop je
intere
proefcentrum te contacteren bij interesse
in dit aanbod.
n langs voor enkele
Kom je graag even
ge±nte
praktische tips" Alle ge±nteresseerden
zijn Zelkom tijdens de Zorkshop. Indien

eZenst kan
k je op de dag van de ZorkgeZenst
shop alsnog een bouZpakket bestellen
en
om enkele
Zeken later af te halen op je
proefcentrum.
fce
Inschrijven is verplicht en kan tot  dagen
voor de Zorkshop. /et Zel: indien je een
bouZpakket bioʖlter Zenst gelieve ten
laatste 3 Zeken voor de Zorkshop in te
schrijven zodat Ze de bouZpakketten tijdig kunnen bestellen . Het aantal plaatsen
is beperkt.

Waar en Wanneer?
Proefcentrum

Adres

Datum

E-mail

Telefoon

pcfruit

)ruittuinZeg 1
300 Sint-7ruiden

15 december 2015
13 uur

Kim.Koopmans@pcfruit.be

0119 1 34

Inagro

IeperseZeg 
00 Rumbeke-Beitem

12 januari 201
13u

Ellen.PauZelyn@inagro.be

0512 32 90

PCS

Schaessestraat 1
900 'estelbergen

14 januari 201
9 uur

Els.PauZels@pcsierteelt.be

09353 94 

PSKW

'uffelsesteenZeg 101
20 Sint Katelijne Waver

15 januari 201
9 uur

/uc.'e.Rooster@proefstation.be

015/30 00 60 of
0491/3 0 49

Herent

BlauZe Stap 25
3020 Herent

21 januari 2016
13 uur

Christel.9anCeulebroeck@vlaamsbrabant.be

016/21 3 5 of
043/32 29 1

PCH

9oort 1
232 0eerle

22 januari 2016
13 uur

Rob.9anAert@proefcentrum.be

03/315 0 52

Merchtem

KoeZeidestraat 25
15 Merchtem

2 januari 2016
13 uur

Christel.9anCeulebroeck@vlaamsbrabant.be

016/21 3 5 of
043/32 29 1
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Prijs
'eelname aan de Zorkshop is gratis.
'e prijs van het bouZpakket bioʖlter is
sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie
overdekt opgesteld of niet  de hoeveelheid restZater die verZerkt moet Zorden
en het materiaal dat voorhanden is bv.
gerecycleerde cubitainers . Bij interesse
tot aankoop zal iemand van het proefcentrum Zaar je de Zorkshop Zil volgen
contact met je opnemen en Zordt de juiste
prijs bepaald. Richtprijs: tussen 00 euro
kleine bioʖlter voor bedrijven met Zeinig
restZater en gerecycleerde cubitainers
en 2.000 euro grote bioʖlter voor grote
hoeveelheden restZater en nieuZe cubitainers . Sierteeltbedrijven zullen over
het algemeen in de lagere prijsklasse
thuishoren.
De bioʖlter komt in aanmerking voor VLIF-subsidies. Sommige telersverenigingen voorzien
GMO-tussenkomst. Vraag zeker na bij je
coöperatie.
Deze workshop komt in aanmerking voor het
behouden van de fytolicentie.
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