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DOSSIER Zuivering van restvloeistoffen

RESTVLOEISTOFFEN
N ZUIVEREN,
ZUIV
VOOR
OUD PRODUCTEN
P
MILIEU EN BEHOUD
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Eigenbelang en milieubelang
ang gaan samen.
sa
Door verliezen van gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen
beperken, kunnen land- en tuinbouwers hun midpen te bepe
delenpakket voor de toekomst
veiligstellen en wordt tegelijkertijd het milieu minder
ekomst ve
belast. Het correct omgaan met restvloeistoffen van het spuittoestel is hierbij zeer
belangrijk. – Ellen Pauwelyn, Inagro; Kim
K Koopmans & Tessa De Baets, pcfruit

D

e overheid
d stelt steeds st
strengere
eisen aan
an gewasbeschermingsgewasbescherm
middelen,
voorkomen dat ze
delen, om te voorkom
in het milieu
terechtkomen. Een recent
lieu terechtkom
op het
voorbeeld is de gebruiksbeperking
gebruiksb
terbuthylazin, (actieve stof in
herbicide terbuthy
onder mee
meer Calaris, Calistar, Gardo Gold,
en Aspect T). Vanaf dit jaar
Laddok T e
moet je op de percelen die je met deze
producten wil behandelen een met gras
begroeide bufferzone van 20 m aanleggen
naast de waterloop. Men legt deze strenge maatregel op omdat terbuthylazin te
vaak wordt teruggevonden in de Vlaamse
waterlopen. Als de concentraties aan
terbuthylazin in de toekomst niet dalen,
dan zal deze actieve stof van de markt
worden gehaald.

22
22 • dossier

De overheid stelt steeds
strengere eisen aan
gewasbeschermingsmiddelen,
om te voorkomen dat ze in het
milieu terechtkomen.

Terbuthylazin is niet alleen
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
meet een honderdtal gewasbeschermingsmiddelen op zo’n 125 meetplaatsen
in de Vlaamse waterlopen en toetst de
gemeten concentraties aan drempel-

waarden, de chronische toxiciteit of
PNEC-waarde en de acute toxiciteit of
MAC-waarde. Figuur 1 toont dat men nog
op veel meetplaatsen gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende
concentraties vindt. De problemen zijn
het grootst in het IJzer- en het Demerbekken, maar ook andere regio’s vertonen belangrijke overschrijdingen.
Tabel 1 toont een aantal actieve stoffen
die vaak de drempelwaarden overschrijden, en het percentage meetplaatsen,
waarbij hun PNEC- en MAC-waarde
overschreden werd in 2014. Veel van die
producten zijn herbiciden uit de grote
akkerbouwteelten zoals maïs, granen en
aardappelen. Deze middelen worden
meer gebruikt, bijgevolg is de kans groter
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Puntvervuilling vermijden
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Tot vandaag blijven puntvervuilingen de
belangrijkste oorzaak van waterveront-

Figuur 1 Aantal overschrijdingen van
an
n de gemiddelde norm of PNEC-norm in 2014- Bron: VMM

Tabel 1 Percentage meetplaatsen
atsen met normo
normoverschrijdingen (PNEC en MAC) in 2014 - Bron: VMM 2014
Actieve stof

Voorbeelden
orbeelden va
van
handelsmiddelen1

Chloorpyrifos-ethyl
hyl

Dursban, Pychlo
Pychlorex …

Meetplaatsen in 2014 (%)
met overschrijding van PNEC-waarde

met overschrijding van MAC-waarde

11

13

Diflufenican

Javalin,
avalin, Liberator
Libera …

68

72

Dimethenamid

Akris, Frontier elite …

30

21

Di
Dimethoaat

P
Perfekthion, Danadim

Fluf
Flufenacet

Artist, Aspect T …

idacloprid
Imidacloprid

Confidor, Bazooka …

isoproturon

Artist, Sencor …
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reiniging door gewasbeschermingsmiddelen. De grootste risico’s op puntvervuilingen treden op bij het vullen en het
reinigen van het spuittoestel. Wanneer
vermorsingen van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het vullen op een verhard oppervlak terechtkomen, kunnen ze
afspoelen met het (regen)water en in de
riolering belanden. Ook spuitoverschotten of een ondoordachte vul- en reinigingsmethode waarbij restvloeistoffen
met restanten van gewasbeschermingsmiddelen wegvloeien naar de riolering of
waterloop, zijn nog steeds vaak voorkomende oorzaken van puntvervuiling.
Je kan dit vermijden door het spuittoestel
te vullen en te reinigen op een onverhard
terrein. Ofwel gebruik je een vul- en
spoelplaats, waarbij restvloeistoffen
worden opgevangen en vervolgens gezuiverd door een zuiveringssysteem. Geef,
e
indien mogelijk in je bedrijfssituatie, de
en van
voorkeur aan het vullen en reinigen
rd terrein.
het spuittoestel op een onverhard
nd van
Houd hierbij voldoende afstand
oppervlaktewater. Let er wel op dat je het
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dat ze worden teruggevonden. Maar men
vindt ook producten uit de groente- en
fruitteelt. Aangezien het middelenpakket
in de groenteteelt al behoorlijk beperkt
is, kunnen we een verbod op bepaalde
actieve stoffen best vermijden.
Uit de metingen van de VMM blijkt ook
duidelijk dat de actieve stof steeds minder
wordt teruggevonden in het oppervlaktewater, van zodra een middel wordt verboden. Maar vaak gaat dit gepaard met een
toename van de concentraties van een
andere actieve stof die als alternatief
wordt gebruikt. Toen bijvoorbeeld atrazine
verboden werd, ging men bentazon en
later terbuthylazin gebruiken voor de
onkruidbestrijding in maïs. Door problemen met deze actieve stoffen in het
oppervlaktewater werden op het gebruik
van bentazon, en later ook terbuthylazin,
zware beperkingen opgelegd. En zo
blijven we actieve stoffen verliezen!

-
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41

37

100

17

10

16

Linuron

Afalon, Linurex …

13

29

Metazochloor

Butisan S, Fuego …

15

10

Metolachloor

Dual gold, Lecar …

27

32

Metribuzin

Artist, Sencor ...

18

16

Oxadiazon

Kid Way, Kid liquid …

28

13

Terbuthylazin

Laddok T, Calaris …
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RESTW
RESTWATER
OPVANGEN
OP

Als je je spuittoestel wil spoelen
en reinigen op een verhard
oppervlak op je bedrijf, dan moet
je de restvloeistoffen opvangen.
De restvloeistoffen kunnen
verwerkt worden met een erkend
zuiveringssysteem.
Een dergelijke vul- en spoelplaats
is opgebouwd uit een betonoppervlak dat voldoende groot is voor
het spuittoestel en de tractor.
Door de inrichting te voorzien van
een drempel of voldoende helling
naar het verzamelputje of
afvoergoot, kan alle restwater
belast met gewasbeschermingsmiddelen opgevangen worden in
een opslagtank. Bij een niet-overdekte vul- en spoelplaats worden
regenwater en restwater van het
spuittoestel gescheiden afgevoerd: het restwater naar de
opslagtank, het regenwater naar
de riolering of een regenwaterput.
Leg je vul- en spoelplaats bij
voorkeur aan dicht bij je spuitlokaal en voorzie ook een lans om
je spuit uitwendig te reinigen.
Denk zeker aan een vul- en
spoelplaats bij nieuwbouwprojecten. De meerkosten voor het
aanleggen van een vul- en
spoelplaats zijn beperkt en de
kosten kunnen mee opgenomen
worden in je VLIF-dossier.

1 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van handelsmiddelen. Op fytoweb.be vind je een overzicht van alle handelsmiddelen met deze actieve stof.
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Biozuiveringssystemen

door de capaciteit ontoereikend is.
Plaatsing naar het zuiden en in de wind
zorgt eveneens voor een betere verdamping.
Fytobak Oorspronkelijk werd het concept
wikk
van de PhytoBac in Frankrijk ontwikkeld
door Bayer CropScience. Verder onderto de
zoek in Vlaanderen heeft geleid tot
fytobak. Dit is letterlijk een bak, opgevuld
sel met micromet een substraatmengsel
afbr
organismen. Die zorgen voor de afbraak
rmingsmiddel
van gewasbeschermingsmiddelen.
Het
water verdampt. De bak moet o
opgebouwd
zijn uit ondoorlaatbaar mate
materiaal, meest-

Tabel 2 Vergelijking van de verschillende systemen - Bron:
n: Bioremediatie Oost en West 2015
Biofilter

Fytobak

Sentinell

Heliosec

Type zuivering

Biologisch +
verdamping

Biologisch +
verdampingg

Fysic
Fysico-chemisch

Verdamping

Concentratie
restwater

Niet hoog

Niet hoog

Hoge concentratie
vermijden

Geen opmerking

Capaciteit

Tot 5.000 l/jaar

Tot ± 20.000 l/jaar

900 l in 6 uur

Tot 2.500 l /jaar

Richtprijs (euro)

750-1500

1.000
.000 - 10.000

30.000

2 m x 3 m: 5.200 euro

50 (Sentinel-dienst)

+ jaarlijks 50 euro folie

Onderhoud

Vorstvrij maken

Vorstvrij maken

n.v.t.

Folie jaarlijks
verwijderen

(2-)jaarlijks
-)jaarlijks bijvullen +
beluchten

(2-)jaarlijks bijvullen +
beluchten

Opbouw

ZZelf

Gebruik
ru

Eenvoudig

Aannemer + zelf

n.v.t

Bouwpakket

Eenvoudig

Opleiding noodzakelijk

Eenvoudig
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Bioremediatie – of eenvoudig gezegd
biologische zuivering van restvloeistoffen
die gewasbeschermingsmiddelen bevatten – werkt op basis van afbraak door
micro-organismen in een substraat.
Onderzoek toont aan dat 95 tot 99% van
de middelen afgebroken worden in een
dergelijk systeem. Het water uit een
biozuiveringssysteem verdampt of kan
worden gebruikt voor een totaalherbicidenbehandeling. Momenteel zijn 2 biozuiveringssystemen erkend in Vlaanderen, de biofilter en de fytobak.
Biofilter Een traditionele biofilter wordt
qua functie in 2 delen gesplitst: het
eerste deel omvat 3 op elkaar gestapelde
elde
bakken met een inhoud van 1 m³ (IBCcontainers). Dit wordt de filtereenheid
eenheid
genoemd. Het tweede deel, de verdampingseenheid, bestaat uit plantenbakken
die naast elkaar zijn opgesteld.
stel
De filtereenheid moett de restvloeisto
restvloeistoffen
zuiveren. De gestapelde
tapelde bakken zijn
gevuld met een
n substraat waarin microorganismen
n leven. Vanuit de opslagtank
opsl
wordt dagelijks
hoeveelheid
gelijks een beperkte
bepe
bak gepompt. Een
water naar de bovenste b
efficiënt mengsel van
v organisch materiaal
voor de filtereenheid
is 50% gehakseld
filte
of potgrond en 10%
stro, 40% compost
c
teelaarde van het veld (volumeprocent). In
de bovenste bak van de filtereenheid kan
stro vervangen worden door kokos, omdat
dit zorgt voor een betere vochtverdeling.
De verdampingseenheid van de biofilter
verhoogt de verdampingscapaciteit van
het systeem aanzienlijk. Deze bakken zijn
gevuld met een mengsel van 90% potgrond en 10% teelaarde. Hierin worden
zegge (Carex spp.) en wilgen (Salix spp.)

aangeplant, aangezien deze plantensoorten water kunnen verdampen.
Een verdampingseenheid is niet noodzakelijk. Na de filtereenheid kan je het
water ook opvangen om het te hergebruiken. Veiligheidshalve raden wij echter aan
dit gezuiverde water enkel te gebruiken
als eerste spoelwater of voor een totaalherbicidenbehandeling.
Een belangrijk aandachtspunt is dat de
bakken onder een afdak moeten staan of
van een eigen dak moeten worden voorzien. Gebeurt dat niet, dan belast regenwater (800 l/m²/jaar) het systeem, waar-
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toestel niet telkens op dezelfde plaats
reinigt. Verander ook geregeld van plaats.
Voer bij voorkeur zowel de uitwendige als
inwendige reiniging van het toestel uit op
het veld. Wanneer je het toestel 3 keer
inwendig spoelt, verkrijg je een voldoende
inwendige reiniging voor de volgende
behandeling. Het spoelwater mag in het
veld uitgereden worden.
Enkele hulpmiddelen tijdens het vullen
kunnen vermorsingen tot een minimum
reduceren. Je kan voor het vullen gebruik maken van een volumeteller, die
automatisch afsluit wanneer de tank
gevuld is. Een vultrechter beperkt het
risico op morsen tot een minimum. Laat
ook geen zegels van verpakkingen
rondslingeren.

Een biofilter bestaat uit een filtergedeelte, de 3 gestapelde IBC-containers (links) en een verdampingsgedeelte rechts. In de bakken (rechts) staan planten die het gezuiverde water verdampen.
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TEGEMOETKOMING VIA VLIF OF GMO
De biofilter en fytobak komen in
aanmerking voor VLIF-steun.
Land- en tuinbouwers die een
aanvraag tot investeringssteun
indienen bij het VLIF, kunnen dit
project hierin opnemen. De steunomvang bedraagt 30% van de
subsidiabele kosten met een minimum van 15.000 euro geselecteerde
subsidiabele investeringskosten. Er
moet natuurlijk voldaan worden aan
alle VLIF-voorwaarden.
Deze steun valt onder ‘Steun aan de
investeringen op het landbouwbedrijf’
onder de categorie ‘Investeringen
gericht op de verbetering van de

waterkwaliteit of -kwantiteit’. De
aanvraag gebeurt via het e-loket op
www.landbouwvlaanderen.be. Als er
n/
gewerkt wordt met rentesubsidie en/
of waarborg, dan gebeurt de aantinstelvraag via een erkende kredietinstelling.
ies
Enkele productencoöperaties
omst via hun
voorzien een tussenkomst
mma van de
d
operationeel programma
unbedragen en percentages
perce
GMO. Steunbedragen
bel. Om te weten of je
zijn variabel.
anmerking komt, neem
hiervoor in aanmerking
je best contact op met je coöperatie.
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al beton of polyethyleenbakken (of vijverfolie). Een efficiënt mengsel van organisch materiaal is opnieuw 50%
gehakseld stro, 40% compost en 10%
teelaarde van het veld (volumeprocent).
De constructie kan bovengronds of
gedeeltelijk onder de grond worden
geplaatst. Dit laatste verbetert de gebruiksvriendelijkheid van de fytobak.
Indien gewenst kan het dak van de fytobak gebruikt worden om de spuitboom te
reinigen. Het reinigingswater wordt dan
via een goot opgevangen in de restwatertank. In dit geval moet men bij de constructie ook rekening houden met de
spuitboombreedte.

rpakmoet vervolgens, zoals de lege verpakoer
kingen van fytoproducten, afgevoerd
worden via AgriRecover.

belangrijk. Enkel zo kunnen we ervoor
zo
zorgen
dat de gemeten concentraties in
het oppervlaktewater drastisch dalen!  Q

De oplossing ligt
gt in jullie hande
handen

De Europese, federale en Vlaamse weteeds meer rekenin
geving zal steeds
rekening houden
met de risico’s op verontrein
verontreiniging voor
het oppervlakteHet
perv
en grondwater.
grond
gevolg is dat
nog meer
da er in de toekomst
to
voorwaarden
rwaarden en beperkingen zullen
van gewaskomen op het gebruik
geb
bescherming
beschermingsmiddelen. Bij normoverschrijdin
schrijdingen zullen middelen sneller van
de markt
mark verdwijnen. Als we als land- en
tuinbouwers
in de toekomst nog over
uinbou
voldoende middelen willen beschikken,
voldoen
we vandaag de nodige maatdan moeten
m
regelen nemen om de gemeten concentraties terug te dringen. Het vermijden
van puntvervuilingen en het milieubewust
omgaan met spoel- en reinigingswater
van het spuittoestel zijn hierbij zeer
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Toevoeging van chemicaliën in de Sentinel doet
de resten van gewasbeschermingsmiddelen in
het restwater (links) uitvlokken en bezinken
(midden). Na filteren blijft gezuiverd water over.

Fysicochemische
zuiveringssystemen

In een fysicochemisch zuiveringssysteem
systeem
wordt het restwater gezuiverd op basis
van fysische en chemische processen,
essen,
zoals filtratie en flocculatie. Momenteel is
slechts één systeem erkend in
n VlaandeVlaande
ren, de Sentinel. Dit systeem
teem verwerkt
1 m³ in 6 uur en is dus
geschikt
us eerder gesc
voor grote bedrijven
loonsproeiers met
ven of loonsproeier
grote hoeveelheden
heden restwater. Het gezuiverde waterr kan hergebruik
hergebruikt worden op
hett bedrijf, de slibfractie wo
wordt meegenomen en verwerkt via AgriRecover.

Systemen op basis van verdamping

Je kan de wa
waterfractie van de restfractie
met gewasbeschermingsmiddelen ook
nog scheiden door middel van verdamping, zoals met de Heliosec. Die bestaat
uit een sterke metalen behuizing met
kunststof dak. Hierin wordt een harde
kunststof bak geplaatst met vervangbare
folie. Het restwater van het spuittoestel
wordt in de bak gebracht. Het water
verdampt en het droge residu op de folie

Boerenbond • Management&Techniek 3 • 12 februari 2016

Dit dossier kwam tot stand in samenwerking met de projecten ‘Bioremediatie
West’, ‘Bioremediatie Oost’ en ‘TOPPS
water protection’. Het project ‘Bioremediatie West’ wordt gecoördineerd door
Inagro en uitgevoerd in samenwerking
met PCG, PCS en PCA. ‘Bioremediatie
Oost’ wordt gecoördineerd door pcfruit
en uitgevoerd in samenwerking met PCH,
PSKW, NPW en LCV. ‘Bioremediatie West
en Oost’ worden gefinancierd door de
Vlaamse overheid en de Europese Unie.
‘TOPPS water protection’ wordt uitgevoerd door Inagro en gefinancierd door
de European Crop Protection Association
(ECPA).

VERGUNNINGEN

Voor het plaatsen van
een vul- en spoelplaats
en/of zuiveringssysteem voor res
twater van het spuittoest
el is een
Vlarem klasse II-milie
uvergunning nodig.
Er is een bouwvergunn
ing nodig voor niet-verp
laatsbare
systemen zoals de fyto
bak.

dossier • 25
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ZELF EEN BIOFILTER
FILTER BOUWEN
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In het kader van de sensibilisering
ring rond
nd punt
puntvervuiling en biozuiveringssystemen
werden de voorbije maanden workshops
georganiseerd voor het bouwen van een
orks
eel aan de w
biofilter. Zelf namen we deel
workshop die Inagro organiseerde.
– Patrick Dieleman

Z

owat 27 geïnteresseerden
den schreven
atief. Vooraf
zich in voor het initiatief.
geraak ik in gesprek met Gino en
ndbouwschool vvan
Hans van VABI, de landbouwschool
Roeselare. Ze vertellen
een biofilrtellen dat ze e
ter willen bouwen
wen op school. “We willen
uiteraard meewerken
milieu te
werken om het mi
beschermen”,
Gino op mijn
men”, reageert G
vraag waarom. “Maar we willen vooral de
Onrechtstreeks
leerlingen sensibiliseren.
sensibi
willen we ook
o de ouders bereiken, bijde installatie te tonen
voorbeeld door
d
onze opendeurdag.” Het project
tijdens on
kadert in een groter project. VABI bouwde
een nieuwe loods, waarin ook een fytolokaal geïntegreerd werd. In een ondergrondse tank van 5000 l zal het restwater
worden opgeslagen. Zoiets integreren in
een groter project wordt later ook door
Ellen Pauwelyn van Inagro aangeraden,
opdat de investering in aanmerking zou
kunnen komen voor VLIF-steun.
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s
Ze schetste
ook de bredere problematiek
en lichtte de erkende zuiveringssysteem
toe. (zie p. 22).

Het vraagt een vrij beperkte
investering om tot 4500 l
restwater per jaar te kunnen
verwerken.

Een biofilter bouwen
Martijn Dhoop van Inagro vertelde hoe je
een biofilter moet bouwen. Dat wordt ook
uitgebreid uitgelegd op pagina’s 21 tot 23
van de brochure ‘Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel’, die je kan
downloaden op de websites van de proefcentra. De biofilter bestaat uit een filter-

eenheid van één tot 3 bakken. De meeste
biofilters hebben een verdampingseenheid van één tot 3 plantenbakken, maar
eventueel kan het ook zonder wanneer je
het gezuiverde water opvangt en gebruikt
bij het toepassen van een totaalherbicide.
De biofilter van Inagro bestaat uit 3
filterbakken en 3 plantenbakken. Een
filterbak kan gemiddeld 500 l water per
jaar verwerken. Per plantenbak die men
toevoegt komt daar 1000 l bij. Daardoor is
de theoretische capaciteit van de installatie op Inagro 4500 l/jaar. Martijn benadrukt dat het belangrijk is om de eigen
biofilter goed op te volgen via de peilbuizen aan de filters. Afhankelijk van de
locatie – meer of minder wind en zonnestraling – kan de capaciteit hoger of lager
zijn. Voor de werking van de bacteriën die
de resten van de middelen moeten afbreken, is het belangrijk dat het substraat in
de bakken vochtig blijft. Maar de bacte-
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as
Een van de gemaakte biofilters was
bestemd voor tuinder Paul Mol. “Doordat
ik niet overdreven veel restwaterr heb, is
een biofilter voor mij de beste oplossing.
n jaar of 2 mee bez
Ik was hier al een
bezig.”
Paul had dan ook al een stapeltje a
artikels
verzameld. Maar de stap om die effectief
emen, wordt snel uitgein handen te nemen,
ep hij de workshop aan
steld. Daar
Daarom greep
n plan te realiseren.
er  Q
om zijn
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Nadien is het tijd voor het praktische
gedeelte. Eerst maken we een omwegje
via het bioremediatiepark van Inagro,
waar we behalve de biofilter ook de
fytobak, de Heliosec en de Sentinel
bekijken. Die laatste is restwater aan het
verwerken.
In een loods staan 8 IBC-containers op
ons te wachten. Martijn schetst het opzet.
We gaan een kleine biofilter met 2 filterbakken en één plantenbak maken
n en ook
een grotere met 3 filterbakken en 2
verdampingsbakken. Zwarte containers
ntainers
hebben als voordeel dat je ze niet moet
m
afschermen tegen het licht. Eens
ens het
schema getekend is, gaan
deelnemers
an de deelneme
aan de slag. Rudy boort
gaten,
oort overal gate
waarna Marnik Maertens
elektriaertens met de ele
sche figuurzaag
ag kan starten om de
bovenkant van de containers
container te verwijderen.
anderen in de weer
n. Ondertussen zijn ander
om koppelstukken en kranen in mekaar
leidingen op maat te maken.
te vijzen en le
vat moet een drainagedarm
Onderin elk va
komen,
moet worden aangesloten op
men, die m
de afvoerleiding. Op het einde werd
onderaan kokosvezel gestrooid. Dat zorgt
voor een nog beter filterend effect. Martijn gaf nog mee dat een zestal plantjes
van moeraszegge (Carex acutiformis)
volstaan. Het plantgoed voor de wilgen
kan eenvoudig zelf ‘gemaakt’ worden
door enkele wilgentakken in het substraat te steken.

Rudy (rechts) en Marnik verwijderen de bovenkant van
n de IBC-container.
IBC-container Paul, voor wie deze biofilter
n.
bestemd is, wacht af om aan de slag te kunnen gaan.

Tot nu toe werden op 7 locaties worksshops georganiseerd met 164 deelnemers. Er werden 21 biofilters gebouwd.
Ben je ook geïnteresseerd in een biofilter
op je bedrijf? De proefcentra overwegen
om bijkomende workshops te organiseren. Zo kan je bijvoorbeeld op 18 februari
terecht op het PCG. Houd de vakliteratuur
in het oog voor de andere data.

TIJDENS DE WORKSHOP OP PCFRUIT
TI

K Lemmens (rechts), fruitteler in
Kris
Emblem, plaatste 3 jaar gelegen een
nieuwe vul- en spoelplaats uitgerust
met een olie- en vetafscheider en een
opvangbak voor het restwater. De
aanschaf van een biofilter vormde
hierop een logisch vervolg. Dat Kris
de impact van zijn fruitbedrijf op het
milieu zo laag mogelijk probeert te
houden, is al langer duidelijk. Zo
plaatste hij al zonnepanelen, hagen,
een groenscherm, een bijenhotel en
een bloemenstrook voor de wilde
bijen. Toen hij de uitnodiging voor de
workshop ‘Bouw je eigen biofilter’
las, schreef hij meteen in. Het
bouwen van een biofilter is op zich
niet moeilijk, maar de mogelijkheid
om een compleet bouwpakket te
kopen, met alle nodige koppelstuk-
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ken, kraantjes, leidingen en pomp,
vormde een enorm voordeel. Kris liet
zijn biofilter ook ter plaatse vullen
met het organisch-biologisch
mengsel dat zal zorgen voor de
afbraak van de gewasbeschermingsmiddelen.

© PATRICK DIELEMAN

Aan de slag
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riën hebben ook zuurstof nodig. Daarom
mag de bak niet volledig onder water
komen. Dit kan geregeld worden door de
toegevoegde hoeveelheid water te sturen.
“Dat kan gebeuren met een pulspompje,
dat bijna continu draait, maar zelf gebruiken we een gewone dompelpomp. We
sturen die aan met een timer op het
stopcontact en door het debiet te beperken via een kraan. Let wel op dat de
pomp die je aanschaft een voldoende
grote opvoerhoogte heeft, zeker wanneer
je een ondergrondse restwatertank hebt.”
Martijn rekent het theoretisch debiet uit
van een biofilter van 3500 l. “In de winter
moet het water uit de biofilter zijn. Zelf
doen we dat half oktober. Rond 1 maart
starten we opnieuw op. Er zijn dus ongeveer 200 actieve dagen. Dat betekent dat
we gemiddeld 17,5 l per dag verwerken.
In de praktijk zullen we de pomp instellen op 10 tot 15 l per dag in het voorjaar
en het najaar en 25 l per dag in juli en
augustus.”
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GOEDKOOP EN EFFICIËNT
PUNTVERVUILING VERMIJDEN
Bij het uitwerken van zijn vul- en spoelplaats stond bij Walter Van Acker uit
Huldenberg eenvoud voorop. Hij is bereid om inspanningen te leveren voor
or het
milieu, maar hij beseft ook dat daardoor zijn inkomsten niet automatisch
isch zullen
zulle
stijgen. – Patrick Dieleman
vul- en spoelplaats. Hij zocht en vond
een eenvoudige oplossing om het hemelwater te scheiden van het restwater: een
buisje dat perfect de afloop afsluit waar
het water niet naartoe mag. Hij moet dat
ullen
alleen versteken, wanneer hij wil vullen
ordt opgeof reinigen. Het spoelwater wordt
vangen in een ondergrondse cisterne van
jn spuit is
5000 l. “De inhoud van mijn
3000 l. De extra 2000 l geeft ons wat
ee ongemarge indien zich een fout of een

© PATRICK DIELEMAN

O

p het bedrijf, waar ook vader en
moeder nog betrokken zijn, is
Walter verantwoordelijk voor de
akkerbouw, terwijl zijn broer Koen vooral
bezig is met het vee. Het is dus Walter
die zich de gewasbescherming aantrekt.
Dat vereenvoudigt het gebruik van de
vul- en spoelplaats, omdat er geen
coördinatie nodig is met andere gebruikers. Zo’n 6 jaar geleden voorzag hij bij
het bouwen van een nieuwe loods al een

© TWAN WIERMANS

Walter vond een goedkope oplossing om het
regenwater van het spoelwater te scheiden. Een
opstaand buisje sluit één van de aflopen af.

lukje zou voordoen. We komen daar
gemakkelijk mee toe, want na 2 jaar was
ze nog niet helemaal vol.”

Proefbedrijf

C
op

ANTWERPEN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

WEST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT

Huldenberg
WAALS-BRABANT
LUIK
HENEGOUWEN

HOF TER VAEREN
HO

Leeftijd: Walter Van Acker (49) en Koen (48) &
Karen (46) Van Acker - Devijver
Gemeente: Huldenberg
Specialisaties: akkerbouw, melkvee, vleesvee, zuivelverwerking,
hoevewinkel en verbruikszaal, proefveldwerking departement
Landbouw & Visserij

Ik tracht zo veel mogelijk te reinigen op het veld.
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NAMEN

LUXEMBURG

Toen hij de vul- en spoelplaats bouwde,
wist Walter nog niet waar het in België
naartoe zou gaan met een mogelijke
reglementering. Hij had opgevangen dat
men in Frankrijk het restwater mocht
uitspuiten op de stoppel na de graanoogst. Hij wachtte met verdere stappen
tot het duidelijk zou worden wat verplicht
was. Een verplichting is er (nog) niet,
maar Christel Van Ceulebroeck van de
Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent
vond in Walter een geïnteresseerde
gesprekspartner toen ze hem polste naar
zijn interesse om een biofilter te plaatsen. Ze kwam daar omdat in 2014 de
proefveldwerking van de Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit
Plant (voorheen ADLO) naar het Hof ter
Vaeren verhuisde. “Toen we de aanvraag
voor het demonstratieproject ‘Bioremediatie Oost’ indienden bij het departement
Landbouw en Visserij, zochten we in de
streek naar een bedrijf waar we een
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Het is belangrijk dat iedereen
probeert te vermijden dat
actieve stoffen in het
oppervlaktewater komen.

C
op
yr
ig
h

De biofilter op Hof ter Vaeren bestaat uit
3 filterelementen en 2 verdampingselementen. Die laatste zijn beplant met
miscanthus. Afdakjes voorkomen dat er
te veel regenwater in komt en zorgen ook
voor wat extra warmte voor de microorganismen die de resten van de gewasbeschermingsmiddelen moeten afbreken.
De proeftuin van Herent zorgt voor begeleiding. In het begin kwam Wim Snyers
hiervoor geregeld langs, nu nog enkele
keren per jaar. Kort na Nieuwjaar kwam
hij de biofilter stilleggen, omdat er vorst
werd voorspeld. Lichte nachtvorst is geen
probleem, maar men moet vooral vermijden dat de pomp en de leidingen kapotvriezen. De filter zal weer geactiveerd
worden wanneer het sproeiseizoen
en
begint.
Het restwater wordt vanuit de cisterne
isterne op
de biofilter gebracht met een pulspomp.
Die kan ongeveer 40 l per uurr verpompen, maar via een timer wordt er maximaal 25 l per dag op
gepompt.
p de biofilter ge
Walter vindt dat hij weinig moet om
omkijken
naar de installatie.. “We moeten alle
alleen
zorgen dat we het substraa
substraat om de 2 jaar
eens
verluchting
ns omwoelen, zodat de ve
verbetert, en het ook wat aanvullen.” De
heeft vorig jaar de concentratie
proeftuin heef
gewasbeschermingsmiddelen in het
aan gewasbes
restwater
stwater en in de verdampingseenheid
laten bepalen. Die bleek door de biofilter
te zijn verminderd met 99%. We staan ook
nog even stil bij de verplichte registratie.
Wanneer je restwater hebt na een bespuiting, dan is het eenvoudigste om dat
te registreren bij de bespuiting op de
teeltfiche. Christel voegt eraan toe dat
het ook nodig is om te noteren wanneer
het systeem aan- of uitgeschakeld wordt

voer ik de laatste inwendige reiniging uit
op de spoelplaats. In feite gebeurt dat
maar enkele keren per jaar: wanneer ik
na de onkruidbestrijding in maïs of
aardappelen moet overschakelen naar
e2
suikerbieten. Meestal probeer ik die
en
zelfs te combineren, met tussenin een
nd
spoeling op het veld.” Ook op het einde
van het seizoen krijgt de spuit nog een
grondige in- en uitwendige reiniging op
de spoelplaats.

Reacties

Van collega’s
a’s krijgt Walter wein
weinig reacermoedt omdat het niet verplicht
ties, hij vermoedt
is. Maar hij onderstreep
onderstreept hoe belangrijk
het is dat iedereen pro
probeert te vermijden
dat actieve
ctieve stoffen in
i het oppervlaktewakunnen ons niet permitter komen. “We k
middelen te verliezen. Hier in
teren om mid
de streek hebben we in de aardappelen
bijvoorbeeld al problemen om Artist te
bijvoorb
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Biofilter

en wanneer er onderhoud gebeurde.
Walter heeft daarvoor een fiche in zijn
spuitlokaal.
Walter benadrukt dat hij zijn vul- en
spoelplaats bewust op een eenvoudige
manier heeft gebouwd. “Ik heb elders
systemen gezien waarbij je je spuit niet
kan vullen wanneer de juiste afvoer niet
is aangesloten. Dat is mooi, maar het
maakt de investering veel zwaarder. De
betonnen tank was voor mij de grootste
kost. Een betonvloer moest ik toch gieten,
dat vroeg alleen wat extra werk. Ook het
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biofilter zouden kunnen tonen aan zo veel
mogelijk landbouwers. Walter en Koen
waren geïnteresseerd en bereid om mee
in te stappen. Ook de Vlaamse overheid
zag het zitten om de biofilter mee te
promoten. Tijdens het proefveldbezoek in
juni 2014 hadden we al een proefopstelling. We hebben de biofilter aangesloten
in juli. Hij is nu dus anderhalf jaar in
gebruik.” Christel vertelt dat het ontwerp
van de biofilter eerst grondig werd doorgesproken met alle projectpartners. “Er
staan ook biofilters bij ons in Herent en in
de andere proeftuinen. Daarbij hebben
we gebruik gemaakt van onderzoek van
UGent en KU Leuven, waar ze het systeem op punt hebben gesteld.”

Christel van Ceulebroeck inspecteert een van de 2 plantenbakken van de biofilter op het bedrijf bij
Walter Van Acker.

bouwen van een biofilter houdt vooral wat
extra werk in. Die IBC-containers kan je
gemakkelijk tweedehands vinden, maar
je moet altijd weten waar ze vandaan
komen en wat er heeft ingezeten.”

Restwater voorkomen
Walter vertelt dat hij de vul- en spoelplaats vooral gebruikt voor het vullen. “Ik
tracht zo veel mogelijk te reinigen op het
veld. Ik spoel daar al 2 of 3 keer, zodat ik
maar een minimum aan restwater heb.
Alleen als ik echt grondig moet reinigen
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vervangen, omdat het niet meer mag
gebruikt worden op sterk erosiegevoelige
percelen. Wie in de maïs terbutylazine wil
toepassen, moet nu een bufferstrook van
20 m respecteren langs oppervlaktewater. Hoe ga je dan nog van je grassen
af raken? Het is daarom noodzakelijk om
weg te blijven van de grachten. Het
probleem is dat één charlatan voldoende
kan zijn, om een slechte meting te krijgen
in je streek.” Q
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HELIOSEC GETEST
TEST
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Recent werd de Heliosec erkend voor de verwerking van restwater. Dit systeem, dat
werkt op basis van verdamping,
mping, werd in 2015 getest door Inagro. We spraken met
Ellen Pauwelyn en Martijn
ijn D'hoop
D'hoo over hun bevindingen. – Patrick Dieleman

D

e Heliosec werd ontwikkeld
twikkeld door
nwerking met
Syngenta, in samenwerking
et fabriceert. De
D
Solhead dat het
constructie bestaat
harde bak uit
at uit een hard
polyethyleen met daarin een verv
vervangbare
vloeistofdichte
gewasbeschermingshte en gewasbescher
middelenbestendige
folie. Hierin wordt
nbestendige folie
Zonlicht en wind
het restwater gebracht. Z
water en een droge
verdampen het wa
restfractie
tie blijft achter op de folie. De
deze droge restfractie moet
folie met d
worden vervangen. Ze kan
jaarlijks w
afgevoerd worden via AgriRecover.
Boven de bak wordt een dak geplaatst.
Dat voert het regenwater af, draagt bij tot
de opwarming van het in de bak verzamelde restwater en laat fotolyse toe
(afbraak van gewasbeschermingsmiddelen door het zonlicht). Een frame van
gegalvaniseerd staal (maaswijdte 10 mm
x 20 mm) ondersteunt het dak en zorgt
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er
ervoor
dat kinderen en dieren er niet bij
kunnen komen.
De Heliosec heeft een oppervlakte van
6 m² (3 x 2 m) en een hoogte van 0,5 m. Er
bestaat ook een kleinere uitvoering van 2
x 2 m. Hij kan gebruikt worden in de
vorstvrije periode (van 1 maart tot 30 oktober). Volgens de fabrikant kan de
grotere versie onder Belgische omstandigheden 2500 l restwater per jaar verdampen. In de bak bevindt zich een
meetlat, die de gebruiker een indicatie
geeft over de resterende hoeveelheid
restwater in de bak.
De installatie moet op een vlakke ondergrond van beton worden geplaatst. Er
wordt ook aanbevolen bepaalde veiligheidsafstanden te respecteren om waterbronnen, personeel en derden te beschermen, namelijk 30 m van
woonhuizen, 10 m van werkruimtes en

25 m van waterlopen, sloten, rioolputten,
opvang van regenwater …
De Heliosec verschilt van biozuiveringssystemen doordat er geen micro-organismen aan te pas komen. In de Heliosec
worden de gewasbeschermingsmiddelen
niet afgebroken. Ze blijven achter als
droge restfractie op de folie en worden
jaarlijks afgevoerd wanneer men de folie
vervangt.

Het bouwen
In 2015 testte Inagro de Heliosec uit in
het kader van het demonstratieproject
‘Bioremediatie West’. De Heliosec wordt
geleverd als bouwpakket en moet door de
landbouwer zelf in elkaar worden gezet.
“Dankzij de handleiding met veel foto’s
ging het opbouwen van de Heliosec vrij
vlot”, vertelt Martijn D'hoop van Inagro.
“Met 2 personen hebben we er een halve
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Conclusie

Martijn en Ellen besluiten dat de Heliosec
een zeer eenvoudig en gebruiksvriende-

De Heliosec is een vrij
eenvoudig en
gebruiksvriendelijk systeem.
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wekelijks opgevolgd. In mei, juni en juli
werd gemakkelijk meer dan 100 l water
per week verdampt. Tijdens de tweede
week van juni was er veel zonneschijn en
wind en konden we een maximale verdamping van 165 l per week meten. In het
vroege voorjaar (april) kon net geen 100 l
per week worden gehaald en in het najaar
ar
daalde de verdamping sterk. In november
ovember
was dat maar 17 l per week meer.””
De Heliosec staat op Inagro opgesteld
esteld op
het bioremedatieplatform. Ditt is achter
ach
een loods en gericht op het westen.
esten.
“Onder ideale omstandigheden,
gheden, dit wil
zeggen in de open ruimte
meer
uimte waar me
wind is en in de volle
verdamolle zon kan de ver
pingscapaciteitt van de Heliosec mo
mogelijk
iets groter zijn”, meent Elle
Ellen Pauwelyn.
“We
restwae denken dat er ook iets meer
m
ter
worden door meerer kan verdampt wor
kleinere hoeveelheden restwater
maals kleiner
toe
oe te voegen aan de Heliosec. We gaan
datt dit jaar te
testen.”

Verwijderen van de folie
Martijn Dhoop ondervond geen noemenswaardige problemen tijdens het verwijderen van de folie. “Om dit op een veilige
manier uit te voeren, doe je dat met 2
personen bij windstil weer. Zorg voor de
nodig persoonlijke bescherming zoals
overall, handschoenen, laarzen en stof-

© PATRICK DIELEMAN

De Heliosec werd op 3 april gevuld met
ruim 2000 l restwater. Eind augustus
werd nog een kleine hoeveelheid restwater toegevoegd. “Door het uitblijven van
vriestemperaturen hebben we de Heliosec gebruikt tot begin december”, vertelt
Ellen Pauwelyn. “Gedurende die 8 maanden werd in totaal 2575 l restwater
verdampt. We hebben de verdamping

lijk systeem is. “Een voordeel in vergelijking met de andere systemen is dat je er
ook restwater met een hogere concentratie gewasbeschermingsmiddelen mag
g
ingieten. De bij de versie van 6 m² opge500 l
geven verdampingscapaciteit van 2500
osec
water is haalbaar, zeker als de Heliosec
on kan
in een open ruimte en in de volle zon
en toch aan
worden opgesteld. “We bevelen
te jaar in
om het systeem in het eerste
meerdere keren te vullen met kleinere
ter. Zodoende kan je
hoeveelheden restwater.
citeit op de ge
de verdampingscapaciteit
gekozen
volgen.  Q
locatie opvolgen.”

© PATRICK DIELEMAN

Verdampingscapaciteit

masker. Zelf hebben we, om stofvorming
zo veel mogelijk te vermijden, de folie
verwijderd toen het sediment nog vochtig
was.” Ellen voegt eraan toe dat men
tijdens het vervangen van de folie aandacht moet hebben voor de plaats van de
peilmeter en de gewichten (met water
gevulde hermetisch afgesloten emmers,
die de folie op zijn plaats houden in de
bak). “Er hangen ook actieve stoffen aan.
Het is dus belangrijk deze op de vul- en
spoelplaats of op een onverhard oppervlak te plaatsen om puntvervuiling te
vermijden.”
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dag aan gewerkt. We hebben eerst de
filmpjes op You Tube bekeken, die de
opbouw stap voor stap tonen. Het plaatsen van de folie in de bak doe je best met
2 en met de nodige voorzichtigheid, om te
vermijden dat de folie scheurt. Als de
folie scheurt is die niet meer bruikbaar.”

1

2

1 Ellen Pauwelyn vertelde dat de Heliosec die getest werd bij Inagro vorig jaar in totaal 2575 l
restwater verdampte. 2 Aan de peilmeter en de gewichten hangen gedroogde resten van
gewasbeschermingsmiddelen. Zorg dat je ze op onverharde grond of op je vul- en spoelplaats zet
tijdens het wisselen van de folie.

INTERESSE IN DE HELIOSEC?

De Heliosec is steeds te bezichtigen
op het bioremediatieplatform van
Inagro. Hiervoor neem je best contact
op met Ellen Pauwelyn, tel. 051 27 32
90 of ellen.pauwelyn@inagro.be.
Een bouwpakket kan je kopen bij
Belgian Energy Systems (BES) in
Ledegem, tel. 051 22 82 03 of geert@
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bes.be. De grotere versie kost
ongeveer 5200 euro. Een nieuwe folie
kost zo’n 50 euro. Een Heliosec komt
in aanmerking voor VLIF-steun.
Groente- of fruittelers vragen ook
best na bij hun telersvereniging of
ook GMO-steun mogelijk is.
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TEVREDEN OVER
ER DE FYTOBAK
F

De derde mogelijkheid om restwaterr van gew
gewasbeschermingsmiddelen te verwerken is de fytobak. Bijna 4 jaar geleden
bouwde
ele
bouw de landbouwschool van Sint-Niklaas
een dergelijke installatie. – Patrick
atrick Dieleman
Dielem

T

echnisch adviseur-coördinator
dinator D
Dirk
Martens vertelde ons overr hu
hun
ervaringen met dit systeem.
teem. "Aanleiding voor het bouwen van
an onze vul- en
spoelplaats en de fytobak was de nie
nieuwe
loods voor de machines
machinenes van de mac
ring Simar, waar ook onze schoo
school vennoot
van is”, vertelt Dirk. “Onze inricht
inrichtende
macht heeftt de loods gebouwd, omdat
we
o
die als school
maar de
chool nodig hadden,
hadd
machinering, die ze zou
interesse van de machine
mee de doorslag.” Wat
huren, gaf zeker m
Dirk niett vertelt,
is dat hij als secretaris
ve
machinering als go-between
van de mac
fungeerde tussen de beide partijen.
“We kozen voor een fytobak, omdat die
een groter volume restwater kan verwerken dan een biofilter. Momenteel gebruiken we de installatie alleen voor de
school, en ons volume restwater zou ook
kunnen verwerkt worden door een biofilter. Maar we wilden de mogelijkheid
openhouden dat wanneer de nood zich
aandient ook de leden van de machine-
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e eventueel zelfs andere landbouring, en
wers uit de regio, er gebruik van kunnen
mak
maken.
Maar ook de voorbeeldfunctie van
de school speelde mee, niet alleen voor
de leerlingen maar ook voor de land- en
tuinbouwers die hier activiteiten van ons
vormingscentrum bijwonen.”

Ontwerp
Dirk vertelt dat hij via het Topps-project,
dat zich richtte op het vermijden van
puntvervuiling, al eerder installaties had
gezien. Met enkele collega’s ging hij
onder meer de fytobak bij Ignace Vercruysse in Zwevegem, de spoel- en
vulplaats met biofilter van Guido Lammerant in Koksijde, de fytobak van het
Proefcentrum voor de Groenteteelt in
Kruishoutem en de Sentinel van pcfruit
bekijken. Ze kregen ook ondersteuning
van de provinciale dienst Land- en Tuinbouw. “15 jaar geleden hadden we al
eens met hen samengewerkt voor het
aanleggen van een rietveld voor de

zuivering van gewoon afvalwater en ze
hebben ons ook in dit project ondersteund.”
Er werden 2 verharde reinigingsplaatsen
gebouwd. De eerste is een niet-overdekte
spoelplaats waar men allerlei machines
kan reinigen. Een vetafscheider vangt
mogelijke resten van smeermiddelen op.
Voor het reinigen van de spuiten, zowel
de landbouwspuit, de spuit voor de
fruitteelt als de rugsproeiers, werd een
overdekte spoelplaats gebouwd. Op de
verharding, die afhelt naar een rooster
met afvoer naar een ondergrondse tank
van 5000 l, kan geen regen vallen. Vanuit
die tank zorgt een pomp met tijdsklok dat
er 1 tot 2 minuten per uur water wordt
gepompt naar de fytobak, waar dat
gelijkmatig over het substraat verdeeld
wordt. Het substraat bestaat uit 50% stro
en 25% groencompost. De rest is aarde
afkomstig van een akkerbouwperceel,
met daarin micro-organismen die de
gewasbeschermingsresten afbreken. De
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afvoerleiding zorgt sowieso dat er nooit te
veel water in de fytobak staat.”

Kosten
Dirk schat dat het project zowat
10.000 euro heeft gekost. De regenput
(2200 euro) en de betonbakken (1900 euro
per stuk) waren de grootste kosten. “Als
je het afdak en de betonvloeren meerekenent, kom je natuurlijk duurder uit, maar
die gingen we sowieso toch bouwen.” De
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plaats. Bij de rugsproeiers kunnen
n we de
mate waarin gespoeld wordt beperken,
perken,
omdat we aparte sproeiers hebben
ebben vvoor
ngiciden.”
insecticiden, herbiciden en fungiciden.”
Aan het ontwerp zou hij niet direct iets
e pomp kan je de
d
wijzigen. “Dankzij de
gens op de zijkant van je
fytobak gerust ergens
kavel bouwen, terwijl de vul- en spo
spoelplaats best aansluit bij je ge
gebouwen.”
Watt wel niet helemaal optim
optimaal werkt, is
de debietafstelling va
van de pomp. “De
fytobak verwe
verwerkt naargelang de weersomstandighed
omstandigheden meer of minder restater. We ku
water.
kunnen de pomp handmatig
bijregelen, maar we hebben daar niet
altijd aandacht voor. De zuivering is een
natuurlijk proces, en we houden dat niet
continu in de gaten, net zoals we ook niet
alle dagen naar de gewassen gaan kijken.
Daardoor is het substraat soms eens te
nat of iets te droog. Maar zo lang we de
installatie niet op haar volle capaciteit
moeten gebruiken is dat minder erg. De
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1

We kozen voor een fytobak
omdat die een groter volume
restwater kan verwerken dan
een biofilter.

2
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“Het is vooral belangrijk om je restwater
te beperken”, reageert Dirk op de vraag
of het werken met de fytobak goed lukt.
“We spuiten de verdunde fractie uit over
het veld. We leren onze leerlingen ook
hoe ze moeten uitrekenen hoeveel spuitvloeistof ze precies nodig hebben. Dat
kadert in hun opleiding voor de fytolicentie. We hebben hier de afspraak dat alle
spuitoplossingen, ook die voor rugsproeiers, bereid worden op de vul- en spoel-
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Werking

veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is een meerwaarde voor
onze studenten dat ze er mee kennis
maken en hem gebruiken. Thuis op het
bedrijf krijgen ze dat niet te zien. Het kan
eer
hen op weg helpen om ook thuis meer
n.”
bewust om te gaan met die middelen.”
nd
Als boodschap wil hij nog meegeven
dat
erbouwin
wie bouwwerkzaamheden of verbouwingreren van
gen plant, best ook het integreren
eeneemt. “He
een vul- en spoelplaats meeneemt.
“Het
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fytobak bestaat uit 3 betonnen prefab
bakken van 3 m lang, 0,8 m breed en
1,4 m hoog, die deels zijn ingegraven. Een
afdak met kunststofplaten belet dat er
regen valt op het substraat, maar het
zorgt ook voor warmte. “De bacteriën
breken de gewasbeschermingsmiddelen
af, maar het water moet verdampen door
de warmte en de tocht”, legt Dirk uit.
Onderaan in het substraat ligt een drainagedarm die bij mankementen het
overtollige water kan terugleiden naar de
restwatertank.

3

1

Dirk Martens: “Deze fytobak kadert in een breder opzet, de sensibilisering rond het veilig gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen.” 2 In Sint-Niklaas werd naast de spoelplaats voor spuittoestellen ook een niet-overdekte spoelplaats met vetafscheider voorzien voor het reinigen van de andere
machines. 3 Door een afvoergoot te voorzien met afloop naar het opslagvat voor restwater, kan
men het dak van de fytobak gebruiken om spoelwater op te vangen.

operationele kosten heeft Dirk nog niet
nagerekend. Die zijn ook vrij beperkt:
jaarlijks moet het substraat worden
aangevuld met wat stro en compost,
maar daar komen ook strobalen van een
mindere kwaliteit voor in aanmerking. De
kosten van het energieverbruik van de
pomp zijn beperkt.
Dirk benadrukt ook nog dat die fytobak
kadert in een breder opzet: “Die maakt
deel uit van de sensibilisering rond het
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opvangen alleen al is belangrijk.
Wie vindt dat hij te weinig restwater heeft
voor een biofilter kan ook de Sentinel
laten langskomen. Uiteindelijk zijn dat
kleine meerkosten, waarvan ik vermoed
dat die in de toekomst het werken met
gewasbeschermingsmiddelen toch iets
meer zekerheid zal kunnen bieden.” Q
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DOSSIER Zuivering van restvloeistoffen
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EEN OPLOSSING
NG VOOR
VO
GROTE
E LO
BEDRIJVEN EN
LOONSPROEIERS
Loonsproeier Dries Vandemaele
demaele uit Lendelede was een van de eersten die gebruik
maakte van de mogelijkheid
gelijkheid om zijn restwater te laten reinigen met de Sentinel. – Patrick Dielemann

U

it zijn verhaal
haal blijkt dat D
Dries het
zorgzaam
met restam omspringen m
en reinigingswater
de papleeinigingswater met d
pel heeftt meegekregen. Dat komt omdat
zijn oom, die vroeger het sproeiwerk
deed, ook al bezig was met de milieueffecten va
van zijn werkzaamheden. Ooit
zelfs naar enkele verbrandingstrok die zel
ovens, om een oplossing te zoeken voor
zijn verpakkingen. AgriRecover bestond
toen nog niet, en ook op andere vlakken
was het soms behelpen in de tijd dat zijn
oom samen met de vader van Dries het
loonwerkbedrijf leidde.
Vandaag leiden Dries, zijn echtgenote
Corinne, zijn zus Evelien en schoonbroer
Johan het bedrijf. Dries is verantwoordelijk voor het loonsproeiwerk. De belang-
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rijkste teelten waarin hij werkt met zijn
zelfrijdende Agrifac zijn aardappelen,
maïs, granen, vollegrondsgroenten en
suikerbieten. Een van de medewerkers
rijdt met een Amazone, ook een zelfrijder.
Samen spuiten ze zowat 6000 ha per jaar.
Martijn D’hoop van het Kenniscentrum
Gewasbescherming van Inagro is ook
aanwezig bij het gesprek.

Restwater voorkomen
Het behandelen van een dergelijke oppervlakte met diverse teelten brengt
uiteraard heel wat restwater mee. De
capaciteit van een biofilter was onvoldoende. Dries zou er 3 moeten hebben.
Nochtans is hij erg oplettend om zo veel
mogelijk restwater te voorkomen. “Ik

reken zo goed mogelijk uit hoeveel spuitoplossing ik nodig heb. Nadien spoel ik
de spuittank en leidingen op het land en
rij het spoelwater uit op dat perceel.
Wanneer dat niet mogelijk is, kan ik het
opslaan in onze cisterne van 10.000 l hier
op het erf. We laten daarin ook het spoelwater afkomstig van het reinigen van de
filters lopen. Daar komt dan al bij al 5 l
water uit.”
Doordat hij werk heeft voor anderhalve
spuit heeft Dries er 2. Dat laat hem toe
om in het seizoen één van beide een hele
maand te reserveren voor enkel maïs.
Daardoor moet hij ze veel minder reinigen. “Ik bekijk ook het nog te behandelen
areaal. Als mijn laatste perceel van de
dag bijvoorbeeld nog 2 ha is, dan reken ik
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maakt. Deze rest bestaat uit bezonken
restanten van middelen, en die is dus
sterk geconcentreerd. Sinds dit jaar
leggen we de dag voor het reinigen een
dompelpomp in de put om het water te
mengen. Doordat daardoor de concentratie van de vuilfractie steeg, hadden we dit
jaar hier en daar wat problemen. Voor
een goede werking mag het restwater
niet te geconcentreerd zijn.”
Dries laat de Sentinel doorgaans komen
in een wat rustigere periode. De mensen
van Inagro brengen en installeren de

900 l. Hij zuigt 1200 l op, maar stuurt
zowat 300 l terug. In principe kan hij 24
op 24 uur draaien, maar om wat controle
te houden kiezen de meeste bedrijven
ervoor om de machine ’s avonds uit te
zetten.
Een opleiding voor de gebruikers is er
el zijn
niet echt, maar Dries zegt dat hij wel
eren kwaogen openhoudt. De eerste keren
cke geregeld
men Martijn of Stefaan Bulcke
dig. Dries
kijken, nu is dat minder nodig.
uik van de Sen
maakt al 5 jaar gebruik
Sentinel.
In totaal heeft hij al 34,5 m³ verwe
verwerkt.
rtelt dat de Sentinel in 2015
Martijn vertelt
verwe
ongeveer 125 m³ heeft verwerkt,
en ook
zel Het jaar daarnog 30 m³ bijj Inagro zelf.
as dat ongeveer 110 m³.
voor was
gezu
Driess heeft het gezuiverde
restwater al
s
gebruikt om er spuitoplossingen
met
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Als we allemaal foert zeggen,
komt er nooit iets van terecht.
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uit op 1,9 ha. Ik zuig nadien nog 200 l
water op en rij nog eens snel over het
land. Maar wanneer het nat is, en één
keer over het land rijden al meer dan
voldoende is, dan moet je het restant mee
naar huis nemen. Het lukt niet in iedere
teelt, maar in de aardappelen bewaar ik
resthoeveelheden in een IBC-container.
Stel dat ik na aardappelen iets anders
moet gaan spuiten, dan zuig ik 300 l
water op, reinig mijn spuit via het rondpompsysteem en laat dat nadien af in zo
een vat. Na een keer of 3 is zo’n vaatje
vol. Dan gebruik ik dat wanneer ik een
volgende keer aardappelen moet spuiten.” Daardoor spaart Dries ook middelen
uit. In de bieten doet hij dat alleen bij
onkruidbestrijding in vooropkomst. “Je
zou maar eens iets verkeerd doen, dat
risico is te groot. Ik heb een collega die
alle restvloeistoffen opspaart in aparte
vaten: onkruid graan, fungiciden graan,
onkruid aardappelen, fungiciden aardappelen ... Hij spoelt alles in zijn hangar en
vangt alle restwater op. Maar hij sproeit
alleen. Wij doen het met 2, en dat maakt
het toch iets minder goed beheersbaar.”

De voordelen van gps
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Sinds hij met gps en sectie-afsluiting
werkt, kan Dries de te verbruiken hoeveelheid spuitvloeistof bijna perfect
inschatten. “We hebben zelden nog iets
over, omdat we ondertussen de oppervlakte van de percelen kennen. Alleen
daarmee spaar je jaarlijks al 3 tot 5% uit
aan producten.” Hij beschrijft welk
lk gemak
hij ondervindt van gps, zeker op percelen
ercelen
met onregelmatige vormen. “Toen
en we
manueel sproeiden waren we
tevreden
e tevred
als we voor een perceel van 5 ha uitkwauitkwa
men op 5,2 ha. Als we op
uitkwap 4,9 ha uitkwa
men, was het ook een
en probleem. In een
echt plaagjaar kwam
wam je dat snel te weten.
w
Je mag er zeker
gps
er van zijn dat een gp
zichzelf terugbetaalt.
ugbetaalt. Ook vvoor de klanten
is het goedkoper, want we re
rekenen exact
die we effectief
de oppervlakte aan d
hebben gespoten.”
gespo

Sentinel
entinel

Dries vertelt dat zijn tank de juiste grootte heeft voor zijn bedrijf. In een te grote
tank kunnen de spuitmiddelen bezinken,
zodat ze niet mee verwerkt worden. “Na
enkele jaren merkten we dat zich onderaan in de cisternes een laag gevormd
had”, vervolgt Martijn. “Doorgaans bleef
er onderaan nog wat vloeistof staan,
omdat je de put niet helemaal leeg

Dries Vandemaele
Va
(links) en Martijn D’hoop bij een van Dries’ spuiten. Voor Dries is het voorkomen
van restwater
re
al de helft van het werk.

Sentinel. “De dag voordien laten we hem
rondpompen en nemen we een staal met
een maatbeker”, vervolgt Martijn. “We
dienen met pipetten de producten toe
zoals dit gebeurt in de Sentinel en bekijken de bezinking. We moeten een sliblaag
krijgen en daarboven een laag die bijna
helder is. Wanneer het restwater veel te
geconcentreerd is, werkt het systeem
niet goed en moeten we het verdunnen.”
De Sentinel heeft bij Dries een kleine
week nodig om de totale hoeveelheid te
reinigen. Dries schat dat hij dagelijks een
uurtje nodig heeft om het proces in de
gaten te houden, andere containers te
plaatsen, product bij te vullen … Dat is
ongeveer een halfuur per cyclus. De
Sentinel verwerkt in één cyclus zowat

Boerenbond • Management&Techniek 3 • 12 februari 2016

glyfosaat mee te bereiden. Hij heeft het
ook nog uitgesproeid op eigen grasland,
en ook dat leverde geen problemen op.
In het begin kreeg Dries wel eens reactie
van klanten. Die vroegen zich af of hij hen
met die Sentinel op kosten wilde jagen.
“We moeten allemaal een beetje werken
aan het milieu. Als we allemaal foert
zeggen, komt er nooit iets van terecht. Dit
vraagt dat je de knop omdraait.” Q
Inagro rekent 50 euro/m³ en een vergoeding voor verplaatsings- en transportkosten. Leden van Volsog krijgen elk jaar de
eerste m³ terugbetaald door deze organisatie.
Ook pcfruit beschikt over een Sentinel.
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