VOORLICHTING

Mogelijkheden qua
zuiveringsinstallaties
Om het grondwater en oppervlaktewater te beschermen, zijn de
laatste jaren de lozingsmogelijkheden van afvalwater en spoelwater voor agrarische bedrijven beperkt. Om het afvalwater toch
kwijt te raken, zijn er voor bollenbedrijven duurzame zuiveringsinstallaties die interessant en effectief zijn.
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ond het reinigen van spuitapparatuur
gelden verschillende regels die zijn
opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De spuitapparatuur mag gereinigd worden op
het veld waar de gewasbeschermingsmiddelen
zijn toegepast en op het erf van het bedrijf. Het
afvalwater dat na een schoonmaakbeurt overblijft, mag nooit ongezuiverd op het oppervlaktewater of in het riool worden geloosd. Met
name voor schoonmaken op het erf geldt dat
het reinigingswater niet zomaar geloosd mag
worden, maar dat het eerst langs een zogenoemde ‘zuiveringsvoorziening’ moet die aan
wettelijke regels moet voldoen. Daarnaast is
het sinds 1 maart 2016 verboden om restanten
van het dompelbad uit te rijden over het land.
Ook deze restanten kunnen via zuiveringsinstallaties worden verwerkt.
Voor de bollensector zijn er verschillende zuiveringsinstallaties op de markt. Deze technieken zijn in het verleden door onder andere
PPO onderzocht en getest en zijn effectief in
het afbreken van gewasbeschermingsmiddelen. De zuiveringsinstallaties die op de markt
zijn, maken gebruik van verschillende technieken: biologische afbraak en verdamping;
bezinking en verdamping; en door middel van
fysisch-chemische zuivering. De eerste twee
technieken zijn het meest interessant voor de
bollensector.

zichtig dak dat circa 30 centimeter boven de
bak is geplaatst. Zo is de bak afgeschermd tegen
regenbuien, maar kan er wel lucht over de bak
stromen. Het afvalwater wordt in dit systeem
uit een voorraadvat gepompt en via een watergeefsysteem, zoals druppelslangen of sproeiers,
wordt het substraat in de bak vochtig gehouden. Het toegevoerde afvalwater verdampt
deels en daarnaast worden de restanten van de
gewasbeschermingsmiddelen afgebroken door
het microleven in de bak. Het substraat in de
bak moet jaarlijks aangevuld worden met stro
en helemaal worden omgezet.
Dit type systeem wordt door verschillende
fabrikanten op de markt gebracht onder de
namen: Phytobac en Fytobac. De Phytobac is
een kant-en-klaarsysteem dat geleverd wordt.
De Fytobac kent verschillende uitvoeringen.
Het verschil tussen de bakken is dat de Phytobac een gesloten systeem is waar geen restvloeistof overblijft en dat dit bij Fytobac afhankelijk is van de uitvoering.
Een andere variant van deze techniek is het
Biofilter (zie illustratie). Het Biofilter is ontworpen door Proefcentrum Fruitteelt in Vlaande-

ren. Het systeem bestaat uit grote kunststofvaten (IBC’s) gevuld met Biomix-substraat. De
vaten worden op elkaar gestapeld. Het afvalwater wordt in de bovenste bak geleid en langzaam gefilterd. Het restwater uit de bovenste bak komt via slangen in de tweede bak en
daarna via filtratie in de derde bak. De bakken
zijn open aan de bovenkant voor de verdamping. Als laatste vindt er nazuivering en extra
verdamping van het restwater plaats via plantenbakken met speciaal geselecteerde gewassen. Een Biofilter-standaardset bestaat uit drie
vaten en twee plantenbakken. Het substraat in
het systeem moet jaarlijks of tweejaarlijks worden bijgevuld. Bij dit systeem blijft wel restvloeistof over dat niet geloosd mag worden en
bijvoorbeeld weer terug in het systeem moet
worden geleid.

BEZINKEN
Bij deze techniek wordt het afvalwater verdampt en blijft er een kleine hoeveelheid residu over dat wordt afgevoerd als chemisch afval.
Deze techniek wordt in twee verschillende uitvoeringen op de markt gebracht.
De eerste is de Heliosec, waarbij het afvalwater wordt opgevangen in een bak met
vloeistofdichte folie en een doorschijnende overkapping. De bak wordt afgeschermd
met gaas om dieren buiten te houden en vervuiling tegen te gaan. Door de wind en de
zon verdampt het afvalwater en blijft er een
residu achter. Het folie en het residu worden jaarlijks afgevoerd als chemisch afval.
Bij de andere uitvoering, de Osmofilm, wordt

het afvalwater in speciale foliezakken opgevangen die in grote kunststofbakken zitten. Deze
zakken hebben een membraam waardoor het
water verdampt en het residu achterblijft. De
zakken moeten in de wind en in de zon staan
om de verdamping te bevorderen. Ook deze
foliezakken moeten na afloop als chemisch
afval worden afgevoerd.

SUBSTRATEN
De Phytobac, Fytobac en het Biofilter bevatten allemaal substraat. De samenstelling wisselt per systeem. Zo wordt bij een Phytobac en
Fytobac gebruik gemaakt van 70 tot 80 procent
grond van het eigen bedrijf en de rest is gehakseld stro. De grond is afkomstig uit de bovenlaag van de percelen (10-15 centimeter) waar
de laatste jaren gewasbeschermingsmiddelen
op zijn toegepast. De aanwezige micro-organismen in de grond zorgen daarbij voor de afbraak
van de middelen. De dikte van het substraat is
ongeveer 60 centimeter.
Het Biofilter bevat een Biomix-substraat dat
bestaat uit 50 procent potgrond/compost, 50
procent gehakseld stro en 10 procent perceelgrond, ook afkomstig van het eigen bedrijf. Eventueel kan onderin een laag met kokossnippers
worden gedaan. Deze snippers geven een goede waterbuffering. De kunststofbakken hebben
een inhoud van circa 1 m³. Het Biomix-substraat
wordt ook wel toegepast in de Fytobac.

KEUZES
Welke zuiveringsinstallatie geschikt is voor het
eigen bedrijf hangt af van verschillende factoren.

SYSTEEM
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Het Biofilter is ontworpen door Proefcentrum Fruitteelt in Vlaanderen

Allereerst is het belangrijk om te bepalen hoeveel afvalwater er wordt geproduceerd per jaar.
Doe dit door een inschatting te maken van het
aantal reinigingsbeurten per machine per jaar
en de hoeveelheid restwater van het dompelbad. De grootte van het systeem wordt berekend
aan de hand van de hoeveelheid afvalwater. Elk
systeem kent een eigen maximale capaciteit.
Voor de keuze is het ook belangrijk of de gebruiker wel of niet restvloeistoffen van douchen of
dompelbaden via de zuiveringsinstallatie wil
afvoeren. Het ene systeem is gevoeliger voor
grotere hoeveelheden middelen dan het andere. Daarnaast is de ruimte op het erf van belang;
het ene systeem neemt meer ruimte in beslag
dan het andere, en er is voor volledige verdamping meer oppervlakte nodig dan voor alleen
zuivering.

PHYTOBAC/ FYTOBAC

BIOFILTER

Aandachtspunten
en onderhoud
De zuiveringssystemen vergen onderhoud en aandacht voor een optimale
werking. Dit geldt vooral voor de systemen op basis van biologische zuivering. Belangrijk bij deze systemen is:
• D e substraten jaarlijks bijvullen en
goed doormengen;
• De substraten moeten vochtig blijven
om het micro-leven in stand te houden.
De buffers mogen daarom nooit leeg
staan. Vul bij (tijdelijk) gebrek aan afvalwater, de buffertank met gewoon water;
• In de vorstperiode moet het systeem
binnen staan of worden afgetapt.

HELIOSEC

OSMOFILM

Materiaal van het systeem

Betonnen of hard kunststof bak

Hard kunstofvaten (IBC’s)

Hard kunststofbak met folie

Speciale foliezakken in kunststof
bakken

Samenstelling substraat

Circa 80% perceelsgrond + 20%
gehakseld stro of Biomix

Biomix; 50% potgrond/compost,
50% gehakseld stro en 10% perceelsgrond

N.v.t

N.v.t

Onderhoud

Jaarlijks stro bijvullen en volledig doormengen. Na 10 à 15 jaar
geheel vervangen.

Jaarlijks/tweejaarlijks bijvullen + Jaarlijks afvoeren en vervangen
na 10 jaar vervangen.
van het folie.
Of jaarlijks/ tweejaarlijks bijvullen
en substraat in z’n geheel doormengen.

Capaciteit/jaar

2.500-10.000 liter afhankelijk van 4.000 liter
het oppervlak van de bak.

2.500

Afbraakpercentage

95-99%

Residu blijft over

BIOLOGISCHE AFBRAAK
De eerste techniek werkt op basis van micro-organismen en verdamping. Uit onderzoek is
gebleken dat de afbraakpercentages van dit type
zuiveringssysteem tussen de 95 en 99 procent
ligt. De micro-organismen zitten in de grond
van het eigen bedrijf en komen samen met stro
in een stevige vloeistofdichte bak van kunststof
of beton. De bak wordt overkapt door een door-

Een van de opties is een PhytoBac

95-99%

Vervangen van de kunststofzakken en afvoeren

Afhankelijk van het aantal zakken
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