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1. Inzetten op spuistroomreductie loont! 
 

Spuistroom is algemeen voorkomend in de glastuinbouw. Welke waterstromen in je bedrijf wel of niet 

spuistroom zijn, wordt meer in detail besproken in Hoofdstuk 2. Ondank dat er al veel inspanningen 

gebeurd zijn de laatste jaren om spuistroom te reduceren, zijn er nog steeds mogelijkheden voor verdere 

reductie. Een huidige stand van zaken vind je terug in Hoofdstuk 3. Meer info over hoe je spuistroom kan 

reduceren kan je terugvinden in Hoofdstuk 5, en Hoofdstuk 8 geeft enkele praktijkvoorbeelden weer ter 

inspiratie. Een overzicht van technologieën om spuistroom te reduceren of te behandelen wordt 

weergegeven in Hoofdstuk 7. 

Maar laten we eerst even stilstaan waarom jij als tuinder je in moet zetten op spuistroomreductie. 

Hiervoor zijn namelijk meerdere redenen (Figuur 1).  

Door correct om te gaan met spuistroom maar ook andere reststromen stel je jouw bedrijf in regel met 

het MAP6 én met de Vlaamse regelgeving. Belangrijk, zo blijkt, want het niet naleven van deze 

regelgeving kan leiden tot sancties. Maar naast de wettelijke verplichting heeft duurzaam omspringen 

met spuistroom ook op bedrijfsniveau als sectorniveau een belangrijke meerwaarde.  

 

 

Figuur 1 Vijf belangrijke redenen om spuistroom te vermijden1 

  

                                                           
1 Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com 

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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1.1 Belang voor de sector  
 

Zorg voor het milieu 

De verhoogde nutriëntenconcentraties in spuistroom dragen bij tot de eutrofiëring van 

oppervlaktewateren, dit is de aanrijking van oppervlaktewater door voedingsstoffen zoals nitraat en 

fosfaat waardoor de groei van algen en bepaalde soorten planten sterk toeneemt. Dit kan het 

ecosysteem in en rond onze waterlopen sterk verstoren2.  Naast de aanrijking met nutriënten  kunnen  

residu’s van gewasbeschermingsmiddelen negatieve gevolgen hebben  voor onder andere de 

biodiversiteit.  

 

Invloed op toekomstig beleid 

De concentraties van nutriënten én gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn een 

belangrijke maatstaf voor beleidsmakers. In 2019 bijvoorbeeld werd MAP6 gelanceerd door de  

Vlaamse overheid, als opvolging van MAP5, om de doelstellingen opgelegd in de Europese nitraatrichtlijn 

en de Europese Kaderrichtlijn Water3 te halen. Maar ook bij de beoordeling van erkenningsdossiers voor 

gewasbeschermingsmiddelen wordt gekeken naar de risico’s voor bijvoorbeeld 

oppervlaktewaterkwaliteit. Het middelenaanbod is de laatste jaren al sterk afgenomen en heeft een 

belangrijke impact op de hele sector. Meer info over de wetgeving omtrent spuistroom kan je terugvinden 

in Hoofstuk 6. 

1.2 Belang op bedrijfsniveau  
 

Economisch belang 

Spuistroom, bevat naast zowel water als nutriënten. Beide componenten  hebben een financiële waarde. 

Spuistroom bevat naast nitraat en fosfaat, die de focus hebben binnen de mestwetgeving, ook nog 

andere nutriënten. Een Nederlandse studie gaf aan dat 1m³ drainwater een waarde heeft van ongeveer 

€0,5 per EC4-eenheid5. Voor spuistroom met bijvoorbeeld een EC van 3 mS/cm² betekent dit een 

waarde van €1,5 per m³. Daarnaast dient ook de waarde van het water op zich in rekening gebracht 

te worden.  De waarde van kwalitatief gietwater werd opnieuw zeer duidelijk tijdens de aanhoudende 

droogteperiodes van 2017-2019. Tijdens deze periode maakte de glastuinbouwsector noodgedwongen 

gebruik  van alternatieve waterbronnen, zoals leidingwater, die een aanzienlijke kost inhielden.  Binnen 

S.O.Spuistroom werd er in meer detail gekeken naar de restwaarde van spuistroom én de marge om te 

investeren in technologieën voor de reductie én/of zuivering van spuistroom. Dit wordt verder beschreven 

in Hoofdstuk 4. 

Strijd tegen watertekorten  

Een reden die in de toekomst zeker aan belang zal winnen is de toename van langdurige droogteperiodes. 

In 2017 en 2018 kregen we in Vlaanderen al te maken met extreme droogte. De temperatuurstijging zorgt 

voor meer verdamping. Klimaatstudies geven aan dat het in de zomer minder zal regenen, waardoor 

                                                           
2 https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/chemie/nutrienten  
3 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html  
4 EC: elektrische geleidbaarheid, uitgedrukt in mS/cm²  
5 http://static.rockwool.com/globalassets/grodan/downloads/corporate/best-practice-water-management.pdf   

https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/chemie/nutrienten
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://static.rockwool.com/globalassets/grodan/downloads/corporate/best-practice-water-management.pdf
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extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen in Vlaanderen. Binnen 

klimaatstudies worden verschillende scenario’s  onderzocht die elk afhangen van de mate waarin we de 

uitstoot van CO2 kunnen reduceren. Dit wordt aangeduid met de zogenaamde RCP6 scenario’s. RCP’s 2.6 

en 4.5 komen overeen met een zeer ambitieus klimaatbeleid, waar RCP’s 6 en 8.5 de situatie schetsen 

wanneer weinig maatregelen worden genomen.  Uit Figuur 2 blijkt dat alle klimaatscenario’s een tendens 

aangeven naar drogere zomerperiodes. De mate waarin zomers droger zullen worden hangt in sterke 

mate af van de impact van het gevolgde klimaatbeleid. Droogteperiodes zoals ervaren in 2018 zouden 

om de 4 tot 5 jaar kunnen voorkomen7.  

 

Figuur 2 Verwachte evoluties in het neerslagpatroon afhankelijk van de verschillende klimaatscenario’s (RCPs) 
(Bron: P. Willems, 20198) 

  

                                                           
6 Representative Concentration Pathways of RCP’s zijn enkele scenario's die de ontwikkeling 
van broeikasgassen beschrijven 
7 https://klimaat.vmm.be/droogte  
8 Patrick Willems 2019 Klimaatverandering: Wat zijn de concrete gevolgen en hoe kunnen wij ons aanpassen? 
Presentatie verzorgd in het kader van de Provinciale Milieudag 4 juni 2019 “Klaar voor een nieuw klimaat ?” van de 
Provincie Antwerpen https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiowerking/studiedagen/provinciale-
milieudag.html  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgas
https://klimaat.vmm.be/droogte
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiowerking/studiedagen/provinciale-milieudag.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiowerking/studiedagen/provinciale-milieudag.html
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2. Wat is spuistroom?   
 

Spuistroom is het overtollige voedingswater, afkomstig van de teelt van planten op groeimedium, 

dat niet langer in het teeltsysteem gebruikt wordt.  In praktijk bevat deze spuistroom relatief hoge 

nutriëntenconcentraties en mag het volgens de Vlaamse regelgeving niet geloosd worden op 

oppervlaktewater. Verder kan spuistroom componenten bevatten, zoals residuen van 

gewasbeschermingsmiddelen, die ook volgens de VLAREM wetgeving niet geloosd mogen worden. 

MAP6 laat toe om spuistroom als bemesting in te zetten voor landbouwgewassen of op een milieukundig 

verantwoorde wijze te verwerken (zie deel wetgeving omtrent spuistroom).  

Voorbeelden van restwaterstromen die al dan niet spuistroom zijn worden weergegeven in Tabel 1. Deze 

tabel geeft weer dat er op een bedrijf ook andere restwaterstromen geproduceerd worden die niet onder 

de noemer spuistroom vallen aangezien niet elke restwaterstroom (resten van) drainwater bevat. Op 

bedrijfsniveau worden er verschillende restwaterstromen geproduceerd die, naargelang de oorsprong 

van de reststroom specifieke contaminanten bevatten. Een overzicht van de contaminanten van de 

belangrijkste restwaterstromen op een glastuinbouwbedrijf wordt weergegeven in Tabel 2. 

Hoewel niet gedefinieerd als spuistroom is het aan te raden een reeks restwaterstromen met de nodige 
zorg te benaderen aangezien deze stromen alsnog moeten voldoen aan een reeks kwaliteitsparameters 
(o.a. nitraat, pH, …) zoals beschreven in de VLAREM-wetgeving9. Bovendien is voor al dit ander 
bedrijfsafvalwater ook een milieuvergunning vereist.  

Deze brochure beperkt zich tot waterstromen die als spuistroom gedefinieerd zijn. 

  

                                                           
9 https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=263 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=263
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Tabel 1 Voorbeelden van restwaterstromen die al dan niet spuistroom zijn. 

 Spuistroom Geen spuistroom  Nutriëntrijk Residuen 
GBM 

Andere 
polluenten 

Drainwater* Steeds 
spuistroom  

 Steeds 
nutriëntrijk 

Mogelijk 
aanwezig 

 

Drainage-
water** 

 Geen spuistroom 
want niet 
gedefinieerd als 
voedingswater  

Mogelijke 
aanrijking 

?  

Spoelwater 
filters 

Indien 
voedingswater 
door de filter 
gaat  

Indien water 
zonder nutriënten 
door de filter gaat  

Naargelang 
oorsprong 
water 

Naargelang 
oorsprong 
water 

Zwevend 
materiaal 

Reinigings-
water  

  Moet volgens 
categorie 
bedrijfsafvalwater 
behandeld worden 
 
 

Naargelang 
oorsprong 
en/of 
reinigings-
middel  

Naargelang 
de oorsprong  

Zwevend 
materiaal 

Condens-
water WKK 

 Moet volgens 
categorie 
bedrijfsafval-water 
behandeld worden 
 

normaal 
N<50mg NO3/l 

Normaal 
afwezig  

Zware 
metalen 

Condens-
water 
serredek 

  Afwezig Mogelijk 
aanwezig 

 

 

*Drainwater: overtollig voedingswater dat uit het substraat stroomt 

**Drainagewater: ondiep grondwater dat via een buizenstelsel onder de serreconstructie wordt 

opgevangen  
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Tabel 2 Overzicht contaminanten van de belangrijkste reststromen op een glastuinbouw bedrijf. Let op: alle 
soorten reinigingswater behoren tot de categorie bedrijfsafvalwater en moeten dus ook volgens deze regels 

verwijderd worden. 

Restroom Nutriënten  Gewas 
Beschermings

middelen 

Olie Zware 
metalen 

Andere Micro-
organismen 

Drainwater* X X - - - X 

Drainagewater** X ? - - - - 

Spoelwater filter:  
-voedingswater 
-regenwater 
-grondwater 

 
X 
- 
- 

 
X 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

 
X 
- 
- 

Reinigingswater:  
-druppelleidingen 
-drainkelders 
-unitruimte 
-serredek 

 
X 
X 
X 
- 

 
X 
X 
? 
X 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

Fluor,…**
*  

 
X 
X 
? 
- 

Condenswater: 
-serredek 
-WKK  

 
- 
- 

 
X 
- 

 
- 
X 

 
- 
X 

 
- 
- 

 
- 
- 

Sappen kruidsilo X ? - - - - 

* Drainwater: overtollig voedingswater dat uit het substraat stroomt 

**Drainagewater: ondiep grondwater dat via een buizenstelsel onder de serreconstructie wordt 

opgevangen  

*** Naar gelang toegepast reinigingsproduct 
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3. Spuistroomproductie: Wat is de huidige stand van zaken? 
 

3.1 Wat vooraf ging  

In 2012 – 2013 bracht het demonstratieproject “Telen zonder spui”10 een eerste keer de 

spuistroomproductie op een selectie van 12 grondloze groente- en sierteeltbedrijven gedetailleerd in 

kaart. Op 75% van de bedrijven werd de productie van spuistroom vastgesteld. Het 

demonstratieproject gaf toen duidelijk aan dat de jaarlijkse spuistroomproductie zeer bedrijfsafhankelijk 

is. Hierbij is niet zozeer de teelt doorslaggevend, als wel een aantal bedrijfsspecifieke keuzes die 

bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. Belangrijke factoren zijn de beschikbaarheid van kwalitatief goed 

gietwater (vaak natriumarm), type filters en omgang met spoelwater, gehanteerde technologieën en 

praktijken voor de desinfectie van irrigatiewater, … (Figuur 3).  Een afwijkende samenstelling van het 

drainwater bleek de belangrijkste aanleiding voor spuistroomproductie. Oplopend natriumgehalte, 

microbiële belading, aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen werden aangehaald 

als belangrijke aanleiding voor het uit recirculatie nemen van (een deel van) het drainwater. Spoelwater 

van filters, technische storingen van ontsmettingsinstallaties en te klein gedimensioneerde 

drainkelders werden eveneens aangehaald als aanleiding. De brochure “Telen zonder spui” vertelt je 

in meer detail over de projectresultaten.  

 

 

Figuur 3 Spuistroomproductie in m³ per hectare teeltoppervlakte voor 12 glastuinbouwbedrijven voor de periode 

van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 (* duidt op het aandeel grondwater in het totale vers waterverbruik: * 1-25%, ** 26-

50%, ***51-75%, 76-100%) (Bron: Telen zonder spui, 2013) 

  

                                                           
10 https://www.proefstation.be/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-Telen-zonder-spui-26032014.pdf  

https://www.proefstation.be/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-Telen-zonder-spui-26032014.pdf
https://www.proefstation.be/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-Telen-zonder-spui-26032014.pdf
https://www.proefstation.be/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-Telen-zonder-spui-26032014.pdf
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3.2  Enquête bracht spuistroomproductie van 2015-2017 in kaart 

Met de afloop van “Telen zonder spui” eindigde ook de gedetailleerde monitoring van 

spuistroomproductie van de betrokken bedrijven. In het kader van S.O.Spuistroom werd de draad terug 

opgepikt. Begin 2018 werd van 13 groente - en  5 sierteeltbedrijven met grondloze teelten een 

gedetailleerde enquête afgenomen door onderzoekers van praktijkcentra over de spuistroomproductie 

op hun bedrijf van de afgelopen drie jaar. De bedrijven hadden de optie om meerdere bronnen van 

spuistroom aan te duiden.  

 

77% van de bedrijven gaf aan gedurende deze driejarige periode minstens éénmaal spuistroom 

geproduceerd te hebben.   

- Elf bedrijven gaven aan drainwater dat uit recirculatie genomen was als spuistroombron te 

hebben. Vijf bedrijven gaven aan dat dit maximaal 1x per jaar was, voor 4 bedrijven was dit 

meermaals per jaar en voor 2 bedrijven was dit dagelijks door de afwezigheid van een 

recirculatiesysteem (sierteelt). De belangrijkste aanleidingen voor het uit recirculatie nemen van 

drainwater waren: de teeltwissel, hevige neerslag, geen recirculatie, (vrees voor) aanwezigheid 

pathogenen in het drainwater, afwijkende nutriëntensamenstelling, pannes van de 

filterinstallatie en een te lage opslagcapaciteit. 

- Slechts vijf bedrijven gaven aan spoelwater van filters te hebben. De frequentie hiervan was voor 

elk bedrijf anders en varieerde van dagelijks tot minder dan één keer per jaar. 

- Twee bedrijven gaven aan ook een andere bron van spuistroom te hebben. Voor één bedrijf was 

dit minstens één maal per jaar, voor het andere bedrijf was dit meerdere keren per jaar. 

- Vier bedrijven gaven aan geen spuistroom geproduceerd te hebben in de laatste drie jaar 

 

Gemiddeld genomen over de sierteelt- en groentebedrijven heen, ging 48% van de situaties waarin 

spuistroom geproduceerd werd naar het oppervlaktewater, 33% van de gevallen werd afgezet op 

grasland of cultuurgrond en de overige 19% kreeg een andere bestemming (Figuur 4).  

 

 
Figuur 4 Bestemming van spuistroom (enquête 18 telers: 5 siertelers en 13 vruchtgroentetelers 2015-2017, data van 27 situaties 
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waar spuistroom geproduceerd werd). 

3.3 Monitoring spuistroomproductie in 2018 en 2019 

De 18 bedrijven werden in het kader van S.O.Spuistroom  gevraagd van april 2018 tot november 2019 

maandelijks hun spuistroomproductie door te geven via een online invulformulier. In totaal vulden vijftien 

bedrijven sporadisch de enquête in. 60% van de opgevolgde bedrijven gaf aan  gedurende deze periode 

minstens éénmaal spuistroom geproduceerd te hebben (9 bedrijven). Voor de interpretatie van de 

data moet men in het achterhoofd houden dat de opgevolgde periode korter is dan in paragraaf 3.2 en 

dat de opgevolgde bedrijven niet consequent elke maand het formulier invulden (vb. 1 bedrijf heeft de 

monitoring maar vier keer ingevuld op de 20 maanden, anderen vulden deze maar acht keer, …). Dit kan 

de resultaten over het al dan niet produceren van spuistroom beïnvloedt hebben.  

In totaal over alle bedrijven waren er 42 momenten van spuistroomproductie, één bedrijf gaf aan 

maandelijks een volume spuistroom te hebben, en bij sommige bedrijven was de spuistroomproductie 

slechts éénmalig gedurende de opgevolgde periode. In het algemeen kan gezegd worden dat de 

frequentie van spuistroomproductie beperkt is, dit komt naar voor in zowel de online monitoring als de 

enquête aan de start van het project. Voor de momenten dat er aangegeven werd dat er spuistroom was 

waren de belangrijkste redenen hiervoor: problemen met de ontsmetter, de teeltwissel, onvoldoende 

waterkwaliteit (pathogenen) en geen recirculatie op het bedrijf.  

Zeven van de negen bedrijven vulden ook het geproduceerde volume spuistroom in (Figuur 5). 

 

 
Figuur 5 Spuistroomproductie in m³ per hectare teeltoppervlakte voor 7 glastuinbouwbedrijven voor de periode 

van april 2018 tot november 2019). 
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Het volume spuistroom dat werd geproduceerd varieerde per situatie. Drie bedrijven hadden een 

aanzienlijke spuistroomproductie tijdens de opgevolgde periode (20 maanden). De andere hadden eerder 

een beperkte spuistroomproductie.  Een probleem met de ontsmetter gaf in twee tomatenbedrijven een 

spuistroomvolume tussen 4 en 5 m³/ha gedurende de geobserveerde periode. Bij een sierteeltbedrijven 

zonder recirculatie toegepast liep de spuistroomproductie op tot 1800 m³/ha. Bij de teeltwissel varieerde 

de spuistroomproductie tussen 55 en 180 m³ per hectare.  Bij één bedrijf liep de drain ook over door een 

grote regenval, hierdoor werd een hoeveelheid drain van 41 m³/ha verdund met regenwater tot een totaal 

volume spuistroom van 580 m³/ha.  

3.4 Nog steeds niet voor iedereen duidelijk wat spuistroom juist is 

Bij het interpreteren van de data moeten we met een aantal zaken rekening houden. Uit mondeling 

contact met de bedrijven tijdens 2018-2019 bleek dat ondanks eerdere communicatie omtrent 

spuistroom het nog steeds niet voor iedereen duidelijk is welke waterstromen als spuistroom 

beschouwd dienen te worden. Het afzetten van drainwater op grasland of het spoelwater van filters 

worden nog al te vaak over het hoofd gezien als bron van spuistroom. Er is ook gebleken dat bij het 

afzetten op grasland in de praktijk niet altijd een burenregeling wordt gebruikt.  
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4. Wat is mijn spuistroom waard? 
Eén van de redenen waarom in te zetten op reductie van spuistroomreductie is het prijskaartje dat 

gekoppeld is aan spuistroom. Indien spuistroom geproduceerd wordt dient deze op een milieukundig 

verantwoorde wijze afgevoerd te worden. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met kosten, 

bijvoorbeeld wanneer een loonwerker ingeschakeld wordt om de spuistroom uit te rijden, een erkende 

verwerker ingeschakeld wordt of op het bedrijf een verdeelsysteem wordt aangelegd. Daarnaast heeft 

spuistroom op zich ook nog een restwaarde. Niet alleen de meststoffen, maar ook het water heeft een 

financiële waarde (Figuur 6). Hoe de waarde van meststoffen en het water zich tot elkaar verhouden is 

zeer bedrijfsafhankelijk. De waarde aan meststoffen hangt nauw samen met de EC-waarde van de 

spuistroom. De kostprijs van het water is dan weer afhankelijk van het type uitgangswater (grondwater, 

hemelwater versus leidingwater).  

 

Figuur 6 De financiële waarde van spuistroom zit zowel in het water als in de meststoffen11 

In het kader van het project S.O.Spuistroom werd een rekenmodule ontwikkeld om de waarde van 

spuistroom te bepalen. Hierdoor wordt het voor telers mogelijk om de kostprijs van spuistroom in te 

schatten en te bekijken of investeringen voor spuistroomreductie lonen of het toch eerder aangewezen 

is om de spuistroom door bijvoorbeeld een erkend verwerker op te laten halen.  Interesse om zelf de 

waarde van uw spuistroom te berekenen, ga dan naar volgende website: https://cvbb.be/wat-is-

mijn-spuistroom-waard.  

De werking van de rekenmodule vereist een aantal inputparameters, deze zijn in te vullen door het bedrijf. 

Een aantal van deze parameters zijn verplicht, anderen zijn dan weer optioneel. Indien je deze niet invult 

dan wordt een standaard waarde gebruikt. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de 

inputparameters. Figuur 7 geeft een overzicht van de file. Het bovenste gedeelte is een scrolbaar gedeelte 

voor de inputparameters, in het onderste gedeelte kan je onmiddellijk je resultaten zien en kom je uit op 

de waardebepaling van je spuistroom.  

  

                                                           
11 Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com 

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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Tabel 3 Inputparameters noodzakelijk voor het spuistroom kostenmodel 

Teelt gerelateerde 
parameters 

- Teelt: azalea, boomkwekerij, komkommer, tomaat, paprika, rozen, 
andere (waterbehoefte zelf op te geven)  

- Jaarlijkse vers waterbehoefte van de plant (optioneel) 

Spuistroomproductie - Jaarlijks volume (m³) 
- Elektrische geleidbaarheid 
- Maximale natriumgehalte in het voedingswater (optioneel) 

Waterbron: 
hemelwater 

- Opvangbaar oppervlakte serre (m²) 
- Opvangbaar oppervlakte anders dan serre (m²) 
- Teeltoppervlakte (m²) 
- Winstderving verminderd teeltoppervlak door bassin/silo: ja/nee 
- Winstderving per m² (optioneel) 
- Type wateropslag: bassin of silo 

Hemelwater 
bassin/silo 

- Berekening via: opgave kostprijs of kostprijssimulator. In het laatste 
geval wordt bepaald wat de ideale dimensionering is van je 
bassin/silo op basis van je teeltgegevens en weersparameters van de 
afgelopen jaren 

- Gegevens over de investeringskost, oppervlakte, bruto volume, 
omtrek, diepte, het type folie, algenafdekking en of er al dan niet 
grond aangekocht moet worden + kostprijs  

Waterbron:  - Leidingwater:  
              Leidingwatermaatschappij (indien van toepassing)   
               Aanvullende waterbron: ja/nee 
- Grondwater 

        Watervoerende laag (indien van toepassing) 
               Aanvullende waterbron: ja/nee 
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Figuur 7 Rekenfile “Wat is mijn spuistroom waard?” Groene velden zijn verplicht in te vullen, de gele velden zijn optioneel. 
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Restwaarde water 
In het model kan men kiezen uit drie waterbronnen: hemelwater, grondwater en leidingwater. Elke 

waterbron heeft een specifieke kostprijs. Waar deze voor leidingwater en grondwater eenvoudig te 

bepalen is, is dit aanzienlijk moeilijker voor hemelwater. De kost van hemelwater is namelijk zeer 

bedrijfsafhankelijk. Daarom ook dat er in het model verschillende parameters (zoals bassin grootte, 

materialen, …) meegenomen worden om deze kostprijs te berekenen.   

Maar ook de teelt en de weersomstandigheden zijn bepalend. In drogere jaren dient vaak frequenter 

beroep gedaan te worden op alternatieve waterbronnen zoals grondwater en leidingwater. Kijk maar 

naar de zomers van 2017 tot 2019.  

Restwaarde meststoffen 
De restwaarde aan meststoffen wordt berekend op basis van standaard meststofprijzen en de 

elektrische geleidbaarheid (EC) van de spuistroom. Het model bekijkt de samenstelling van de 

spuistroom en rekent deze om naar de meest passende samenstelling door meststoffen. Op basis hiervan 

wordt de waarde toegekend. Natrium is een element dat vaak in hoge concentraties aanwezig is in 

spuistroom. Maar, te hoge concentraties ervan in het irrigatiewater kunnen schadelijk zijn voor de plant. 

Daarom dat men aan dit element geen financiële waarde toekent. In het kostenmodel wordt de EC-

waarde van de spuistroom dan ook gecorrigeerd voor het natriumgehalte. Met deze gecorrigeerde EC en 

standaard meststofprijzen wordt verder gerekend om de financiële waarde van de meststoffen aanwezig 

in de spuistroom te bepalen.  

Voorbeeld berekening 
Als hypothetisch voorbeeld werd de doorrekening gedaan voor een azaleabedrijf met een 

spuistroomproductie van 2400 m³/jaar en een EC-waarde van 1,1 mS/cm. Er is een hemelwateropvang 

van 5000 m³ bruto volume, waardoor de waterbehoefte van de teelt voor gemiddeld 92% wordt ingevuld 

met hemelwater, met uitzondering van enkele zeer droge jaren. 

Bij het gebruik van grondwater als secundaire waterbron, heeft de jaarlijkse geproduceerde spuistroom 

een financiële waarde van 1.966 euro (Tabel 4). De waarde van de spuistroom wordt in dit geval 

voornamelijk bepaald door de waarde van de meststoffen aanwezig in de spuistroom. Bij het gebruik van 

leidingwater als secundaire waterbron, heeft de jaarlijkse geproduceerde spuistroom een veel hogere 

financiële waarde van 4.386 euro. De waarde van de spuistroom wordt in dit geval voornamelijk bepaald 

door de waarde van het leidingwater aanwezig in de spuistroom.  

Per berekening is er ook telkens een visuele weergave van hoe de onderverdeling in kosten is van de 

waarde van de spuistroom (Figuur 8). Als je de jaarlijkse waarde van je spuistroom kent, kan je gaan 

doorrekenen of het economisch interessant is om te investeren in een zuiveringstechnologie. 

Tabel 4 Overzicht van de output van het rekenmodel voor de hypothetische doorrekening indien grondwater of 

leidingwater als secundaire waterbron gebruikt wordt 

 Grondwater als 
secundaire waterbron 

Leidingwater als 
secundaire waterbron 

Waarde per m³ spuistroom 
- Waarde waterbron per m³ 
- Waarde meststoffen per m³ 

Totale waarde geproduceerde spui 

€ 0,82 
€ 0,12 
€ 0,70 
€ 1.966 

€ 1,83 
€ 1,12 
€ 0,70 
€ 4.386 
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Figuur 8 Onderverdeling van de financiële kost van spuistroom voor de doorrekening waarbij leidingwater als 

secundaire waterbron gebruikt wordt. 

  

Waarde 
waterbron per 

m³; €1,12 

Waarde 
meststoffen 

per m³; €0,70 

Waarde spui per m³
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5. Wat kunnen we doen om spuistroom te reduceren/te voorkomen? 
De enquêtes gaven aan dat er op bedrijfsniveau verschillende aanleidingen zijn voor 

spuistroomproductie. Enkele terugkerende oorzaken waarom men dit water niet meer wenst te 

gebruiken Figuur 9:  

1. een afwijkende samenstelling van het gietwater door bvb. een te hoog natriumgehalte of de 

aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, groeiregulatoren of pathogenen.  

2. te klein gedimensioneerde drainwateropslag 

3. lekkages van de drainwateropvang in de serre 

4. spoelwater van installaties voor filtratie of ontsmetting van voedingswater   

5. restwater einde teelt 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op elk van deze oorzaken. In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan 

op technologieën die spuistroomreductie kunnen bevorderen op het glastuinbouwbedrijf.   

 

 

Figuur 9: Oorzaken van spuistroomproductie zijn een afwijkende samenstelling van het gietwater (1), de overloop 
van drainopvang (2), lekkages van de drainwateropvang in de serre (3), spoelwater van filter of ontsmetter  waar 

voedingswater doorgaat (4) of restwater einde teelt (5). 
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5.1 Kwaliteit gietwater 
Er zijn verschillende oorzaken voor spuien wegens een minder kwaliteit van het gietwater: 

● De kritische grenzen van nutriënten kunnen overschreden worden (veelal natrium of chloor) door 

onzuiverheden in meststoffen of door de aanwezigheid van ballastzouten in het aanmaakwater 

(grondwater-leidingwater),  

● Ongewenste gewasbeschermingsmiddelen of groeiregulatoren  

● Pathogenen 

Ook net voor, tijdens, of na de teeltwissel verkiezen telers soms om zich te ontdoen van het drainwater 

van de voorgaande teelt, meestal omwille van één van bovenstaande redenen. Specifiek voor de teelt op 

kokossubstraat wenst men zich te ontdoen van het eerste drainwater doordat het gekleurd is en dit 

problemen kan geven met een UV-ontsmetter (Figuur 10).  

 

Figuur 10 Vergelijking eerste drainwater bij steenwolsubstraat (links) en kokossubstraat (rechts). 

5.1.1 Natrium  

Teveel natrium in irrigatiewater is nog steeds de belangrijkste aanleiding tot spuistroomproductie. 

Natrium wordt slechts in (zeer) beperkte mate opgenomen door planten. Wanneer recirculatie wordt 

toegepast, zal natriumophoping optreden wanneer de input aan natrium groter is dan de opname ervan 

door de planten.  Natriumophoping in het drainwater leidt uiteindelijk tot groeiremming of problemen 

met vruchtkwaliteit. Natrium kan het recirculatiecircuit via verschillende routes binnenkomen (Figuur 

11). Uit de praktijk blijkt dat de waterbron een belangrijke input kan betekenen voor natrium in het 

recirculatiesysteem. Regenwater is vaak zeer arm aan natrium.  Andere waterbronnen zoals grondwater 

en leidingwater bevatten over het algemeen een hogere concentratie natrium dan regenwater.  
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Figuur 11 Overzicht van in- en output van natrium in een gesloten teeltsysteem (recirculatie). 

Ondanks de vele onderzoeken in het verleden is in de praktijk onvoldoende gekend bij welke kritische 

natriumgehaltes gewasschade optreedt. Hierdoor worden in praktijk ruime veiligheidsmarges 

aangehouden. De grenswaarde waarbij het gewas geen problemen ondervindt varieert van teelt tot 

teelt (Tabel 5), en werden reeds decennia (jaren 90) geleden bepaald. 

Meer recent onderzoek en voorbeelden in de praktijk duidden erop dat overschrijding van de toen 

gestelde waarden niet noodzakelijk tot schade leidt. Hogere concentraties van 1-2 mmol/l meer natrium 

in de voedingsoplossing voor groentegewassen, gerbera en roos leidt niet tot lagere producties of 

mindere kwaliteit, maar heeft wel direct positieve gevolgen voor de hoeveelheid water die jaarlijks wordt 

geloosd12. Bovendien vertelde Jim Van Ruyven van de Universiteit van Wageningen op een 

studienamiddag op het Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver) in november 2018 dat 

onderzoek aantoonde dat er in een eerste reeks onderzoeken aan de WUR voor tomaat geen 

productieverliezen zijn vastgesteld tot een Na-concentratie van 20 mmol/l (terwijl de huidige 

gehanteerde waarde rond de 10 mmol/l is). Een herevaluatie van de kritische waarden is dus noodzakelijk. 

Verder onderzoek moet uitwijzen welke kritische grenswaarden er dienen gehanteerd te worden 

voor natrium.  Een hogere kritische waarde leidt tot langer hergebruik van het drainwater en dus 

minder spuistroomproductie. 

 

Tabel 5 Grenswaarden voor drainwater in de groenteteelt9 

Teelt Kritische natriumwaarde in de wortelzone 

Roos, gerbera 4 mmol/l 

Groenteteelt (paprika, komkommer, aubergine) 6 mmol/l 

Tomaat 8 mmol/l 

 

In het verleden werd hoofdzakelijk omgekeerde osmose toegepast voor de verwijdering van natrium uit 

gietwater. De laatste jaren kwamen er echter verschillende technologieën op de markt voor de selectieve 

                                                           
12 (factsheet “natrium in een emissieloze teelt” op www.glastuinbouwwaterproof.nl) 
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verwijdering van natrium. Deze technologieën laten ook toe om naast gietwater, drainagewater van 

natrium te ontdoen. In hoofdstuk 6 worden deze technologieën in detail toegelicht.  

5.1.2 Chloor  

Ook chloor is aanwezig in meerdere waterbronnen. Zo is het chloorgehalte in leidingwater hoger dan het 

chloorgehalte in regenwater. Een hoog chloorgehalte is nefast voor plantengroei. De maximale 

chloorwaarden liggen zo’n 0,2-0,5 mmol/l13 hoger dan deze voor natrium (Tabel 3).  

Hoge natrium en chloorwaarden maken de plant niet onmiddellijk kapot maar zorgen voor een 

productieverlies. Lage concentraties van beide nutriënten zijn wel noodzakelijk voor plantengroei. 

Aanmaakwater kan geclassificeerd worden in drie kwaliteitsniveaus op basis van de natrium en 

zoutconcentratie (Tabel 6). 

Tabel 6 Kwaliteitsniveaus van aanmaakwater. 14 

Kwaliteits-
niveau 

EC  
(mS/cm) 

Na of Cl 
(mmol/l) 

Na  
(ppm) 

Cl  
(ppm) 

Geschikt voor 
hydroponics 

Gebruik 

1 < 0,5 < 1,5 < 34 < 53 ++ Geschikt voor alle 
gewassen 

2 0,5 – 1,0 1,5-2,5 34-57 53-87 + Niet geschikt 
wanneer  recirculatie 
noodzakelijk is 

3 1,0-1,5 2,5-4,0 57-92 87-142 ± Niet geschikt voor 
zout-gevoelige 
gewassen 

 

5.1.3 Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) (en bij uitbreiding groeiregulatoren)  

Wanneer water hergebruikt wordt kunnen zich niet enkel nutriënten opstapelen, maar ook 

gewasbeschermingsmiddelen of groeiregulatoren en afbraakproducten ervan. Deze residuen zijn 

ongewenst zijn in de teelt. Een goed voorbeeld hiervan zijn groeiregulatoren die via het gietwater later in 

de teelt terug bij de planten terecht zouden kunnen komen. De vrees dat er residuen in het water zouden 

voorkomen bij hergebruik is in bepaalde teelten een belangrijke reden om niet te recirculeren en 

spuistroom te produceren. 

De concentratie van deze producten in hergebruikt water is afhankelijk van enkele factoren: 

1) De toepassingsmethode en het type teeltsysteem hebben een grote invloed op het verwachte 

residugehalte. Zo verwachten we bij de teelt op containervelden en tafels minder residu’s bij het 

aangieten of meedruppelen dan bij bespuiting, terwijl het omgekeerde geldt voor de teelt op 

substraat. Bij het dompelen of dippen van bijvoorbeeld stekken, kan de restvloeistof verwerkt 

worden in een fytobak en komt dit normaal gezien niet in het watersysteem terecht.  

2) De timing van toepassing is ook zeer belangrijk. Hier dient de irrigatie en de behandeling met 

gewasbeschermingsmiddelen goed op elkaar afgestemd zijn. Bij een bespuiting in de buitenteelt 

dient rekening gehouden te worden met de regenvastheid van het product. Bij contactmiddelen 

kan je geen bovenbegieting gebruiken voor 4 tot 6 uur, terwijl bij systemische middelen een 

droogtijd van 1 à 2 uur al voldoende kan zijn. Bij het meedruppelen van 

gewasbeschermingsmiddelen of irrigatie d.m.v. druppelaars hou je best de verzadiging van het 

                                                           
13 AkzoNobel, SQM, Yara, Eurofins Agro & NMI: Nutrient Solutions for greenhouse crops. 
14 AkzoNobel, SQM, Yara, Eurofins Agro & NMI: Nutrient Solutions for greenhouse crops. 
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medium in de gaten. Hoe beter verzadigd, hoe beter de capillaire werking en hoe meer water het 

medium kan vasthouden. Zo kan je de uitspoeling eveneens beperken. 

3) Tenslotte speelt ook het type product en de formulering een rol. Wateroplosbare middelen zullen 

in grotere concentraties in het water aanwezig zijn en contactmiddelen ook meer dan 

systemische middelen. 

Tot op heden zijn amper gevallen bekend waar residuen van bijvoorbeeld groeiremmers in het 

hergebruikte water bij een containerteelt problemen opleverden, maar een teler neemt hier liefst geen 

risico in. Als we hier een reductie van de spuistroom willen bekomen is verder onderzoek naar het lot van 

gewasbeschermingsmiddelen, groeiregulatoren en hun afbraakproducten in recirculatiesystemen en 

vaak gebruikte zuiveringsmethoden en filters aangewezen. 

 

5.1.4 Pathogenen 

De aanwezigheid van pathogenen in het drainwater is ook één van de oorzaken waarom drainwater 

gespuid wordt. Ontsmetting van het recirculerend water is noodzakelijk om verspreiding van pathogenen 

via het water te vermijden en om de waterkwaliteit te garanderen. Dit leidt tot een efficiënter water- en 

nutriëntengebruik en een verminderde afvoer van nutriënten naar het milieu. Voorfiltratie van het te 

ontsmetten water is vaak noodzakelijk opdat de ontsmettingstechnologie zo efficiënt mogelijk werkt. De 

keuze voor een bepaalde ontsmettingstechnologie is systeemafhankelijk. Heel wat technologieën zijn 

een puntontsmetting. In vele gevallen is een systeemontsmetting ook interessant omdat zo de leidingen 

mee ontsmet zijn en pathogenen in het systeem afgedood worden. Zo wordt in de praktijk 

waterstofperoxide vaak gebruikt, hetgeen ook als voordeel heeft dat het inwerkt op biofilmvorming.   

Bij vruchtgroenten kunnen jonge planten snel geïnfecteerd geraken door rhizogene agrobacteriën met 

de vorming van ‘gekke wortels’ tot gevolg. De start van de teelt is bijgevolg een kritiek punt in de 

beheerstrategie van deze pathogeen. De standaard praktijk is dat voor het planten steenwolmatten 

volledig verzadigd worden met voedingswater, waarna er draingaten in worden aangebracht om het 

water er geleidelijk aan weer uit te laten lopen. Praktijkervaringen bij telers leerden ons dat wanneer de 

steenwolmatten vol gedruppeld werden met voedingswater met een bepaalde concentratie 

waterstofperoxide (H2O2),  dat deze ziekten beter onder controle gehouden werden houden.  Het 

voldruppelen van steenwolmatten met 50 ppm H2O2 voor het planten doet het percentage aangetaste 

planten spectaculair dalen. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van verschillende mechanismen waarop ontsmetting gebaseerd 

kan zijn.  

Geavanceerde oxidatie 

Met deze technologie worden organische (vb. micro-organismen) en anorganische vervuilingen uit het 

water verwijderd door middel van oxidatie. Oxidatie vindt plaats door het reactieve (hydroxyl)radicalen. 

Technologieën die onder deze terminologie vallen zijn oxidatie door waterstofperoxide, oxidatie door 

ozon, oxidatie door chloor en fotokatalytische oxidatie. 

Fysische processen 

Verschillende processen zetten in op fysische mechanismen voor het afdoden van pathogenen: 

- UV en UV-LED: UV-C licht is een deel van het spectrum uitgestraald door de zon maar wordt 

tegengehouden door de ozonlaag. UV-C licht beschadigt het DNA van micro-organismen. In 
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de waterzuiveringsindustrie worden UV-C lampen gebruikt om te desinfecteren. Deze 

technologie is sterk afhankelijk van de transmissiewaarde van het water. 

- Ultrasone golven: Ultrasone golven kunnen op 3 manieren inwerken op micro-organismen:  

i.) scheuren van het membraan van de vacuole,  

ii.) induceren van stress in water hetgeen reproductie bemoeilijkt en 

iii.) trillingen op de wand van buizen en tanks vermijden de aanhechting van 

partikels, hetgeen een voedingsbodem is voor biofilms. 

- Thermische desinfectie: Water wordt gedurende 30 seconden op 95°C opgewarmd via een 

warmtewisselaar (conductie). Wanneer het water afkoelt (tot een temperatuur van 25-30°C) 

geeft het warmte af dewelke via een warmtewisselaar gebruikt wordt om het niet 

gedesinfecteerde water op te warmen.    

 

Biologische processen 

Een biologische actieve laag wordt gevormd uit gunstige micro-organismen aanwezig in het te 

behandelen water, deze groeien op een dragermateriaal en inhiberen de groei van ongunstige 

pathogenen. Voorbeelden zijn een trage zandfilter of biofiltratie. Deze technologie is eenvoudig, maar is 

sterk temperatuur afhankelijk.  

Membranen 

Membraanscheidingstechniek waarbij deeltjes groter dan de poriegrootte van het membraan worden 

tegengehouden. Regelmatige terugspoeling is nodig om het membraan proper te houden. Afhankelijk 

van de grootte van het membraan spreekt men van ultrafiltratie > nanofiltratie > omgekeerde osmose. 

Een voordeel van deze technologie is dat niets aan het water toegevoegd wordt en dat de pathogenen 

uit het water gefilterd worden. Een nadeel is dat het een puntontsmetting is en geen invloed heeft tot in 

de leidingen. 

5.1.5 Eerste drainwater kokos 

In teelten waarbij kokos als substraat gebruikt wordt, wordt het eerste water vaak gespuid. Dit omdat het 

kokossubstraat het eerste water donker kleurt, waardoor ontsmetting door UV niet meer effectief is. Een 

andere reden waarom dit water niet hergebruikt wordt is dat dit eerste drainwater een hoge concentratie 

van natrium, chloor en kalium bevat. 15 Dit eerst drainwater is niet meer perfect in balans om opnieuw als 

irrigatiewater gebruikt te worden. Het is dus noodzakelijk deze matten te flushen vooraleer deze te 

gebruiken, er wordt aangeraden om per mat te flushen met 70 liter water en meststoffen. In totaal vindt 

er zo’n 67,1 kg/ha/jaar N-emissie plaats via kokossubstraat.  

5.2 Teeltwissel 
Net voor, tijdens, of na de teeltwissel verkiest men vaak zich te ontdoen van het gietwater van de 

voorgaande teelt. Vaak is dit omwille van een ongewenste samenstelling van het gietwater of uit vrees 

voor de overdracht van pathogenen naar de nieuwe teelt.  Hieronder enkele tips om spuistroom tijdens 

de teeltwissel te beperken:  

5.2.1 Beperk drain- en percolaatwater bij het afsluiten van de teelt 

Bereid je tijdig voor op de teeltwissel door tegen het einde van de teelt enkel te gieten met drainwater 

zodat de draintank leeg geraakt. Standaard kan je bv. rekenen dat voor een niet-belichte tomatenteelt 

                                                           
15 Grodan&Priva: Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management: 
http://static.rockwool.com/globalassets/grodan/downloads/corporate/best-practice-water-management.pdf 

http://static.rockwool.com/globalassets/grodan/downloads/corporate/best-practice-water-management.pdf
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er een waterverdamping is van 500 ml/dag/m². Zo kan er teruggerekend worden vanaf het einde van de 

teelt wanneer je de laatste beurt met zuiver water zou moeten doen. Water dat overblijft van een belichte 

teelt kan ook verder opgebruikt worden in een onbelichte teelt. Overgebleven water dat niet meer 

gebruikt wordt moet behandeld worden als spuistroom. 

Beperk de irrigatie naar het einde van de teelt zodat het gewas meer water uit het substraat opneemt 

waardoor het substraat indroogt. Bovendien kan je best nog enkele dagen wachten alvorens het gewas 

en substraat te ruimen, hierdoor drogen het gewas en het substraat verder uit, hetgeen het 

percolaatwater afkomstig uit het gewas vermindert, alsook de massa af te voeren substraat. Zorg er 

bovendien voor dat de substraatmatten na ruimen afgeschermd worden zodat er geen resterend 

drainwater uit de matten loopt en zo in het oppervlaktewater terecht komt en dat het materiaal 

afgevoerd wordt in een lekdichte container (Figuur 12).  

 
Figuur 12 Deze foto is geen goede weergave van het afvoeren van substraatmatten, zo moet het niet. Op het 

einde van de teelt kan je substraatmatten best laten uitdrogen en opslaan in een lekdichte container zodat er gen 
resterend drainwater in het oppervlaktewater terecht komt. 

5.2.2 De teeltwissel is het ideale moment voor het reinigen van het watersysteem 

Wanneer er geen teelt opstaat is het een ideaal moment om kelders en leidingen te reinigen. Dit is 

belangrijk om een algemene systeemontsmetting te doen maar ook omdat bijvoorbeeld rhizogene 

agrobacteriën zich nestelen in biofilms in de irrigatieleidingen en van hieruit steeds opnieuw het 

voedingswater kunnen besmetten. De teeltwissel is het uitgelezen moment om deze biofilm in de 

leidingen grondig aan te pakken. Het aantal behandelingen en de effectieve inwerkingstijd in de 

leidingen is belangrijker dan de gebruikte producten. Er wordt aangeraden om de leidingen minstens 2x 

vol te zetten met een ontsmettingsproduct voor minstens 24u (48u is zelf beter) en tussentijds te spoelen. 

Zo wordt het losgekomen organisch materiaal afgevoerd en kan een tweede ontsmetting efficiënter 

inwerken. Het is ook aan te raden om tijdens de teeltwissel af te wisselen met verschillende producten 

om resistentie tegen te gaan. Dit reinigingswater valt onder het wettelijke kader van bedrijfsafvalwater.  

5.2.3 Beperk afvalwaterproductie tijdens de opstart van een nieuwe teelt  

Tijdens de opstart van een nieuwe teelt zijn er ook een aantal zaken waarmee je rekening kan houden 

(Figuur 13). Gebruik een zuiver en goed substraat zodat waterrecirculatie al vanaf de eerste gietbeurt 

mogelijk is. Bovendien kan je na het vol zetten van de matten deze beter lek prikken zodat deze rustig 

leeglopen in plaats een drainsnede te maken, deze laatste geeft namelijk een golf van drainwater en zorgt 

voor een piekbelasting voor zuiveringstoestellen (filter, ontsmetter, …).  
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Figuur 13 Opstart van een nieuwe tomatenteelt 

 

5.3 Overloop van drainopvang  
De overloop van drainopvang komt ook regelmatig voor als oorzaak van spuistroom. Dit kan het gevolg 

zijn van een te kleine dimensionering van de drainopvang, overtollig drainwater op een bepaald moment, 

een te kleine dimensionering van de ontsmetter of een defecte filter/ontsmetter. Goed nadenken over 

de dimensionering van de drainopvang en de ontsmetter is dus noodzakelijk. Wanneer er zich toch 

een probleem voordoet kan men kijken naar opties voor noodopslag van de spuistroom. Dit is 

mogelijk in mestzakken (tot 250 m³), hiervoor is een vlakke ondergrond nodig. Men kan deze mestzakken 

huren bij loonwerkers. Een andere optie is het huren van een opslagtank. 

5.4 Lekkages drainwateropvang in de serre  
Scheef hangende goten, lekkende goten, lekkende afvoerslangen,… Dit zijn allen bronnen van 

spuistroom gedurende de teelt (Figuur 14). Deze lekkages kunnen oplopen tot 3% van de watergift. 

Tijdige reparaties vermijden verlies van dit kostbare nutriëntenwater.  Bijkomend voordeel is dat door 

deze lekken te vermijden ook extra ziektedruk van bv. schimmels op natte plekken gereduceerd wordt. 

De teeltwissel is het ook een ideaal moment om tijd te maken voor zaken die op orde gezet moeten 

worden  
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Figuur 14 Scheef hangende goten, lekkende goten, lekkende afvoerslangen,… Dit zijn allen bronnen van 
spuistroom gedurende een volgende teelt. 

 

5.5 Spoelwater  
Op het tuinbouwbedrijf kunnen technologieën voorkomen waarbij spoelwater geproduceerd wordt. 

Gekend is reeds de spoelwaterproductie bij filters, zoals zandfilters, maar ook 

ontsmettingstechnologieën kunnen spoelwater produceren.  

5.5.1  Spoelwater reduceren  

Het spoelwater van filters wordt nog te vaak geloosd. Toch bestaan er een reeks oplossingen om het 

spoelwater zeer sterk te reduceren. In eerste instantie kan men het volume spoelwater verminderen door 

gebruik te maken van filters met een beperkte hoeveelheid spoelwater (vb. Self-cleaning Automated 

Filter, SAF) , of filters zonder reststroom (vb. papierbandfilter). Voor meer info over deze technologieën 

verwijzen we naar de technologiefiches die beschikbaar zijn in hoofdstuk 7 of op  

www.cvbb.be/sospuistroom.   

5.5.2  Spoelwater hergebruiken 

Indien je toch nog spoelwater hebt, kan je opteren om dit te hergebruiken.  

- Dit kan door het water gedurende een bepaalde tijd in een bezinkingstank te laten zodat partikels 

bezinken (Figuur 15). Het water kan vanaf een bepaalde hoogte weggepompt worden naar de 

vuile draintank zodat er enkel een sliblaag achterblijft.  

- Hergebruik van spoelwater is ook mogelijk door dit over een filter zonder reststroom te halen 

zoals bijvoorbeeld een doekfilter. Een voordeel om deze technologie enkel te gebruiken voor het 

beperkte volume spoelwater is het lagere doekenverbruik.  

Er kan in combinatie ook waterstofperoxide aan het water toegevoegd worden zodat het water ontsmet 

is. 

http://www.cvbb.be/sospuistroom
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Figuur 15 Praktijkopstelling voor het hergebruik van water bij een tomatenbedrijf van 3,2 ha. MMF = 
multimediafilter, SZF = snelle zandfilter. 

Indien spoelwater van filters hergebruikt wordt dat eerder niet hergebruikt werd, dient rekening 

gehouden worden met het feit dat dit een invloed kan hebben op de opstapeling van natrium in het water. 

Indien dit spoelwater dan hergebruikt wordt, dan wordt het niet meer vervangen door regenwater met 

een lagere EC, waardoor er een snellere opstapeling van natrium in het systeem kan gebeuren (Figuur 

16).   

 

Figuur 16 Natriumconcentratie in het drainwater. De oranje stippellijn geeft de installatie van een doekenfilter 
weer waardoor er geen spoelwater van filters meer is. Vanaf dit moment wordt al het water hergebruikt.  Het is 

duidelijk te zien dat na deze installatie van deze doekenfilter het natriumgehalte in het drainwater oploopt.16  

                                                           

16 Toelichting Ockie Van Niekerk ikv FERTINNOWA workshop op 10 juli 2018 op PSKW rond SELECTIEVE 

NATRIUMVERWIJDERING D.M.V. IONENWISSELAARS.  

https://www.proefstation.be/actueel-en-agenda/demonstratie-selectieve-natriumverwijdering-d-m-v-
ionenwisselaars 

https://www.proefstation.be/actueel-en-agenda/demonstratie-selectieve-natriumverwijdering-d-m-v-ionenwisselaars
https://www.proefstation.be/actueel-en-agenda/demonstratie-selectieve-natriumverwijdering-d-m-v-ionenwisselaars
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6. Wat als er toch spuistroom is? 
 

Lozen van spuistroom op het oppervlaktewater is verboden en spuistroom moet op een milieukundig 

verantwoorde wijze verwerkt worden.  

- Indien het bedrijf over een milieuvergunning beschikt waarin is opgenomen dat het lozen van 

spuistroom toegestaan is, dan kan men zich toch ontdoen van de spuistroom via het 

oppervlaktewater indien deze voldoet aan de opgelegde milieukwaliteitsparameters zoals 

beschreven in VLAREM. In praktijk zijn er slechts een heel beperkt aantal bedrijven met een 

vergunning heeft waarin het lozen van spuistroom opgenomen is. 

- Het merendeel van de bedrijven zet zijn spuistroom af op de landbouwgrond (paragraaf 5.1)  

Doel is om de nitraat en fosfaatbevuiling van de waterlopen tegen te gaan. De Vlaamse 

regelgeving focust hierbij op de nutriëntenemissie van stikstof en fosfor en niet op de 

gewasbeschermingsmiddelen. Maar, door de focus op nutriëntenemissie is ook het deel over 

de gewasbeschermingsmiddelen beter onder controle. De residu’s van 

gewasbeschermingsmiddelen worden namelijk afgebroken door de gewassen waardoor deze 

residu’s ook niet meer in het oppervlaktewater terechtkomen.  

- Een laatste optie om zich te ontdoen van spuistroom is de ophaling ervan door een verwerker. 

Dit gaat gepaard met hoge kosten en wordt in de praktijk niet vaak toegepast. 

 

6.1 Spuistroom als meststof 

Spuistroom mag niet in water geloosd worden in het oppervlaktewater door de relatief hoge 

nutriëntenconcentratie van dit water. De spuistroom kan wel gebruikt worden als bemesting voor 

landbouwgewassen. In de Vlaamse regelgeving wordt spuistroom geclassificeerd als type 3 meststof. 

Andere meststoffen uit deze categorie zijn kunstmest en effluent. De uitrijregeling is dan ook gelijkaardig 

aan onder meer kunstmest en kan toegepast worden van 16 februari tot en met 31 augustus.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om voor spuistroom een attest lage N-inhoud aan te vragen. Daardoor 

kan er al vanaf 16 januari tem 15 februari en van 1 september tot 31 oktober  spuistroom opgebracht 

worden. Dit is verder gekoppeld aan specifieke voorwaarden. Om te passen binnen het attest lage N-

inhoud moet het totale stikstofgehalte lager zijn dan 0.6 kg N/ton.  

 

6.1.1 Afzetten van spuistroom op cultuurgrond 

Spuistroom afvoeren naar akkers of grasland is op verschillende manieren georganiseerd en hangt af van 

wie die spuistroom ontvangt en waar hij wordt afgezet. Het is belangrijk om te weten dat de ontvanger 

van spuistroom de hoeveelheid stikstof en fosfor die zo wordt afgezet moet opnemen in zijn mestbalans. 

Daarom is het belangrijk dat de afzet van spuistroom geregistreerd wordt. Zonder registratie kan de 

producent van spuistroom niet bewijzen dat die oordeelkundig is afgezet. Voor niet-bewezen afzet kan 

een boete opgelegd worden berekend per kg stikstof en fosfor. 

Spuistroom kan ook opgehaald worden door erkende mestverwerkers. 

Als je zelf landbouwgronden hebt (en deze zijn aangegeven via de verzamelaanvraag van Landbouw en 

Visserij) kan je daar spuistroom op kwijt. Je eigen tuin voldoet meestal niet aan de definitie van 

landbouwgrond en kan dus soms betwist worden als geschikte afzetplaats, zelfs indien je die hebt 

aangegeven in de verzamelaanvraag. Je dient je wel aan de bemestingsnormen van de teelt te houden 
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(zowel N als P2O5). De spuistroom kan dus afgezet worden op een naburig perceel via bijvoorbeeld een 

sproei installatie. Indien je zelf geen landbouwgronden hebt waarop je de spuistroom kan uitrijden dan 

kan dit op een naburig perceel van een collega via de burenregeling (zie deel 6.3.1.2). 

 

6.1.2. Transport door een loonwerker 

Spuistroom wordt als “andere meststof” beschouwd en kan in principe alleen door een erkend 

mestvoerder vervoerd worden. Voor elk transport moet een afzetdocument aangemaakt worden. Op 

het afzetdocument zijn alle partijen geïdentificeerd en de getransporteerde mestsoort. Spuiwater heeft 

een specifieke mestcode. Daaraan hangen de forfaitaire cijfers vast. Die bepalen hoeveel N en P2O5 er 

van het ene bedrijf afgevoerd worden en op een perceel opgebracht worden. Eventueel kan ook er op 

analyse gereden worden. In dat geval geldt de werkelijk samenstelling. Uiteraard moet men wel 

overeenkomen tussen aanbieder en afnemer welk systeem men kiest. Voor spuistroom van tomaat geldt 

bijvoorbeeld code 1074 met als forfaitaire inhouden 0.54 kg N/ton en 0.1 kg P2O5/ton. Bij het transporten 

via een erkend transporteur is een volgsysteem gemonteerd op de trekker en de tank (het zogenaamde 

AGR-GPS systeem). 

 

6.1.3. Transport via een burenregeling 

Voor spuistroom is er wel een uitzondering voorzien zodat er gewerkt kan worden met een 

burenregeling. Voor de overige meststoffen opgenomen in de categorie “andere meststoffen” geldt dit 

niet.  Bij burenregeling is er een overeenkomst tussen de aanbieder (producent van spuistroom)  en de 

afnemer. De overeenkomst geeft het tijdskader weer waarbinnen de transporten zullen plaatsvinden en 

geven aan welke hoeveelheden  men verwacht te transporteren. Bij het beëindigen van de transporten 

dient een namelding te gebeuren waarin men de werkelijk hoeveelheid afgezette spuitstroom opgeeft. 

Een burenregeling is wel beperkt in afstand. Alleen percelen gelegen in dezelfde gemeente of de 

omringende gemeenten als de herkomst van de spuistroom komen in aanmerking. Burenregeling kan 

bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een nabije landbouwer die over het gepast materiaal beschikt.  De 

verplichting om AGR-GPS te gebruiken geldt niet voor deze situatie.  

Vanaf het ogenblik dat er met een burenregeling of een erkend mestvoerder wordt gewerkt worden de 

transporten ( en de bijhorende hoeveelheden N en P2O5 ) automatisch in je mestbalans terecht. Je hoeft 

dit dus zelf niet meer uit te tellen. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van De Vlaamse Landmaatschappij17. 

 

  

                                                           
17 https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/meststofproducenten/Transporten 

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/meststofproducenten/Transporten
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6.2 Opslag van spuistroom  

Aangezien er een periode is dat er volgens het MAP6 geen spuistroom uitgereden mag worden, is het 

noodzakelijk om een opslag te voorzien voor de grondloze tuinbouw of de teelten op groeimedium onder 

permanente overkapping.  

 

6.2.1 Bouwvoorschriften opslag 

Deze opslag voor spuistroom moet voldoen aan volgende bouwvoorschriften18: 

- de opslag moet vervaardigd zijn uit kunststof, hout, metaal, beton of een evenwaardig 

materiaal, of uit een combinatie van deze materialen 

- de constructie van een opslagplaats voor spuistroom is zo uitgevoerd dat risico's voor de 

bedienende personen en derden worden vermeden. Als er mangaten aanwezig zijn, zijn die 

afgedekt met een stevig deksel 

- de opslagplaats is niet voorzien van overstorten, noch van afleidingskanalen naar een 

oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of 

een besterfput 

- leidingen en afsluiters die niet op vorstvrije diepte zijn aangelegd, zijn beschermd tegen 

bevriezen 

- in leidingen waarin hevelwerking kan optreden, zijn afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen 

aangebracht. 

Verder geldt ook dat: 

- Als uit waarnemingen blijkt dat de mestdichtheid van de opslag van de spuistroom niet meer 

is verzekerd, treft de exploitant de nodige maatregelen om die mestdichtheid zo vlug 

mogelijk te herstellen.  

- Op de opslag van spuistroom zijn de bepalingen betreffende de technische 

bouwvoorschriften van de bij dit besluit gevoegde bijlage van toepassing. 

Meer details en de bijlagen kan je terugvinden op https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-

regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.html of in infobrochure van de VLM: 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Brochure_bouwvoorschriften_s

puistroom.pdf 

 

6.2.2 Opslagcapaciteit 

De benodigde opslagcapaciteit hangt af van de teelt, je teeltoppervlakte en of je al dan niet een 

recirculatiesysteem hebt. Een overzicht per teelt wordt gegeven in Figuur 17. Buffervaten van recirculatie 

mogen mee in rekening gebracht worden als opslagcapaciteit indien deze niet voorzien zijn van een 

overloop. Een hemelwaterbassin komt niet in aanmerking.  

 

Een afwijking ten opzichte van deze vastgelegde opslagcapaciteit kan bekomen worden door een 

bedrijfsdoorlichting te laten doen door een erkend praktijkcentrum. De verplichting tot opslag geldt ook 

niet voor spuistroom waarvan aangetoond kan worden dat ze op een voor het leefmilieu onschadelijke 

                                                           
18 https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.htmll 

https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.html
https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.html
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Brochure_bouwvoorschriften_spuistroom.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Brochure_bouwvoorschriften_spuistroom.pdf
https://www.etaamb.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-10-oktober-2008_n2008204570.html
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manier verwijderd wordt zoals bepaald in artikel 13 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 

oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het Mestdecreet.  

 

Wens je meer informatie hierover? Neem dan een kijkje op: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-

info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7. 

 

 

 

Figuur 17 Benodigde opslagcapaciteit naargelang de teelt en het teeltsysteem19. 

                                                           
19 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van 

het Mestdecreet. https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-

waterverontreiniging-veroorzaakt-7 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-7
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6.2.3 Noodopslag 

Indien u plots toch te maken heb met onvoorziene spuistroomproductie, dan kan u kijken om een 

noodopslag te huren. Dit kan in de vorm van een tank zijn of mestzak.  

Een mestzak kan een volume tot 250 m³ herbergen en moet geplaatst worden op een vlakke ondergrond. 

Veelal gebeurt de verhuur door loonwerkers en  hebben ze zelf maar een beperkt aantal tot hun 

beschikking. De beschikbaarheid van de  zakken kan gaan variëren naargelang de periode in het jaar. 

 

Opslagtanks bestaan in verschillende volumes. Een snelle levering is mogelijk bij verhuurbedrijven 

(binnen de 24u). Het al dan niet reinigen na gebruik is afhankelijk van de maatschappij. De kosten voor 

transport, plaatse en verwijderen van opslagtanks variëren tussen de 500 en 1000 euro, de huurkost per 

dag bedraag 10-90 euro/dag. 

Indien u consequent een tekort hebt aan opslagcapaciteit, dan zijn er verschillende opties om hier mee 

om te gaan zoals beschreven op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-

info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-

6#onvoldoende. 

  

 

  

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-6#onvoldoende
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-6#onvoldoende
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-6#onvoldoende
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7. Technologieën voor de zuivering en reductie van spuistroom  
 

7.1 Verwijdering van nutriënten (nitraat, fosfor, natrium,…)  
Zoals beschreven in Hoofdstuk 4 kan een afwijkende samenstelling van het water door een te hoog 

natrium of chloorgehalte een reden zijn tot spuistroomproductie. Verwijderen van natrium uit het 

drainwater kan via elektrodialyse, een ionenwisselaar (SRU: sodium removal unit), omgekeerde osmose 

of nanofiltratie. Zo wordt de spuistroomproductie gereduceerd. 

Indien men toch spuistroom heeft, mag deze enkel geloosd worden indien voldaan wordt aan de 

VLAREM kwaliteitsparameters zoals beschreven voor bedrijfsafvalwater. Meer informatie hierover kan 

je terugvinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-

info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-8. Bovendien is 

het verplicht hiervoor een lozingsvergunning te hebben. Om te voldoen aan de kwaliteitsparameters is 

een veel voorkomend probleem de hoge concentraties aan stikstof en fosfor in de spuistroom. Stikstof 

kan verwijderd worden via een moving bed biofilm reactor (MBBR), een rietveld, of een ionenwisselaar 

(nitrate recovery unit) Fosfor kan dan weer verwijderd worden met behulp van een fosforfilter en wordt 

beperkt verwijderd via een rietveld.   

Een overzicht van de technologieën waarmee natrium, stikstof en fosfor verwijderd kunnen worden zijn 

beschreven in Tabel 7. Meer informatie over deze technologieën (financieel, technologisch, praktisch, 

wettelijk aspect en de werking) kan je terugvinden in de technologiefiches in Bijlage A.  

 

Tabel 7 Technologieën om natrium, stikstof en fosfor uit water te verwijderen. 

Technologie Wat doet de technologie? 

Moving bed biofilm reactor 

(MBBR) 

Stikstofverwijdering 

Fosforfilter  Fosforverwijdering 

Elektrodialyse Selectieve natriumverwijdering 

Nanofiltratie Verwijdert gewasbeschermingsmiddelen, micro-organismen en 

deels meerwaardige ionen 

Omgekeerde osmose Verwijdert nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en micro-

organismen 

Rietveld Stikstof verwijdering en beperkte fosforverwijdering 

Ionenwisselaar 

- SRU: sodium 

removal unit 

- NRU: nitrate 

recovery unit 

Selectieve verwijdering van positieve en/of negatieve ionen 

naargelang de keuze van de hars en de combinatie van 1 of meerdere 

kolommen 
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7.2 Verwijdering van residu’s gewasbeschermingsmiddelen  
Ook residuen van gewasbeschermingsmiddelen wil men uit het water verwijderen om recirculatie mogelijk te 

maken. De oxidatieve technologieën met ozon en combinatie van waterstofperoxide met UV zorgen er naast de 

verwijdering van de residu’s van gewasbeschermingsmiddelen ook voor dat het water ontsmet wordt. Andere 

mechanismen om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen zijn op basis van adsorptie of 

flocculatie.  

Een overzicht van de technologieën waarmee residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijderd 

kunnen worden zijn weergegeven Tabel 8. Meer informatie over deze technologieën (financieel, 

technologisch, praktisch, wettelijk aspect en de werking)  kan je terugvinden in de technologiefiches in 

Bijlage B. Nanofiltratie en omgekeerde osmose (beschreven onder het deel verwijdering van nutriënten, 

Bijlage A en Tabel 7) kunnen ook gebruikt worden om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te 

verwijderen. 

 

Tabel 8 Technologieën om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. 

Technologie Wat doet de technologie? 

Geavanceerde oxidatie: ozon Ontsmetting + verwijderen gewasbeschermingsmiddelen 

Geavanceerde oxidatie: UV + 

H2O2 

Ontsmetting + verwijderen gewasbeschermingsmiddelen 

Adsorptie Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen 

Flocculatie Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen 

 

7.3 Voorfiltratie met beperkte/geen spoelwaterproductie  
Belangrijk dan het zuiveren van spuistroom is in te zetten op spuistroomreductie. Spoelwater van filters 

wordt vaak aangeduid als oorzaak van spuistroom. De papierbandfilter is een voorfiltratie zonder 

spoelwater, en de self-cleaning automated filter heeft slecht een beperkte spoelwaterproductie (Tabel 

9). Meer informatie over deze technologieën (financieel, technologisch, praktisch, wettelijk aspect en de 

werking) kan je terugvinden in de technologiefiches in Bijlage C.  

Tabel 9 Voorfilters zonder/met beperkte spoelwaterproductie 

Technologie Wat doet de technologie? 

Papierbandfilter Voorfiltratie zonder spoelwater 

Self-cleaning automated 

filter (SAF filter) 

Voorfiltratie met beperkte spoelwaterproductie 
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8. Enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie 
In het kader van het demonstratieproject S.O.Spuistroom werden een aantal praktijkdemonstraties 

uitgevoerd.  

8.1 Geïoniseerde lucht als alternatief voor UV 

De OPTICLEAR DIAMOND® (Water IQ) is een systeem ontwikkeld voor waterbehandeling  in twee 

stappen, moleculaire adsorptie en efficiënte oxidatie (Figuur 18). In de eerste stap worden stoffen 

(moleculen) geadsorbeerd in een kolom gevuld met gecoat keramisch dragermateriaal. Deze kolom 

vormt zo een ‘geladen zeef’ die selectief filtreert op molecuulniveau. In de tweede stap zorgen 

waterstofperoxide en geïoniseerde lucht voor oxidatie. Afhankelijk van de instellingen van het toestel 

wordt water enkel ontsmet of kunnen ook residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijderd worden.  

 

Figuur 18 De OPTICLEAR DIAMOND® (Water IQ) op het opgevolgde tomatenbedrijf. 

De installatie is sinds 2016 in gebruik bij een tomatenteler en werd gedurende 2 jaar opgevolgd. Voor de 

ontsmetting van het drainwater werkte deze teler met een UV ontsmetter. Bij de laatste uitbreiding was 

de capaciteit hiervan te klein geworden en vermits de installatie zelf al oud was, was het geen optie om 

met extra UV-lampen uit te breiden. Toen werd bij deze teler de Opticlear Diamon van Water IQ 

geinstalleerd.  Belangrijk om te vermelden bij deze techniek is dat de filters van de installatie moeten 

worden terug gespoeld. De kleine hoeveelheid water die hierbij vrij komt is een spuistroom en moet naar 

een vuile drain of in een spuikelder worden opgevangen. 

Het toestel wordt op het bedrijf dagelijks gebruikt om het drainwater te ontsmetten. Dat dit succesvol 

was bleek uit de afwezigheid van ziektes in de serre. Analyses toonden aan dat kationen, anionen en 

sporenelementen ook na de zuivering stabiel aanwezig bleven in het water zoals gewenst (Tabel 10) 

Daarnaast werd het spoelwater ook microbieel geanalyseerd (Tabel 11). Hier kon besloten worden dat er 

geen flush is van pathogenen in dit spoelwater. Een extra voordeel van dit toestel is de mogelijkheid om 

residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. Tijdens de teeltwissel in het najaar werd 

hiervoor een staalname gedaan. Deze toonde aan dat voor zuivering er 0,60 mg/kg folpet en 1000 mg/kg 
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carbofuran aanwezig was in het water, terwijl deze werkzame stoffen na zuivering niet meer aantoonbaar 

waren.  

Tabel 10 Op twee tijdsstippen in het jaar werden waterstalen genomen voor de Opticlear diamond (OCD) 
installatie, na deze installatie en van het spoelwater. De concentratie aan kationen, anionen en spoorelementen 

blijft stabiel in het aanwezige water na de ontsmetting. 

 

 

Tabel 11 Zowel water afkomstig van de vuile drain als van het spoelwater van de zandfilter werd microbieel 
geanalyseerd via een DNA multiscan. Index score 0 = niet aantoonbaar, 1= in lichte mate aanwezig, 2 = matig 

aanwezig, 3 = sterk aanwezig.  Er kan besloten worden dat er geen overdracht is van plantpathogene schimmels in 
het spoelwater. 
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8.2  Hergebruik van voedingsstoffen uit spuistroom 
8.2.1 Recuperatie van nutriënten uit spuistroom 

In het kader van het Zunurec project (Vlaanderen Circulair, 2018-2019), een samenwerking tussen 

Verhoeve Milieu & Water, het Proefstation voor de Groenteteelt en BPK, werd een totaalconcept opgezet 

om spuistroom te zuiveren. Hierbij werd het water uit de spuistroom ontdaan van 

gewasbeschermingsmiddelen middels ‘Advanced oxidation’ en werden de nutriënten worden 

teruggewonnen middels ionenuitwisseling.  

De ontworpen installatie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten: 

- Zandfilter 

- Actief koolfilter 

- Kationharskolom 

- Anionharskolom (2 stuks) 

 

De zand- en actief koolfilter verwijderen zwevende delen en ongeladen organische partikels. De 

kationenwisselaar verwijdert kationen (K+, Ca2+, Na+,…) door ionenwisseling, en de  anionenwisselaar 

verwijdert nutriënten/anionen (nitraat, fosfaat, Cl-,…) door ionenwisseling. Door het meten van de pH en 

de elektrische conductiviteit wordt bepaald wanneer de kolom  verzadigd is. Bij verzadiging wordt de 

harskolom van de ionenuitwisselaar geregeneerd door te spoelen met chemicaliën. In dit proces komen 

de kationen en anionen terug vrij en kunnen ze gerecupereerd worden in geconcentreerde volumes.  Het 

restwater nog behandeld door geavanceerde oxidatieprocessen als combinatie van 

ozon/waterstofperoxide en UV voor de verwijdering van pathogenen en verwijdering van residu’s van 

gewasbeschermingsmiddelen.   

 

8.2.2 Hergebruik van gerecupereerde nutriënten in een tomatenteelt onder semi-field 

omstandigheden 

In het kader van het S.O.Spuistroom project werd in de zomer van 2019 op het Proefstation voor de 

Groenteteelt een demo opgezet in een tomatenteelt om na te gaan of de nutriënten gerecupereerd 

tijdens het Zunurec project zoals beschreven in paragraaf 7.2.1. als kwalitatieve meststof ingezet kunnen 

worden. De gerecupereerde nutriëntenvloeistof was voornamelijk opgeconcentreerd in stikstof en 

kalium.  

Bij deze semi-field proef (tunnelproef) werd het ras Zouk (Syngenta) opgeplant op steenwolmatten. Meer 

details rond de proefopzet zijn opgenomen in Tabel 12. De proef werd opgeplant in juni 2019, na de 

laatste nachtvorst. Vanaf augustus werd er geoogst, de proef eindigde op 20 september 2019. 
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Tabel 12 Teeltgegevens tunnelproef SOSpuistroom: tomaat juni-september 2019 

Ras Zouk (Syngenta) 

Opkweekmethode Steenwolpot 10x10 cm 

Plantafstand 1,5 planten/m² 

Substraat Steenwol Grodan ‘Grotop master’ 

Zaaidatum 13 mei 2019 

Plantdatum 13 juni 2019 

Topdatum Week 34 (19-23 augustus) 

Begin oogst 7/8/2019 

Einde oogst 20/9/2019 

 

De tunnels zelf werden uitgerust met een gotensysteem met opvang van het overtollige drainwater. Het 

drainwater werd vervolgens opgevangen in een opvangbekken van 1m³. Via een continue zuurdosering 

werd de ph van de voedingsoplossing op peil gehouden, dit om de optimale opname van de nutriënten te 

garanderen. De EC van de oplossing werd 3 keer per week op punt gezet (EC 2.5 – 3.0 mS/cm²). De 

voedingsoplossing zelf werd wekelijks bemonsterd en indien nodig bijgestuurd.  

Er werden twee nutriëntenoplossingen aangemaakt waarvan de totale nutriëntenconcentratie, pH en EC 

hetzelfde was. Enkel de vorm waaronder de nutriënten aangebracht werden verschilde. Eén behandeling 

was gemaakt met standaard meststoffen, een andere gebruikte de Zunurec meststof waarbij in de 

gemaakte voedingsoplossing  71% van de kalium en 68% van het nitraat gerecupereerde nutriënten 

waren. In totaal werden per oplossing 30 planten opgeplant, verdeeld over 3 goten (10 planten per goot) 

(Figuur 19). Elke plant was van een druppellaar voorzien waardoor elke plant van voedingswater werd 

voorzien. Via timers werden de irrigatiebeurten ingesteld. Een sfeerbeeld van de proef is weergegeven in 

Figuur 20. 
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Figuur 19 Proefopstelling tunnelproef tomaat juni-september 2019 

 

 

Figuur 20 De demo op de tomatenteelt waarbij twee verschillende voedingsoplossingen gebruikt werden. Eén oplossing met 
standaard meststoffen en één oplossing waarin gerecupereerde nutriënten aanwezig waren.  

 

De plantengroei, vruchtontwikkeling, productie en vruchtkwaliteit werden opgevolgd. Hiervoor werden 

telkens 24 planten geëvalueerd (de buitenste planten van de goot werden niet mee geëvalueerd) Voor 

geen enkele van deze parameters was er een verschil waarneembaar tussen de voedingsoplossingen 

(Tabel 13, Tabel 14). Er zijn ook geen andere negatieve effecten waargenomen. Deze demo toont dus aan 

dat de gerecupereerde nutriënten een waardevol alternatief zijn voor de standaard meststoffen in een 

recirculatiesysteem.  
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Tabel 13 Evaluatie van de plantengroei en vruchtontwikkeling. Gemiddelde waarden zijn weergegeven. Getallen 
met een verschillende letter zijn significant van elkaar verschillend. 

 3/7 23/7 6/8 

Nutriënten- 

oplossing 

Lengt

e plant 

(3/7) 

Dikte kop 

(cm) 

Groeikrach

t 

(1-10) 

Dikte 

kop 

(cm) 

Aantal 

vruchten/tros 

% vruchten 

uitgegroeid

* 

standaard 82,3a 1,4883a 9,5 a 1,1757 

a 

4,1 a 77,2a 

Gerecupereerd

e nutriënten 

82,6b 1,4442a 9,1 a 1,128

1 a 

3,8 a 82,1 a 

Cijfers gevolgd door verschillende letters zijn statistisch significant verschillende volgens Student-Newman-Keuls 

(P< 0.05). 

*er werden 5 trossen per plant geëvalueerd 

 

Tabel 14 Totale gemiddelde tomatenproductie per goot gedurende de oogstperiode van 7/8/2019-20/9/2019. Er 
werden geen significante verschillen waargenomen tussen de behandelingen. 

Nutriëntenoplossing Totaal (kg) Flandria kwaliteit 

(kg) 

Totaal aantal 

vruchten 

Vruchten met 

Flandria kwaliteit 

Standaard 23,7  18,9  123 99  

Gerecupereerde 

nutriënten 

23,8  18,2  126 92  
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8.3 Mobiele zuiveringsinstallaties 
 

Op het Proefcentrum voor Sierteelt liep in 2019 een proef met een kunstmatige infectie van Phytophthora 

cinnamomi bij Chamaecyparis elwoodii (Figuur 21). Om de planten in zo’n natuurlijk mogelijke situatie op 

te kweken werden deze buiten op een containerveld geplaatst. Omdat er een risico was voor besmetting 

van dit drainwater werd gezocht naar een tijdelijke oplossing om dit water te zuiveren. 

 

Figuur 21 Proef met een kunstmatige infectie van Phytophthora cinnamomi bij Chamaecyparis elwoodii op het 
Proefcentrum voor Sierteelt. 

Het plan was om het drainwater op te vangen en laten zuiveren door middel van een mobiele 

zuiveringsinstallatie. Maar, de beperkte oppervlakte van de proef, het extreem droge voorjaar en de 

warme zomer hebben er voor gezorgd dat er amper drainwater was tijdens de proef. Het irrigatiewater 

werd grotendeels opgenomen door de planten en het drainwater was tijdens zijn lange weg van het 

containerveld naar de goot bijna volledig verdampt. Op een maand was er nog geen 1 m³ drainwater. 

Hierdoor was het huren van een mobiele zuiveringsunit (1500€ voorrijkost + zuiveringskost water) 

economisch niet te verantwoorden. De oplossing die hier gekozen werd was het overpompen van de 

spuistroom naar een tijdelijke drainopvang waarin H2O2 gedoseerd werd met een dosatron om de P. 

cinnamomi sporen af te doden.  

De reden om niet te investeren in zuiverings- of ontsmettingsinstallaties voor recirculatie in de sierteelt 

is vaak de hoge investeringskost die economisch gezien niet te verantwoorden is door de kleinschaligheid 

van de bedrijven, de vele verschillende teelten met diverse vereisten qua uitgangswater en de 

problematiek van de opvolging.  

Met oog op de toenemende droogte en watertekorten in de toekomst zal er soms toch overgeschakeld 

moeten worden naar recirculatie. Voor bedrijven die niet kunnen investeren kan het huren van een 

mobiele unit een oplossing bieden, mits ze beschikken over de ruimte en middelen om te voorzien in  

voldoende drainopslag. In het ideale scenario doen ook enkele van je buren dit en kan je dan samen met 

hen een mobiele unit huren. Zo wordt de voorrijkost gedeeld door enkele bedrijven en kan je de volle 

drainopslag laten zuiveren tot hemelwaterkwaliteit. 



40 
 

Huidige mogelijkheden qua mobiele units of pilootopstellingen van innovatieve waterzuivering kan je 

vinden op de database https://waterpilots.vito.be/.  

Wil je niet investeren en vind je mobiele units nog steeds te duur, dan kan je op zoek naar een doe-het-

zelf oplossing. In de technologiefiches vind je alvast enkele voorbeelden van installaties die je ook zelf kan 

bouwen voor het verwijderen van N (MBBR), P (fosforfilter) en gewasbeschermingsmiddelen (biofilter). 

Let op: ook dit water mag niet geloosd worden. Indien men water wil lozen moet dit toegestaan zijn 

volgens de milieuvergunning van het bedrijf en moet voldaan worden aan alle VLAREM 

kwaliteitsparameters.  

 

 8.4. Verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen met een actieve koolfilter 
De actieve koolfilter wordt door verschillende hydrocultuurtelers van sla ingezet in het systeem. Actieve 

kool werd oorspronkelijk toegepast omwille van zijn zuiverend vermogen waarbij het biologisch 

evenwicht in het water kan behouden worden. Het verwijdert ijzer (ovv chelaten), boor, bepaalde 

wortelexudaten, GBM en onzuiverheden (humuspartikels) Het is echter onduidelijk hoe snel de actieve 

kool verzadigd raakt. 

In de winter van 2019 werd de snelheid van verzadiging van de actieve koolfilter opgevolgd bij een teler 

door op regelmatige basis stalen te nemen vóór en na de filter en te analyseren op 

gewasbeschermingsmiddelen.  Standaard vervangt de teler tweemaal per jaar de actieve kool (Figuur 22). 

 

Figuur 22 Op het hydrocultuurbedrijf sla zijn er twee actieve kool filters aanwezig.  

Op het bedrijf met 215 000 planten zijn twee watercircuits (kleine en grote planten) met elk hun eigen 

actieve koolfilter. De staalname gebeurde op het systeem van de kleine planten, die ongeveer 2/7 van de 

totale hoeveelheid planten van water voorziet..   

De filter heeft een diameter van 1500 mm, een filteroppervlakte van 1,77 m² en een volume van 710 liter. 

De pompcapaciteit is 42 m³/uur. De filter is gevuld met 360 kg actieve kool (Organosorb 10 (0,60-2,36 

mm)). De actieve kool werd ververst eind september in week 39. 
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De verzadiging trad op in week 2 na ongeveer 110 dagen. Op dit moment werden de aanwezig GBM niet 

meer uit het water verwijderd door de filter. 

8.5. Impact van UV, H2O2 en UV+H2O2 op de afbraak van 

gewasbeschermingsmiddelen  
Op Inagro werd een proef aangelegd om na te gaan wat het effect zou zijn van standaard 

ontsmettingsmethoden zoals een UV-ontsmetter (dosis 100-250 mJ/cm²) en toevoeging van 

waterstofperoxide (50 en 100 ppm) op residu’s van gewasbeschermingsmiddelen (Tabel 15). 

In het rapport van Wageningen universiteit was het effect van deze ontsmettingsmethoden op bepaalde 

GBM als eens gemonitord bij enkel bedrijven (https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/257377). 

Als aanvulling op deze informatie is voor deze test uitgegaan van actieve stoffen die nog niet 

meegenomen waren in dit rapport. 

Tabel 15 Resultaten van de proef om het effect van standaard ontsmetting technologieën op de residu’s van 
gewasbeschermingsmiddelen na te gaan. 

Actieve stof UV Peroxide UV+peroxide (*) 

fosetyl-Al geen impact geen impact geen impact 

acetamiprid daling geen impact onduidelijk 

boscalid daling geen impact geen impact 

fluopyram daling geen impact daling 

imizalil sterke daling geen impact daling 

myclobutanil daling geen impact daling 

propamocarb geen impact geen impact geen impact 

pyraclostrobin sterke daling geen impact daling 

sulfoxaflor sterke daling geen impact daling 

thiacloprid daling geen impact (daling)  

(*) Door een communicatiefout is hier een te kleine verdunning toegepast waardoor de analyses 

moeilijker verliepen en een grotere fout hadden. 

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/257377
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Uit deze test leek waterstofperoxide geen impact te hebben op de geteste actieve stoffen, nochtans werd 

in het rapport van de WUR wel een impact op boscalid waargenomen. Fosetyl-Al en propamocarb werden 

niet beïnvloed door het gebruikte UV-licht, de andere actieve stoffen kenden wel een afname.   

In een hydrocultuur systeem met ontsmetting van het drainwater met UV zal dus steeds een deel van de 

actieve stoffen worden afgebroken. Hierbij zal de lichtintensiteit van het UV licht de sterkte van afname 

beïnvloeden. 

Er moet  in gedachten worden gehouden dat de lichtintensiteit die wordt gebruik in de commercieel 

beschikbare ontsmettingsmethoden voor spuistroom een pak hoger is dan deze die toegepast wordt in 

het recirculatiesysteem van het drainwater en de afbraak anders zal verlopen. 

  



43 
 

9. Meer info over de laatste ontwikkelingen en technologieën?  
Omdat de spuistroomproblematiek ook verder aanhoudt na afloop van S.O.Spuistroom wordt de 

projectinformatie beschikbaar gesteld op de website van het CVBB (https://cvbb.be/sospuistroom, Figuur 

23). Deze info zal ook ten gepaste tijde geüpdatet worden.  

 

Figuur 23 De inhoud van het S.O.Spuistroom-project blijft na afloop beschikbaar op de website van het CVBB: 
https://cvbb.be/sospuistroom. 

  

https://cvbb.be/sospuistroom
https://cvbb.be/sospuistroom
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10. Adviesverlening/contact 
Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de praktijkcentra of het CVBB. 

Promotor 

Proefstation voor de Groenteteelt vzw  

Duffelsesteenweg 101  

2860 Sint-Katelijne-Waver  

Contact: Sophie Nawara, Els Berckmoes 

E: sophie.nawara@proefstation.be, els.berkmoes@proefstation.be  

 

Partners in het project:  

Proefcentrum Hoogstraten  

Voort 71 2328 Hoogstraten (Meerle)  

Contact: Lien Bosmans  

E: lien.bosmans@proefcentrum.be  

 

Proefcentrum voor Sierteelt  

Schaessestraat 18  

9070 Destelbergen  

Contact: Ilse Delcour, Marijke Dierickx 

E: ilse.delcour@pcsierteelt.be, marijke.dierickx@pcsierteelt.be  

 

Inagro vzw  

Ieperseweg 87  

8800 Rumbeke-Beitem  

Contact: An Decombel  

E: an.decombel@inagro.be  

 

Provincie Antwerpen : Joris De Nies 

E :joris.de.nies@proefstation.be 

Provincie Limburg : Victoria Nelissen 

E :victoria.nelissen@pcfruit.be 

Provincie Oost-Vlaanderen : Lore Lauwers 

E :lore.lauwers@pcgroenteteelt.be 

Provincie West-Vlaanderen : Brecht Catteeuw 

E :brecht.catteeuw@inagro.be 

Provincie Vlaams-Brabant : Jasper Somers 

E :cvbb@vlaamsbrabant.be    



45 
 

Bijlage A: Technologieën om nutriënten te verwijderen 
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Bijlage B: Technologieën om gewasbeschermingsmiddelen te 

verwijderen 
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Bijlage C: Filters zonder/met beperkte restwaterproductie 
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Deze brochure kwam tot stand in het kader van het S.O.Spuistroom project (2018-2020) met de financiële 

steun van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Departement Landbouw en 

Visserij van de Vlaamse Overheid.  

Promotor 

Proefstation voor de Groenteteelt vzw  

Duffelsesteenweg 101  

2860 Sint-Katelijne-Waver  

Contact: Sophie Nawara, Els Berckmoes 

E: sophie.nawara@proefstation.be, els.berkmoes@proefstation.be  

 

Partners in het project:  

Proefcentrum Hoogstraten  

Voort 71 2328 Hoogstraten (Meerle)  

Contact: Lien Bosmans  

E: lien.bosmans@proefcentrum.be  

 

Proefcentrum voor Sierteelt  

Schaessestraat 18  

9070 Destelbergen  

Contact: Ilse Delcour, Marijke Dierickx 

E: ilse.delcour@pcsierteelt.be, marijke.dierickx@pcsierteelt.be  

 

 

Inagro vzw  

Ieperseweg 87  

8800 Rumbeke-Beitem  

Contact: An Decombel  

E: an.decombel@inagro.be  

 

Werkten mee aan de realisatie van deze gids: S. Nawara, E. Berckmoes, A. Decombel, M. Dierickx, I. 

Delcour, L. Bosmans 

Alhoewel deze uitgave met uiterste zorgvuldigheid werd samengesteld, kunnen de auteurs en de uitgever 

niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. De informatie uit 

deze uitgave mag worden overgenomen mits bronvermelding. 


