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T O  P L A N T  A  S E E D  T O D A Y 
I S  T O  B E L I E V E  I N 

T O M O R R O W

INHOUD

p4 Een kort e  i n t roduc tie
Meer dan 50 jaar ervaring vraagt om een lange inleiding. We hebben geprobeerd om het kort te houden en de belangrijkste cijfers te bundelen.

Als je echter geïnteresseerd bent in de uitgebreide versie, vertellen we je graag meer. We praten met veel plezier over onze passie, onze 

uitdagingen en onze successen. 

p7 onze  a fd eli ng en 
In de wereld van onderzoek en groenteteelt is alles met elkaar verbonden. We laten je graag  kennis maken met de twee belangrijkste: de glastuinbouw 

en de vollegrond. Binnen die afdelingen hebben we veel expertise. Bodem, water, IPM, BIO,... Noem maar op, we hebben het. We streven ernaar om 

op elk gebied uit te blinken en de landbouwsector klaar te maken voor de toekomst.

p9 onze  D I E NST E N
Naast onderzoeksactiviteiten biedt het onderzoeksstation technisch advies aan telers van bladgroenten, prei en kleine teelten onder glas. 

Ons laboratorium voert analyses uit van NO3-, NH4+, pH, en EC op monsters van grond, water en bladgroenten. Op basis van deze analyses 

begeleiden onze adviseurs en onderzoekers telers bij het nemen van de juiste beslissingen met betrekking tot duurzaam meststo�engebruik. 

Het waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen ondersteunt telers van vollegrondsgroenten bij het nauwkeuriger uitvoeren van IPM-strategieën.  

p10 oNZE  WAT E R PROJEC TEN
Water is een belangrijke bron voor de groei van teelten, telers en bedrijven. Het is niet meer dan logisch dat we binnen het Proefstation van 

de Groenteteelt op zoek gaan naar de beste manieren om deze bron aan te wenden. Waterbeschikbaarheid, hemelwatergebruik, zuiveren van 

afvalwater,... noem maar op. Hier ontdek je een korte toelichting van onze projecten.

p23 stand hou d er s
Op WaterWijs zijn er een aantal interessante bedrijven en standhouders aanwezig om je de nieuwste technologie of het nieuwste project te laten 

ontdekken. Ontdek wie er allemaal aanwezig is en wat ze allemaal doen!
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Met trots heet ik je welkom in het Proefstation voor 

de Groenteteelt. Gelegen in het hart van de Vlaamse 

groenteteelt is het Proefstation uitgegroeid van een 

kleine organisatie tot één van de meest vertrouwde 

onderzoekscentra in België met meer dan 60 medewerkers. Al 

sinds 1963 staan we elke dag klaar voor de landbouwsector 

in het algemeen en voor de telers in het bijzonder.

Maar genoeg over het verleden, hier kijken we graag 

vooruit. Ons hoofddoel is de landbouwsector alle middelen 

en kennis aanreiken om vandaag en in de toekomst de 

allerbeste groenten te produceren. We gebruiken onze 

kennis, passie en doorzettingsvermogen om uitdagingen te 

overwinnen die in de toekomst nog meer aanwezig zullen 

zijn: droogte, overstromingen, plagen, ziekten,... Onze 

expertise komt van pas in heel wat verschillende domeinen 

die met groenteteelt te maken hebben. Onze acties beperken 

zich niet tot de Vlaamse grenzen. Ook Europees zorgen we 

voor meer dan een druppel op een hete plaat. 

Met deze derde editie van WaterWijs willen we een 

overzicht bieden van de mogelijkheden van water. Hopelijk 

zorgen onze projecten voor een stroom aan ideeën en input.

Mocht je vragen, ideeën of samenwerking in gedachten 

hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Els Berckmoes, Directeur van het Proefstation voor de 

Groenteteelt
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ee n  korte
i n troductie
Van meer dan 
50 jaar ervaring.

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) 

heeft meer dan 50 jaar ervaring (°1963) in het 

onderzoek van kas- en vollegrondsgroenten. 

Het is gevestigd in Sint-Katelijne-Waver, in 

het centrum van één van de belangrijkste 

productieregio’s van verse groenten in 

Vlaanderen (België). Het is een niet-

gouvernementele en non-profitorganisatie. 

Door haar toegepast onderzoek vertaalt 

PSKW het fundamenteel onderzoek aan de 

universiteiten in praktisch waardevolle kennis 

voor telers. Met ervaring in de veld- en semi-

veldproeven en de verspreidingsactiviteiten, 

in combinatie met het nauwe contact met 

de telers, staan we garant voor innovatie en 

het implementeren van (beste) praktijken en 

nieuwe technologieën op de landbouwvedrijven. 

PSKW is betrokken bij verschillende nationale 

en internationale projecten om waardevolle 

kennis en onderzoeksresultaten naar de 

Vlaamse telers door te laten stromen. Het 

neemt of nam deel aan H2020-projecten zoals 

“SWEEPER”, “FERTINNOWA”, “C-RootControl”, 

“SUWANU Europe” en “EURAKNOS.

In juli 2021 kwam Life ACLIMA tot leven. Een 

prestigieus “LIFE”-project dat zich richt op het 

veranderende klimaat en water in de landbouw.

Het onderzoeksstation is ook stichtend lid van 

EUVRIN, het European Vegetable Research 

Institute Network.

Enk ele  c i jfers

70  Mensen plukken elke dag letterlijk 

de vruchten van ons werk. Elke medewerker 

speelt een belangrijke rol in onze organisatie. 

Van onderzoeker tot teeltmedewerker. Onze 

mensen zijn de bron van elke innovatie. 

1 7 . 0 0 0 Vierkante 

meter aan serres zijn onderverdeeld in 40 

compartimenten. Er is dus ruimte genoeg voor 

proeven met tomaten, paprika’s, aubergines, 

komkommers, sla of minder bekende groenten 

als bittermeloen.

10,5  HA    aan velden 

om toegepast onderzoek te doen. Biologische 

proeven, druppelirrigatie, rassenproeven, 

slimme landbouwtechnieken, toekomstgerichte 

groenten,... Alles is mogelijk.

62 Wanneer je dit leest, zijn er 62 

projecten lopende op het Proefstation voor de 

Groenteteelt. Sommige klein, andere dan weer 

heel groot. Het enige wat ze gemeenschappelijk 

hebben, is hun doel: een bijdrage leveren aan de 

toekomst van de groenteteelt.

1630  Lachende gezichten 

worden er elke dag geteld op kantoor, op het 

veld of in de serres. We proberen constant 

onze manier van werken te verbeteren om een 

betere werksfeer te creëren. 
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Het Proefstation voor Groenteteelt beschikt over 

twee terreinen volle grond waarop proeven kunnen 

worden uitgevoerd. Het gaat om +- 5,5 hectare aan de 

Du�elsesteenweg en 5,05 hectare aan de Muilshoek. 

Daarvan is 0,86 hectare bestemd voor biologische 

landbouw. 

Voor de irrigatie streven we ernaar om zoveel mogelijk 

regenwater of capillair drainagewater te gebruiken.

Op die manier hoeven we geen kwetsbaarder 

grondwater te gebruiken. We gebruiken ook 

verschillende irrigatietechnieken. Er is peilgestuurde 

drainage, maar ook druppelbevloeiing, telescopische 

sproeiers en een heus waterkanon. We telen 

verschillende zaken op het veld - de meer traditionele 

gewassen zoals prei en sla. Maar ook bloemkool, wat 

typisch is voor de Mechelse regio. We kijken ook naar 

de toekomst en telen nieuwe gewassen zoals broccoli 

of meloenen, en asperges in tunnels.

In die tunnels werken we met restwarmte van de 

verbranding van gas. Die restwarmte wordt ook 

gebruikt om asperges te telen, zodat de grond sneller 

opwarmt en de productie sneller op gang komt.

Automatisering is voor ons een werkwoord. Wij 

streven naar een hoge graad van automatisering. Zo 

zijn we al zo’n tien jaar bezig met het perfectioneren 

van GPS-systemen om alles nog beter en nauwkeuriger 

te kunnen doen.

De serres bestaan uit 40 compartimenten. Elk 

compartiment kan autonoom werken. Op die manier 

heeft elke afdeling de mogelijkheid om het klimaat 

te regelen. Sommige compartimenten hebben 

verschillende mogelijkheden om de watercircuits te 

scheiden en dus verschillende voedersamenstellingen 

te gebruiken. Het kleinste compartiment is 80 m², het 

grootste 720 m². 

Met uitzondering van de grondgebonden teelt van sla, 

worden alle gewassen grondloos geteeld. 

Hierbij wordt steeds aandacht besteed aan het 

hergebruik van water en meststo�en, ook wel 

kringloop genoemd. Voor de irrigatie van de 

gewassen wordt regenwater gebruikt. Dit water wordt 

opgevangen in 2 grote bassins. (1 voor volle grond en 

1 voor de serre). Bijna geen druppel regenwater gaat 

verloren. Op het Proefstation telt elke druppel.

Hier produceren we ook onze elektriciteit via 

warmtekrachtkoppeling. De elektriciteit die we 

niet gebruiken, gaat naar het net en is een bron van 

inkomsten voor het onderzoeksstation. De restwarmte 

die vrijkomt bij de verbranding van gas wordt gebruikt 

om een warmtebu�er te verwarmen. Dit warme water 

wordt op zijn beurt gebruikt om de gewassen te 

verwarmen. De restwarmte wordt ook gebruikt bij de 

teelt van asperges, zodat de grond sneller opwarmt 

en de productie sneller op gang komt. De serres zijn 

ook uitgerust met schermen om nog meer energie te 

besparen.

vollegrond gl as t u in b o u w
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on ze d iensten
Door groenten te laten 
groeien, laten we ook 
bedrijven groeien.

Naast onderzoeksactiviteiten voert het 

onderzoeksstation ook een reeks commerciële 

activiteiten uit. 

Een van de belangrijkste activiteiten is 

wat we “contractueel” onderzoek noemen 

- het onderzoeken van het potentieel van 

nieuwe variëteiten, nieuwe technologieën, 

meststo�en, gewasbeschermingsmiddelen, 

nuttige organismen .... vormt de kern van dit 

domein. 

Bovendien biedt PSKW technisch advies aan 

telers van bladgroenten, selderij, prei en kleine 

kasgewassen.

Het Proefstation beschikt over een eigen 

laboratorium voor bodem-, blad- en 

wateranalyses. Dit laboratorium voert analyses 

uit van NO3-, NH4+, pH, en EC op monsters van 

grond, water, en bladgroenten. De analyses op 

bodemmonsters worden gebruikt voor advies 

over bemesting in grondgebonden kas- en 

vollegrondsgroentegewassen, wat ook een 

dienst is van het onderzoeksstation.

Het waarschuwingssysteem voor ziekten en 

plagen helpt telers van vollegrondsgroenten bij 

het implementeren van IPM-strategieën in hun 

teeltsysteem .

o nde rz o e ksdo m e ine n
P l an ten soorten
Beme stin g
Geïn tegreerde be strij d in g  ( IP M)  
gewasbe sc hermin g
En ergie  en  kl ima at in  de  gl astu in bouw
Teelt tec hn ieken
N a de  oogst:  kwaliteit  en  op sl ag 
Water
Diversif ic atie
In n ovatieve  teeltsystemen 
Af valbeheer
Voedselveil igheid 
Ec on omie
Mec han iserin g,  au tomatiserin g  en 
ergon omie
C ommu n ic atie  en  d issemin atie
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L ife  aclima

Assuring water 
Availability in Agriculture 
under changing CLIMAte 
conditions

De komende 5 jaar gaan een heleboel partners aan de slag om een brede waaier aan technologieën, 

managementstrategieën en maatregelen te demonstreren op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de 

provincie Antwerpen. Deze demonstraties zullen de land- en tuinbouwers aantonen dat er verschillende 

mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen. En dit door te focussen 

op 5 pijlers: waterbesparing, verhogen van hemelwatergebruik, inzetten op waterinfiltratie, waterhergebruik 

en aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties.

Het Life ACLIMA consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het 

zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie 

Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Hooibeekhoeve en het 

Proeªedrijf Pluimveehouderij. De andere projectpartners zorgen voor de inbreng van expertise uit andere 

domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij het inzetten van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie 

van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de dienst Landbouw van Provincie 

Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschapsprogramma en hebben een sleutelrol 

in de replicatie van resultaten in de land- en tuinbouwsector. Sumaqua staat in voor het simuleren en het 

monitoren van de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau. En 

het Regionaal Landschap Rivierenland slaat dan weer de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland. 

Naast demonstraties wordt binnen Life ACLIMA ook sterk de focus gelegd op klimaatadaptatietrajecten 

waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers actief begeleid zullen worden en beroep kunnen doen op 

de expertise van de consortiumleden voor de implementatie van de verschillende technologieën en best 

practices op bedrijfsniveau en bedrijfsoverstijgend niveau.

Heb je als landbouwer zelf ook interesse in deze klimaatadaptatietrajecten?

Contact:

Project coördinator: joris.de.nies@proefstation.be

Contactpersoon communicatie: robby.sallaets@proefstation.be
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SOILC OM

Onze landbouwgronden worden gekenmerkt 

door een afname van bodemorganische stof 

(BOS) en hoge concentraties aan P, een gevolg 

van een intensieve teeltwijze en overbemesting 

met dierlijke meststo�en. De combinatie van 

een laag gehalte aan BOS en hoog P-gehalte 

vraagt creatieve oplossingen voor het verhogen 

van het BOS-gehalte, rekening houdend met 

de huidige wetgeving rond bemesting en 

verwerking van afvalproducten.

Een toename van BOS gaat bodemdegradatie 

tegen o.a. door het stimuleren van het 

bodemleven, verminderen van erosie en 

verdichting, verhogen van de watercapaciteit 

en verminderen van uitloging van nutriënten. 

Een toename van BOS leidt ook tot een 

vermindering van CO2 in de lucht, een 

belangrijk broeikasgas.

Het Interreg-project SoilCom bundelt de kennis 

van experts bij universiteiten en proefcentra 

met de ervaring van agroadviesbureaus en 

vertegenwoordigers van de compostindustrie 

uit de Noordzeeregio (Denemarken, 

Duitsland, Nederland, België en het Verenigd 

Koninkrijk). Een strategie zal ontwikkeld 

worden om compost van een goedkope 

manier voor afvalverwerking op te tillen tot 

een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit, 

afgestemd op de noden van verschillende 

teelten en bodems.

PSKW heeft een ruime ervaring met 

compostgebruik. In kader van SOILCOM wordt 

onze meerjarige compostproef in de diepte 

uitgewerkt en worden nog andere demo’s rond 

compost opgezet.

Contact:

 joris.de.nies@proefstation.be

�e  importance of soil in an 
agricultural context
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Smart growers

Het project heeft als doel de implementatie 

van Smart Farming, en daarmee een meer 

duurzame land- en tuinbouw in de grensregio 

te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek 

en ontwikkeling binnen drie toepassingen van 

Smart Farming, in nauwe samenwerking met 

land- en tuinbouwers en hightech bedrijven 

aan beide kanten van de grens. De onderzochte 

toepassingen zijn relevant voor drie belangrijke 

teelten in de Vlaams-Nederlandse grensregio:

- sierteelt, met in het bijzonder de 

boomkwekerij in volle grond;

-    groenten, met veel aandacht voor de asperge;

-   fruitteelt, met als focus, de blauwe bes.

Als eerste toepassing beogen we onkruiden op 

een meer duurzame manier te bestrijden.

Als tweede toepassing beogen we water 

e�iciënter te gebruiken door irrigatiesystemen 

op een intelligente manier aan te sturen.

Als derde toepassing wordt onderzocht welke 

meerwaarde remote sensing technieken 

kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen 

van problemen in het perceel, gebruik makende 

van camerabeelden genomen van bovenaf en 

vanaf de zijkant van het gewas.

Met het Proefstation voor de Groenteteelt 

focussen we ons vooral op de asperge, het 

intelligent aansturen van irrigatiesystemen en 

het gebruik van camerabeelden van bovenaf.

Contact:

Noémie Hisette: Noemie.hisette@proefstation.

be

Smart farming 
for smart growers
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D RIP
Drip staat voor een datagedreven regeling van 

druppel-Irrigatie voor een duurzame Productie 

in de tuinbouw.

In het DRIP project wordt in samenwerking met 

groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie 

de plaats kan in nemen van bovenberegening. 

Slimme sensoren, gekoppeld aan een 

bodemwaterbalansmodel, zorgen er voor dat de 

installatie optimaal wordt aangestuurd.

Water is een cruciale productiefactor voor circa 

4000 tuinbouwbedrijven die groenten telen 

in openlucht. Uitzonderlijk droge jaren, zoals 

2018, die nu één keer per 20 jaar voorkomen, 

zullen in de toekomst eens om de vier jaar 

voorkomen. Ook de start van het groeiseizoen 

2020 was opnieuw droog, waardoor irrigatie 

noodzakelijk was om in de vroege teelten een 

optimale groei te garanderen.

Opnieuw blijkt dat watergebruik door de 

tuinbouw sector sterk onder druk komt te staan. 

Het is dus noodzakelijk om de watere�iciëntie 

te verhogen om zo tot een duurzame rendabele 

bedrijfsvoering te komen. Door vochtsensoren 

te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en 

weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van data-assimilatie, ontstaat een 

krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. 

Bijkomend kan de irrigatie e�iciëntie worden 

verhoogd door haspelirrigatie om te vormen 

naar druppelirrigatie, althans voor teelten 

waarvan het gewas pas laat in het seizoen 

volledig de bodem bedekt zoals prei, selder, ui, 

venkel, bloemkool. Voor deze teelten kunnen de 

verdampingsverliezen door evaporatie vanuit 

de bodem ingeperkt worden door water gericht 

toe te dienen in de wortelzone.  

Doorrekeningen, literatuuronderzoek 

en praktijkervaring duiden op een 

watere�iciëntiewinst van 10 tot 30% bij 

de toepassing van druppelirrigatie ten 

opzichte van haspelberegening. Gedurende 

het project gaan pionierbedrijven aan de 

slag met druppelirrigatie om obstakels 

te overwinnen zodat druppelirrigatie 

praktisch en economisch evenwaardig 

alternatief wordt voor haspelberegening.

Contact:

Noémie Hisette: Noemie.hisette@proefstation.
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B od e mkracht

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met 

extreme weersomstandigheden. De voorbije jaren had de droogte een grote invloed op de opbrengst van 

groenten en aardappelen. Irrigatie is niet altijd een haalbare oplossing. Water is tijdens droogteperiodes niet 

altijd beschikbaar of kan niet op een rendabele manier tot bij het gewas gebracht worden. Het kan daarom 

lonen om het vochthoudend vermogen van de bodem te verhogen zodat er minder irrigatie nodig is en 

droogtestress wordt vermeden. 

Met innovatieve producten en maatregelen proberen we het vochthoudend vermogen van de bodem te 

verhogen, infiltratie te verbeteren en verdamping van bodemvocht tegen te gaan. Concreet demonstreren 

we via gerichte proeven en demonstratiemomenten volgende producten en praktijken om de teelten 

weerbaarder te maken tegen droogte: 

- Toepassen van compost, gesteentemelen, superabsorbeerders en wateruitvloeiers 

- Aangepaste bodembewerkingen 

- Bodembedekking met mulchmaterialen 

- Aangepaste rassenkeuze 

PSKW onderzoekt deze thema’s op droogtegevoelige groentegewassen, zoals sla en selder. De partners 

voeren hetzelfde onderzoek uit op andere gewassen, namelijk witloof, aardappelen, uien en wortelen.

Contact:

Sander Fleerakkers: sander.²eerakkers@proefstation.be
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baratom

Gekke wortels wordt veroorzaakt door 

rhizogene Agrobacterium. Deze bacterie 

transfereert DNA (T-DNA) vanuit een Ri-

plasmide naar de plantencel, dat vervolgens 

wordt ingebouwd in het genetisch materiaal 

van de gastheerplant. Het gevolg van deze 

gentransfer is ongecontroleerde wortelgroei. 

Problemen met gekke wortels worden 

voornamelijk vastgesteld in de teelt van 

tomaat, komkommer en aubergine. Aangetaste 

planten vertonen bovengronds een sterk 

vegetatieve groei en ondergronds een zeer 

compacte wortelstructuur. In een later stadium 

treden er problemen op met vruchtzetting 

en vruchtvorming, met productie- en 

opbrengstverliezen van meer dan 10% voor de 

getro�en tuinders als gevolg.

Courant gebruikte ontsmettingsmiddelen 

vormen niet voor elk bedrijf een oplossing. 

E�iciëntere biofilmbestrijding is dus 

noodzakelijk. Daarom willen we in dit project 

twee vernieuwende pistes verder onderzoeken. 

Enerzijds willen we ons in dit project richten 

op de biofilmvorming die ervoor zorgt dat 

Agrobacterium zich in een beschermde 

niche nestelt, waardoor bijvoorbeeld 

peroxidebehandeling of ECA-water, slechts 

een zeer beperkt e�ect hebben.  Meer concreet 

zullen we de e�ectiviteit van nieuwe anti-

biofilm moleculen verder onderzoeken. KU 

Leuven partner CMPG heeft de afgelopen tien 

jaar een ruim portfolio opgebouwd van in house 

ontwikkelde anti-biofilm moleculen, waarvan 

de e�ectiviteit tegen Agrobacterium biofilms 

nog niet is onderzocht. Anderzijds willen we 

Agrobacterium bestrijden met behulp van 

biocontrole-organismen (BCO’s).

Gekke wortels

In recent onderzoek hebben preliminaire 

experimenten op laboschaal aangetoond dat 

bepaalde bacteriële stammen een antagonistische 

activiteit vertonen tegen Agrobacterium. Het 

werkingsmechanisme en de e�ectiviteit op 

laboschaal zijn echter nog onvoldoende gekend. 

Verder onderzoek om deze bacteriële stammen in 

te zetten in de bestrijding van gekke wortels is dus 

absoluut vereist. Hierbij wordt de combinatie met 

ontsmettingsmiddelen mee opgenomen om een 

totaalaanpak te kunnen aanbieden.

Contact:

Ado Van Assche: ado.van.assche@proefstation.be
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wat er+l and+schap

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- 

en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten uit te rollen in functie van:

- minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit.

- minder grondwatera³ankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen;

- een optimaler en e�iciënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit.

Het project wil innovaties en investeringen stimuleren met, voor en door landbouwers die zich vrijwillig 

willen inzetten op landbouw, water en landschap. 

De gebiedscoalitie Water+Land+Schap: Mechelse Groenteregio zet in op klimaatrobuust agro-waterbeheer. 

Dankzij diverse maatregelen verminderen we overstromings- en droogtegevoeligheid en reduceren 

we grondwatera³ankelijkheid. Zo zorgen we mee voor kwaliteitsvol en e�iciënt ruimtegebruik. De 

gebiedscoalitie opereert in de gemeenten Kontich, Rumst, Putte, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Du�el. Met 

steun van deze gemeenten, provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en Europa werken we aan meer en 

beter water voor veerkracht in de landbouw en het landschap. 

Contact:

Noémie Hisette: Noemie.hisette@proefstation.be
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GOTO2
GoTO2 beoogt de infectiedruk van 

Phytophthora cryptogea en Pythium spp. 

te controleren via het optimaliseren van 

de gietwaterparameters, zoals zuurstof en 

temperatuur, op bedrijfsniveau. GoTO2 wil 

enerzijds kennis overdragen aan telers over 

het controleren van zwakteparasieten op 

hun bedrijf om de gietwatercondities verder 

te verbeteren en anderzijds een structurele 

oplossing bieden voor de telers, om (1) hun 

opbrengstverlies door zwakteparasieten te 

verlagen. GoTO2 streeft naar een duurzame 

infectiedrukcontrole waarbij wordt ingezet 

op het toepassen van een niet-chemische 

teeltmaatregel, (2) waardoor het toepassen van 

gewasbeschermingsmiddelen wordt verlaagd. 

Deze doelstelling sluit GoTO2 integraal aan 

bij de visie van het IPM-programma, van 

niet-chemische beheersing van ziekten en 

plagen. Gedurende het project worden telers 

opgevolgd om hen meer inzicht te laten 

krijgen in het controleren van ziekteplagen en 

hoe zij dit op een duurzame manier kunnen 

bewerkstelligen. Binnen GoTO2 worden zowel 

sla- en komkommertelers opgevolgd alsook 

proeven opgezet met de betrokkenheid van 

de toeleveranciers en wordt ingezet op een 

weerbare plant en duurzaam management van 

het gietwater. De behaalde resultaten zullen de 

benodigde inzicht verscha�en over de invloed 

van het zuurstofgehalte en de temperatuur van 

het voedingswater op de weerbaarheid van het 

gewas. Door het terugkoppelen en verspreiden 

van deze essentiële kennis naar de 

gebruikersgroep en andere belanghebbenden, 

zal GoTO2 een impact leveren voor de Vlaamse 

glastuinbouwsector met daarnaast een groot spill-

over potentieel naar andere vruchtgroenten hebben.

Contact:

Ben Vanvoorden : ben.vanvoorden@proefstation.be
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c ircul air 
f o rceren

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in 

de hydroteelt. Bij de hydroteelt van witloof worden de witloofwortels eerst in open lucht geteeld waarna ze 

in een tweede fase in trekbakken geplaatst worden. Waar de eerste fase in de grond plaatsvindt, maakt de 

tweede grondloze fase gebruik van een voedingsoplossing die langsheen de wortels wordt gepompt (tot 40 

m³ water/ha witloofwortelen). Zo krijgen de witloofwortels de benodigde voedingssto�en voor de verdere 

ontwikkeling of forcerie tot krop. Het witloof staat gemiddeld 3 weken in de forcerieruimte. Tijdens deze 

periode wordt de nutriëntenoplossing voortdurend gerecirculeerd. Na a²oop van een forceriecyclus wordt 

het drainwater opgevangen, maar hergebruik voor een volgende cyclus vindt slechts zelden plaats op de 

witlooªedrijven.

Het zesde Mestactieplan (MAP6) ambieert een verbetering van het drainwaterbeheer in de hydrocultuur, 

zo ook de hydrocultuur van witloof. Binnen de hydroteelt van witloof is er nog aanzienlijke marge tot 

enerzijds het e�iciënter hergebruik van voedingswater tussen de verschillende forceriecycli en anderzijds 

het reduceren van de aanzienlijke hoeveelheden spuistroom die op milieukundig verantwoorde wijze afgezet 

moeten worden. Gezien de aanzienlijke volumes water die op jaarbasis vereist zijn voor een witloo�orcerie 

en de steeds schaarser wordende watervoorraden dringt een duurzamer waterbeheer zich zeker op.

Het Circulair forceren-project wil maximaal hergebruik van water binnen de hydroteelt van witloof 

bevorderen door:

1. de drainwaterstroom zowel kwalitatief als kwantitatief te analyseren,

2. de knelpunten van hergebruik in kaart te brengen,

3. de telers bewust te maken van de beschikbare technologieën en goede praktijken voor waterhergebruik,

4. e�ectiviteits- en rendabiliteitsonderzoek van hergebruiktechnologieën van drainwater uit te voeren.

Contact:

Ado Van Assche: ado.van.assche@proefstation.be



1 9

h y d rophy t
Phytophthora cryptogea of bruin penrot is een gezamenlijk probleem in de hydroteelt van sla (61% van 

totale slaproductie) en de hydroteelt van witloof (>90% van de totale witloofproductie). Deze waterschimmel 

(oömyceet) is een bodemgebonden pathogeen die verschillende jaren in de bodem kan overleven, maar 

tevens goed gedijt in hydroculturen. Besmetting gebeurt bij witloof in het veld, vaak bij de rooi, maar de 

symptomen komen meestal pas in de forcerie tot uiting. Phytophthora. cryptogea komt vooral voor op natte 

delen van een perceel met een slechte bodemstructuur. Dit zijn dikwijls plaatsen waar gedurende langere 

tijd water op het perceel blijft staan. In deze omstandigheden kan P. cryptogea zich zeer snel ontwikkelen 

en de witloofwortels infecteren, waardoor de besmette wortels de hydrocultuur ingaan. In de hydrocultuur 

van sla is de oorsprong van het probleem nog niet gekend, al is de kans groot dat deze via het buitenbassin 

het bedrijf binnenkomt.

Zowel in de hydrocultuur van sla als witloof kan P. cryptogea zich door de vochtige omstandigheden zeer 

snel verspreiden en ook niet-aangetaste wortels besmetten. Daardoor kan de economische kost in een 

aangetast bedrijf snel oplopen. Vandaag de dag bestaan er e�ectieve gewasbeschermingsmiddelen die een 

gemiddelde infectiedruk kunnen beheersen. Deze chemische gewasbeschermingsmiddelen komen echter uit 

bezorgdheid voor gezondheid en milieu steeds meer onder druk te staan, waardoor de sector vragende partij 

is voor snelle detectiemethoden en alternatieve beheersingsstrategieën.

De hoofddoelstelling van het project is de geïntegreerde beheersing van P. cryptogea in de hydroteelt te 

versterken. Het traject is daarom opgebouwd rond drie pijlers: preventie, detectie en beheersing. De 

beheersingsstrategieën die binnen dit traject praktijkrijp worden gemaakt, worden geselecteerd op 

duurzaamheid, e�ectiviteit en toepasbaarheid in de hydroteelt. Hierdoor kunnen we het wegvallen van 

chemische gewasbeschermingsmiddelen opvangen, maar ook de residu’s in het eindproduct verder verlagen. 

onder de schadedrempel te houden

De opgebouwde kennis en ontwikkelde instrumenten in dit traject kennen een hoog spill-overpotentieel 

naar andere teelten (hydro- en substraatteelten) en andere belangrijke pathogenen (Pythium, Sclerotinia,…).

Contact:

Tinne Dockx: tinne.dockx@proefstation.be
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NIT ROMAN
NITROMAN zet in op de verwerking 

van de vloeibare fractie van vergiste of 

onvergiste varkens- en rundermest via 

nutriëntenrecuperatie. Deze fractie ontstaat 

na de scheiding van ruwe mest of digestaat 

en vormt ongeveer 85% van de ingaande 

stroom. Dunne fractie bevat voornamelijk 

stikstof, kalium en water. De reden van deze 

specifieke aªakening in dit project is dat deze 

fractie best zo lokaal mogelijk verwerkt wordt, 

zodat het transport van dit waterige volume 

beperkt wordt tot een absoluut minimum. 

Dit zorgt, naast meer autonomie voor de 

veehouder, voor een reductie van transport en 

een verhoogde e�iciëntie van het gebruik van 

nutriënten, waarbij de producten optreden 

als kunstmestvervangers. In Vlaanderen werd 

in 2017 meer dan 2 miljoen ton dunne fractie 

van dierlijke mest (varken, rund en digestaat) 

verwerkt (cijfers enquête VCM). In Nederland 

liggen deze cijfers in dezelfde grootteorde. Dit 

betekent dat er een groot potentieel is voor 

nutriëntenrecuperatie uit deze fractie in beide 

regio’s.

NITROMAN gaat constructeurs van innovatieve 

technologieën voor nutriëntenrecuperatie uit 

mest actief ondersteunen om hun techniek 

verder te ontwikkelen door hun techniek 

op verschillende voorbeeldbedrijven, te 

implementeren, op te volgen en vooral te 

demonstreren. De technologie kan verder 

aangepast worden aan specifieke situaties en 

factoren zoals mesttype. Ook knelpunten op 

vlak van rendabiliteit, de vermarkting van 

eindproducten, de wetgeving en draagkracht 

worden grensoverschrijdend aangepakt. De 

eindproducten worden geanalyseerd op hun 

eigenschappen en gedemonstreerd tijdens 

veldproeven. Verder worden de milieuimpact 

van de verschillende innovatieve technieken 

nagegaan. 

Hierdoor wordt de draagkracht en vertrouwen 

voor deze nieuwe technologieën en producten 

niet alleen vergroot bij de gebruikers, namelijk 

de veetelers, akkerbouwers en groentetelers, 

maar ook bij de Vlaams-Nederlandse en 

Europese beleidsmakers. Het project zal de 

nodige informatie leveren aan Vlaamse en 

Zuid-Nederlandse veetelers om de juiste en 

meest duurzame investeringskeuze te maken 

voor verwerking van hun mestoverschot en zal 

Vlaamse en Zuid-Nederlandse constructeurs van 

innovatieve technieken de mogelijkheid bieden 

om de technieken te ontwikkelen en op de markt 

te brengen in de Interreg-regio.

Contact:

Joris De Nies: joris.de.nies@proefstation.be
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G roente-n-advie s

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat 

van de plant en de bodem. Het nitraatresidu drastisch verlagen tot aanvaardbare normen is daarin cruciaal.

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de 

groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondsgroenten een risico voor het 

behalen van een goede waterkwaliteit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.

Inhoudelijk streeft dit project naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het 

juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking 

op (gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit 

de belangrijkste kostene�iciënte maatregel die de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en 

tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt.

Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij 

sommige teelten voor een betere N-stikstoªenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is 

op de plantbehoefte of die uitspoeling van nitraat minimaliseert, kan in groenten een meerwaarde bieden.

De activiteiten worden uitgewerkt op toppercelen: percelen van groentetelers die erin slagen een kwalitatief 

product te telen én een aanvaardbaar nitraatresidu te behalen. Hun bemestingsstrategie wordt uit de doeken 

gedaan zodat andere groentetelers geïnspireerd geraken.

Daarnaast worden op demovelden van de partners de beste bemestingspraktijken gedemonstreerd, samen 

met enkele nog vaak voorkomende praktijken die risicovol zijn op vlak van uitspoeling. Een blog en 

interessante nieuws²ashes, samen met tal van artikels en studieavonden moeten de groentetelers bij de les 

houden en hen aanzetten om te telen met Groente-N-advies.

Contact:

Onno Bes: onno.bes@proefstation.be
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B3W
Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor 

Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start 

als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst 

voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W 

werd opgericht in opdracht van de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande 

kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- 

en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting 

duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. 

Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen 

naar water, bodem en lucht te verminderen, 

alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse 

onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, 

met verschillende locaties en expertises. 

B3W ondersteunt land- en tuinbouwers met 

innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek 

en de dagelijkse praktijk. Er wordt rekening 

gehouden met duurzaam en geïntegreerd 

nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit 

en klimaat, maar ook met de praktische 

toepasbaarheid op de landbouwbedrijven. Het 

uitwisselen van kennis tussen alle betrokken 

partijen is essentieel. Dit wordt gedaan aan de 

hand van 3 activiteiten: 

1. Thematische uitwisselingsmomenten

Een thematisch uitwisselingsmoment is een 

demonstratie op een ‘voorbeeldbedrijf’. Dat 

bedrijf heeft een duurzame en/of innovatieve 

praktijk of techniek geïmplementeerd in zijn 

werking. Hoe en waarom ontdek je in volle 

actie. Deze demonstratiemomenten focussen 

op teelten of situaties die op veel bedrijven nog 

tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De 

praktijkgetuigenis en kennisuitwisseling tussen 

bedrijfsleider en deelnemers staan centraal.

2. Focusgroepen

Een focusgroep is een lerend netwerk 

– met 6 tot 8 deelnemers – waarbinnen 

bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande 

kennis toe te passen en nieuwe kennis te 

ontwikkelen. Ze denken er samen na over de 

optimalisatie van de nutriëntenkringloop op 

bedrijfsniveau en over een samenwerking 

tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane 

kennisuitwisseling in een sfeer van vertrouwen. 

De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op 

je eigen bedrijf. Wederzijds leren staat centraal.

3 Individuele begeleiding

Contact:

Ellen Goovaerts: ellen.goovaerts@proefstation.be
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Standhouders
Io-things:  is gespecialiseerd in het verzamelen van sensor data via Internet of �ings toepassingen. Io-�ings’ slimme IoT applicaties 
worden gebruikt in landbouw, afvalbeheer, ongediertebestrijding en onderhoud van machines. Naast het ontwikkelen van nieuwe so�- en 
hardware architecturen op maat van de klant, biedt Io-�ings kant-en-klaar IoT sensoren aan waarmee bodemvocht, waterspanning, neer-
slag, stamdiametervariatie, vloeistofniveau en vulgraad gemeten en gevisualiseerd kunnen worden.

https://www.io-things.eu/

Connectum: Waterafdekking met groene energie-opbrengst Afdekking van waterbassins met 20-vlakkige afdekballen ICOS in combinatie 
met drijvende zonnepanelen CLICFLOATS voor groene energie, made in Wuustwezel op basis van food approved gerecycled plastic.

https://www.connectum.biz/

Maritech: Milieuvriendelijke waterbehandeling en bio�lm preventie door middel van ultrasoon, katalysatoren, ionisatie (EM&ECA) en 
zuurstof inbrengende technieken.

https://maritech.org/

Water Future (EcoGreen): Water Future systemen onderscheiden zich door ion selectief zout terug te winnen uit water of vervuilende zouten 
uit water te verwijderen. 

https://www.waterfuture.nl/

Moleaer: Moleaer maakt ontwikkelt en maakt nanobellentechnologie met als missie het volledige potentieel van nanobellen te benutten om 
water, voedsel en natuurlijke hulpbronnen te verbeteren en te beschermen. 

https://www.moleaer.com/

JVR Tecmar: Vital Oxidizer is het begin van de weerbaarheid van de plant en het water. Via implosie wordt het zuurstof aan het water geb-
onden. Een aeroob milieu ontstaat in het water waardoor ziekte kiemen minder kans hebben. Bio middelen pakket om de plant te versterken 
en kwaliteit te verbeteren.

https://www.jvrtecmar.nl/

Lubron Watertechnologies: Condenswaterbehandeling. Elke WKK installatie vormt water bij het condenseren van de rookgassen. Onbe-
handeld bevat dit water nog onzuiverheden die het water amper tot niet bruikbaar maken. Met behulp van onze condenswaterbehandeling 
kunnen we het water geschikt maken voor gebruik als aanvulling op hemel/bassinwater

https://lubron.be/
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Stan dhouders
Aguabel: een Belgische fabrikant van ontsmettingstoestellen op basis van cel-membraan elektrolyse. Zuiver zout wordt in ons toestel 
omgezet in een desinfecterend gas die onmiddellijk, zonder tussenopslag, vermengd wordt met het water. Alle bijproducten van de 
elektrolyse worden in het toestel gescheiden en komen dus niet in het water terecht. De chloraatconcentraties in de rijpe vruchten zijn 
conform de Europese norm.

https://aguabel.be/

Bodata: Irry logger: meetstation met 8 Watermark sensoren en 1 bodemtemperatuur voeler voor het meten van grondvocht. Optioneel 
kan ook de grondwaterstand gemeten worden.

https://bodata.nl/

Power �ltration: Ontsmetting van drain en irrigatiewater; Ultra�ltratie m.b.v. dialyse membranen zorgt voor 100% verwijdering van 
schimmels, gisten en bacteriën. Verwijdering van virussen is 5-7Log. 

https://www.power�ltration.nl/

Power Plastics:: ontwerpt en levert onderdelen en totaal oplossingen om dergelijke ingewikkelde en veelomvattende waterinstallaties 
feilloos te laten functioneren. Sinds 1981 is onze groothandel uitgegroeid tot een toonaangevende importeur, exporteur en leverancier 
van een uniek breed assortiment aan producten voor verschillende disciplines.

https://www.powerplastics.nl/

ECO�lter BV: ECO�lter biedt de oplossing voor �ltratie van water zonder terugspoelwater. Het doek�lter is een drukloze �ltertechniek, 
die makkelijk overal toepasbaar is. Het doek�lter is betrouwbaar en eenvoudig in gebruik voor het verwijderen van vaste sto�en uit 
water. Het �lterproces is zichtbaar en ingenieus in zijn eenvoud.

https://www.eco�lter.eu/

Roam technology: Wij bij Roam Technology zijn gespecialiseerd in de productie en wereldwijde commercialisering van hygiëneoplossin-
gen. Onze producten en mensen zijn “wetenschappelijk van aard”. Wetenschap is een deel van onze natuur, en natuur is een deel van onze 
oplossingen. We stimuleren innovatie en bieden oplossingen aan onze klanten in meer dan 70 landen

https://www.roamtechnology.com/



2 5

Prominent: De ProMinent ondernemingsgroep biedt oplossingen op het gebied van doseertechniek, waterbehandeling en -desinfectie, 
meet- en regeltechniek, evenals digitaal �uidmanagement. ProMinent biedt door innovatieve producten, ontwikkelde en jarenlange pro-
ceskennis en een hoge toepassingsoriëntering praktijkgerichte oplossingen voor verschillende branches.

https://www.prominent.be/nl/

MJ-Tech: specialist in hogedruk verneveling, een belangrijke tool voor klimaatbeheersing in o.a. de glastuinbouw.: Creëren van een opti-
male luchtvochtigheid wat zorgt voor minder CO2 verspilling, maar vooral hogere opbrengst en betere gewaskwaliteit!
Agrozone 

https://mjtech.nl/nl/

Sendot: gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van optische sensoren voor de land- en tuinbouw (agrosector). Samen met 
onze klanten optimaliseren we teeltprocessen en maken deze toekomstbestendig.

https://sendot.nl

TMRW Eco: Waterstofperoxide voor zuivering water.

Hortiplan: Hortiplan staat voor op maat gemaakte geautomatiseerde tuinbouwtechnologie zoals klimaatcontrole, elektrotechniek en irri-
gatie, evenals belichtingsoplossingen. Wereldwijd, zijn vooral onze volledig geautomatiseerde mobiele goten systeem (MGS) en bijhoren-
de expertise bekend en gewaardeerd. Het is een slimme oplossing voor de kasteelt met de hoogste ROI.

https://www.hortiplan.com/

Yves Lantin Multispectrale beeldvorming & analyse: data voor ‘Smart Farming’, identi�catie van materialen, ...

http://didex.be/

Standhouders
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C ontact e e r  ons
Robby Sallaets (Communicatie)

robby.sallaets@proefstation.be

Joris De Nies (Hoofd afdeling Water & Bodem)

joris.de.nies@proefstation.be

Andere vragen?

info@proefstation.be 

https://www.proefstation.be




