
Zeven experimenten uitgekozen  
tijdens startbijeenkomst

Spuiwater is een vloeibare meststof afkomstig 

uit luchtwassers van varkenshouderijbedrijven. 

Op die bedrijven wordt de ventilatielucht uit de 

stallen door een luchtwasser met bijvoorbeeld 

zwavelzuur geleid. De in de ventilatielucht aan-

wezige ammoniak gaat met het zwavelzuur een 

reactie aan, waardoor stikstof in de vloeistof 

achterblijft. Dit water wordt nu op een aparte 

manier afgevoerd. Het is niet toegestaan om 

spuiwater in de mestkelder 

onder de stal te vermen-

gen met drijfmest of gier. 

Fruittelers kunnen door 

Tijdens de startbijeenkomst op 29 augustus jl. 

was er veel enthousiasme om met het project 

aan de slag te gaan. De vijf deelnemende fruit-

telers en de varkenshouder zien volop moge-

lijkheden om spuiwater in te zetten bij de teelt 

van onder andere appels en peren. 

Er zijn tijdens de startbijeenkomst zeven expe-

rimenten vastgesteld. Deze worden in het pro-

ject uitgevoerd. PPO Fruit zal deze wetenschap-

pelijk begeleiden en een draaiboek opstellen 

voor uitvoering en analyse van de experimen-

ten. Kleinschalige experimenten hebben eerder 

aangetoond dat spuiwater op verschillende 

manieren kan worden ingezet. Experimenten in 

het project richten zich op de toepassing van 

spuiwater als bodembemesting (fertigatie), 

bladmeststof, bladverteerder, onkruidbestrijder 

en gewasbeschermingsmiddel.

Wat doet het 
praktijknetwerk?
Vijf fruittelers en een varkenshouder 

uit het Kromme Rijngebied  zoeken, 

samen met adviseurs, onderwijs en 

leveranciers, naar een duurzame 

toepassing van spuiwater als 

meststof en onkruidbestrijder in de 

hardfruitsector. De deelnemende 

ondernemers gaan met een aantal 

kennisvragen aan de slag. In 

netwerkverband, en in combinatie met 

praktijkproeven, willen ze hierop een 

antwoord vinden. 

Het praktijknetwerk ‘Toepassing 

spuiwater in de hardfruitsector’ 

neemt deel aan de subsidieregeling 

voor praktijknetwerken van het 

ministerie van EL&I. Het project 

wordt tevens gefinancierd door 

LTO Noord fondsen. Projecten LTO 

Noord is verantwoordelijk voor de 

projectleiding en communicatie en 

wordt inhoudelijk bij een aantal 

experimenten betrokken. Het project 

loopt van 1 augustus 2013 tot 31 

december 2014.
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Wat is spuiwater?

Luchtwasser bij varkenshouderij

toepassing van spuiwater besparen op hun 

kunstmest- en bestrijdingsmiddelengebruik. 

Het gebruik van spuiwater in de fruitteelt zorgt 

voor lagere afzetkosten voor spuiwater bij var-

kenshouderij bedrijven.



Sinds een aantal jaar werkt Wim van 

Wijk, hardfruitteler uit ’t Goy en aan-

vrager van het praktijknetwerk, met 

spuiwater van een varkenshouderij. Het 

water bleek na een periode van veel 

onderzoek zeer geschikt voor zowel be-

mesting als onkruidbestrijding. 

“Eén kuub van dit water levert vijftig kilo-

gram zuivere stikstof. Ook blijkt het goed te 

werken als onkruidbestrijder: grootbladerig 

onkruid hing al na enkele uren slap. Maar 

wat ik nog het belangrijkste vind: chemische 

middelen hebben invloed op de bodemge-
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‘Experimenteren, leren en resultaten boeken’

Fruitteler en aanvrager Wim van Wijk
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Uitvoering:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer aan of mogelijk geïnteresseerd 

bent in dit praktijknetwerk. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur 

dan een mail naar info@projectenltonoord.nl. Heeft u de nieuwsbrief niet 

rechtstreeks ontvangen en wilt u hem de volgende keer in uw eigen mailbox? 

Ook dat kunt u aangeven bij bovengenoemd mailadres. 

Aan- en afmelden

steldheid. Daar is met spuiwater niets van de 

merken. In feite heb je het hier over duur-

zaam bodembeheer”, vertelt Van Wijk. 

Het spuiwater waarmee Van Wijk werkt is af-

komstig van een enkele kilometers verderop 

gelegen varkenshouderij. “Vier jaar heb ik 

geëxperimenteerd met de dosering en de 

toepassingsmogelijkheden. Het is in dit vak 

remmen en gas geven tegelijk. In deze teelt 

wil je bijvoorbeeld de lengtegroei reduceren, 

maar toch ook zoveel mogelijk kilo’s produ-

ceren. Daar moet je onkruidbestrijding en je 

bemesting goed op worden afgestemd. Het 

is meten en nog eens meten. Maar we zijn 

nog niet uit de experimentele fase”. Daarom 

is Van Wijk, samen met de andere fruitte-

lers en een varkenshouder uit de Kromme 

Rijnstreek die in dit praktijknetwerk samen-

werken, blij dat het project van start is. “Na 

enige tijd experimenteren op beperkte schaal 

kunnen in dit project nieuwe onderzoeksre-

sultaten breder toepasbaar worden voor de 

sector. Er is gewoon nog veel werk aan de 

winkel. De toepassing is erg afhankelijk van 

de grondslag. We moeten blijven doorzoeken 

naar verbetering van teeltechniek. Met het 

bovenliggende doel om een zo vitaal moge-

lijk gewas te telen, dat gemakkelijk ziekten 

en plagen kan opvangen. Met dit hergebruik 

van bijzonder afvalwater zijn we weer een 

stap verder.”

Tekst mede gebaseerd op artikel in  

Coforta Magazine, The GreeneryFoto’s uit proefopzet met verschillende behandelingen en dosering van spuiwater. 
Object 0 (foto links) is onbehandeld. Object 2 (midden) heeft twee keer spuiwater 
gehad en object 5 (foto rechts) heeft 2 liter Basta (herbicide) en spuiwater. Ver-
schillende behandelingen laten verschillende resultaten zien.

Multibox met spuiwater


