
Wat doet het 
praktijknetwerk?
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. Vijf fruittelers 

en 1 varkenshouder uit het 

Kromme Rijngebied zoeken in 

dit Praktijknetwerk samen met 

adviseurs, onderwijs en leveranciers 

naar een duurzame toepassing 

van spuiwater uit luchtwassers 

van varkenshouderijbedrijven als 

meststof en onkruidbestrijder in 

de hardfruitsector. 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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Cornelis Uijttewaal teelt 15 hectare ap-

pels en peren in ’t Goy. Op het huisperceel 

van 12 hectare start hij dit jaar met het 

toedienen van spuiwater in combinatie 

met fertigatie. “Ik wil minder kunstmest 

gebruiken. Ik gebruik nu een paar jaar 

varkens- en rundergier. Spuiwater is na-

tuurlijk ook stikstofrijk dus ik zie het wel 

zitten”, vertelt Uijttewaal. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 

proef klaar. De druppelslangen liggen er en 

Uijttewaal kocht een speciale fertigatie-instal-

latie, die ook het relatief zure spuiwater kan 

doseren. De unit moet stoffen toevoegen om 

het spuiwater, met een pH van 4-4,5,  naar een 

pH van 5 te krijgen die noodzakelijk is voor 

fertigatie. De unit heeft volgens de teler ‘alles 

erop en eraan’, zodat het het spuiwater goed 

kan controleren en doseren. 

Uijttewaal geeft aan dat hij zijn bedrijf niet als 

een proeftuin van experimenten ziet, maar wel 

open staat voor nieuwe zaken. “Mijn bedrijf heef 

het milieukeur en het toepassen van spuiwater 

past in die filosofie. Kunstmestproductie kost 

veel energie en spuiwater is toch voorhanden bij  

‘Dit past goed bij duurzaam telen’
varkenshouders met een luchtwasser. Dit past 

echt goed bij het duurzaam telen dat ik voor 

ogen heb. Of de besparing in kunstmest ook een 

financieel voordeel met zich meebrengt moet 

zich nog uitwijzen, maar ik ben eerst vooral 

benieuwd of alles technisch gaat werken.”

Gedurende het groeiseizoen worden er grond- 

en bladmonsters genomen om het effect van 

de spuiwaterfertigatie te bekijken. “Dat vind ik 

niet zo heel spannend. Het effect van spuiwater 

in grasland heeft zich wel bewezen en stoffen 

in spuiwater ook, maar hoe de installatie het 

gaat doen en of er verstoppingen ontstaan is 

spannender”, vertelt de teler. “Ik hoop natuur-

lijk dat het niet veel extra werk oplevert. Een 

zak kunstmest leegschudden geeft vast minder 

werk, maar past niet meer in mijn visie”.

Utrechtste Fruitteeltdag
Dit jaar wordt de Utrechtse Fruitteeltdag 

georganiseerd op 4 juni in combinatie met De 

Energiedag. Het programma met workshops 

en presentaties loopt van 13.00 tot 21.00 uur 

op het Fruitteeltbedrijf Landrust van Hans 

van de Wind, Molenspoor 2 in Werkhoven. 

De NFO, LaMi en DLV Plant organiseren de 

dag. Het praktijknetwerk sluit aan bij de dag 

met een eigen demonstratiemiddag. Hierin 

wordt o.a. gedemonstreerd hoe spuiwater 

in combinatie met een fertigatieunit die 

‘spuiwaterproof’ is gebruikt kan worden. Op het 

naastgelegen bedrijf van Jacco Merkens is een 

onkruidbeheersingsproef ingericht. Bezoekers 

van de fruitteeltdag kunnen hier zien hoe 

spuiwater het onkruid bestrijdt.

Cornelis Uijttewaal
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Betrokken partijen

100%  
(briefpapier, enveloppe, vrgroetkaart) 

67%  
(visitekaartje) 

150% 

200 % 

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

Binnen het praktijknetwerk worden 

zeven verschillende experimenten uit-

gevoerd. Elk experiment start bij twee 

deelnemende telers.

Bladverwijderen 

Dit experiment startte begin december 2013, 

laat in het seizoen in verband met het weer. 

Het weer zorgde ook na de start van het 

experiment voor problemen. Door de milde 

winter en het natte land kon de proef niet 

goed ingevuld worden. Omdat er geen duide-

lijke resultaten zijn wordt de proef aan het 

eind van het plukseizoen herhaald. 

Bladverteren

Dit experiment is gestart op 31 december en 

6 januari. Zowel in de rijen waarin de behan-

deling is gedaan als in de controlerijen en de 

rest van de boomgaard valt op dat de bodem 

schoon van blad is. De vertering is dus goed 

geslaagd, maar een duidelijk verschil is niet 

zichtbaar. Dit kan komen door de uitzonder-

lijk zachte winter met nauwelijks vorst en 

sneeuw. 

Eigenschappen van spuiwater

Bij aflevering van het spuiwater voor de 

experimenten wordt altijd een monster 

genomen. Er blijkt grote variatie in gehalten 

S en SO3 tussen monsters. Het lab dat de 

Stand van zaken bij zeven experimenten

onderzoeken doet rapporteert sowieso een 

grote variatie in gehalten van spuiwater, 

ook van bedrijven die niet meedoen in dit 

netwerk. Er wordt verder gezocht naar een 

verklaring voor de variatie. 

Gebruik spuiwater i.c.m. fertigatie

Dit experiment start binnenkort. Er is door 

Cornelis Uijttewaal in samenwerking met 

Heesakkers een nieuwe fertigatieunit aange-

schaft die ‘spuiwaterproof’ is. In de volgende 

nieuwsbrief hopen we de eerste resultaten te 

kunnen presenteren

Spuiwater als middel voor 

onkruidbeheersing

Dit experiment zal volgens planning worden 

gestart in het groeiseizoen. Het experiment 

wordt zoals eerder gesteld uitgevoerd bij 

het bedrijf van Jacco Merkens in plaats van 

bij Anton van Wijk, zodat de eerste resulta-

ten gedemonstreerd kunnen worden op de 

Utrechtse Fruitteeltdag. 

Invloed van spuiwater op bodem

Van spuiwater mag een effect verwacht 

worden op groei van gewas en onkruid. 

Daarnaast zou het invloed kunnen hebben op 

het bodemleven. Om dit in beeld te krijgen 

worden bodemmonsters genomen. Op twee 

bedrijven zal daarnaast een oorworm- en 

regenworm-onderzoek worden gestart

Spuiwater als bladbemester

Bij aanvang van dit project was het de be-

doeling om spuiwater als bladbemester in te 

zetten. Op dit moment wordt gekeken hoe 

dit vorm te geven zonder schade aan het ge-

was te krijgen. Mogelijk wordt dit experiment 

op een andere locatie uitgevoerd dan bij de 

bedrijven uit dit netwerk. 

Toediening van het spuiwater in de bladverteringsproef op 31 december, 
en het resultaat twee maanden later.


