
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 mei 

2015. 

Contactpersoon:
Arnoud Smit 

Telefonisch bereikbaar via  

088-8886677

Praktijknetwerk spuiwater hardfruitsector

asmit@projectenltonoord.nl

Uitnodiging

Geachte heer/mevrouw,

In augustus 2013 startten wij, vijf fruittelers en een varkenshouder, het 
praktijknetwerk Toepassing spuiwater in hardfruit.  We onderzochten hoe 
we de hardfruitsector kunnen verduurzamen door gebruik te maken van 
restproducten uit andere sectoren voor bemesting en gewasbescherming. 
We hebben in de afgelopen jaren een aantal experimenten uitgevoerd, 
die laten zien dat er zeker potentie is. De seinen lijken op groen te staan. 
Tegelijkertijd blijven nog wel wat vragen open. 

We willen u graag uitnodigen voor de slotbijeenkomst van het praktijknetwerk 
op 20 mei aanstaande om de resultaten en de gevolgen van het inzetten van 
spuiwater met u te bespreken. Wij presenteren onze resultaten, maar willen 
ook graag uw visie horen. We nodigen financiers, bestuurders, ambtenaren, 
collega-fruittelers en collega-varkenshouders graag uit om met ons in gesprek 
te gaan. Welke kansen ziet u? Welke vragen zou u nog beantwoord willen zien 
voor u overtuigd bent?
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Huub van der Maat, lid dagelijks 
bestuur waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Waar: Anton van Wijk, Beusichemseweg 134a, 3997 ML ‘t Goy               
Wanneer: 20 mei 2015 van 13.30 tot 16.00 uur
Voor wie: telers, varkenshouders, bestuurders en ambtenaren

Uw aanmelding, voorzien van het aantal personen waarmee u de bijeenkomst 
wilt bijwonen, ontvangen wij graag uiterlijk 18 mei aanstaande via 
nbrummer@projectenltonoord.nl.  

Programma:
In het programma wordt het volgende besproken:

• Presentatie door deelnemers over praktijknetwerk en  
uitgevoerde activiteiten

• Eigenschappen spuiwater en invloed op bodem en bodemorganismen
• Spuiwater als gewasbescherming (onkruidbestrijding, bladvertering, 

bladverwijdering)
• Spuiwater voor bemesting (fertigatie, bladbemesting, mineralisatieproef)
• Terugblik op aanpak en openstaande kennisvragen 
• Discussie met de zaal: Wat is de waarde van dit praktijknetwerk? 
• Vervolg: Wie ziet meerwaarde in een vervolg en hoe kan dat opgezet 

worden?

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Financiers: 

Betrokken partijen

100%  
(briefpapier, enveloppe, vrgroetkaart) 

67%  
(visitekaartje) 

150% 

200 % 

Uitvoering:


