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edito
Duur(zaam) water
Elke teelt heeft nood aan voldoende kwalitatief water
zodat wateropslag een belangrijk gegeven is. Het
kunnen opvangen en opslaan van voldoende hemelwater is hierbij een eerste belangrijke stap. In tweede instantie kan ingezet worden op beredeneerd
watergebruik, bijvoorbeeld door de irrigatie af te
stemmen op weersvoorspellingen of de watergift te
sturen d.m.v. plantsensoren. Naast zuinig omspringen met water, kan recirculatie ook een belangrijke
hoeveelheid extra water opleveren.
Bij een grondloze teelt in openlucht kan bij droog
weer het overtollige gietwater opgevangen en hergebruikt worden. Zo’n systeem is echter niet voorzien
om veel water ineens op te vangen. Bij grote regenhoeveelheden kan zo opeens veel regen naar het
oppervlaktewater afvloeien, wat een invloed heeft op
de waterkwaliteit. Een first flush systeem biedt hiervoor een oplossing. Dit systeem kan het overtollige
water opvangen en vermijdt dat de nutriënten in dit
water in het milieu terechtkomen.
Sinds januari 2021 is een first flush opslagcapaciteit
van minimaal 100 m³ per hectare verplicht voor buitenteelt op containerveld. Hoe je dit stap voor stap
aanpakt op je eigen bedrijf, lees je in deze brochure.
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Deze brochure behandelt de wettelijke bepalingen
van first flush en het belang van voldoende (hemel)
wateropslag. We reiken ook enkele tips aan om first
flush beredeneerd aan te pakken op het bedrijf.
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1. De evolutie van
ons klimaat
De klimaatverandering zorgt voor meer extremen en voorspelt onder andere nattere winters
en drogere zomers. Welke gevolgen heeft dit
nu voor de land- en tuinbouw?
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Het aantal dagen met zware neerslag in België is de

laatste decennia effectief toegenomen (Figuur 1). Het
gebeurt ook vaker dat deze intense regendagen elkaar
opvolgen, met gekende gevolgen zoals zware overstromingen.
De droogteperiodes zijn momenteel nog niet significant
langer. Er is wel een duidelijke stijging van het neerslagtekort, dit is het verschil tussen de neerslaghoeveelheid en de verdamping, tijdens het groeiseizoen.
Een voorbeeld van een uitzonderlijke periode is 20162020 waar het gemiddelde neerslagtekort meer dan
200 mm bedroeg. De minimale waarde van de gecumuleerde neerslag over een periode van 90 dagen, geeft

een indicatie hoeveel mm water er maar viel tijdens
droge perioden in een bepaald jaar (Figuur 2).
De gevolgen van droogte zijn niet enkel bovengronds
zichtbaar, maar laten zich jarenlang ondergronds voelen. Zo waren de grondwaterstanden eind 2020 bijvoorbeeld erg laag als gevolg van de droge zomer, maar
ook omdat de grondwaterstanden in januari van dat jaar
nog niet hersteld waren van de voorgaande droge jaren. Een belangrijk gevolg voor de land- en tuinbouw
was dat de eerste watercaptatieverboden in dat jaar al
in het voorjaar ingesteld werden.
De enige manier om hierop voorbereid te zijn, is voorzien in voldoende opslagcapaciteit voor hemelwater
tijdens de nattere periodes om de drogere periodes
door te komen. Eén tip hierbij: dimensioneer zo ruim
mogelijk.
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HET WEER: TRENDS SINDS 1901

Figuur 1: Evolutie van het procentueel aantal dagen waarop
minstens 20 mm neerslag viel in Ukkel voor de periode van 1901
tot en met 2020. Vanaf 20 mm spreekt men over hevige neerslag.
Bron: KMI.

Figuur 2: Evolutie van de intensiteit van langdurige droogteperiodes uitgedrukt als minimale neerslaghoeveelheid gedurende
90 opeenvolgende dagen in Ukkel voor de periode van 1901
tot en met 2020. Bron: KMI.

Procentueel stijgt het aantal dagen met hevige neerslag, te zien aan de stijgende trendlijn in Figuur 1.
De droogte was de laatste jaren intenser, met minder
neerslag, te zien aan de dalende trendlijn in Figuur 2.
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2. First flush
Sinds 1 januari 2021 werd first flush opgenomen in de mestwetgeving. Wat betekent dit
concreet?
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2.1. WAT IS FIRST FLUSH?
First flush is een term die aanduidt dat bij een regenbui

het grootste deel van de uitspoelende nutriënten in het
eerste (‘first’) deel van het afgevoerde water (‘flush’) zit.
Een first flush systeem is dus een wateropslagsysteem
waarbij je zorgt dat er geen water met een hoge concentratie nutriënten naar het oppervlaktewater, grondwater of de omgeving wegstroomt.

2.2. FIRST FLUSH IN MAP 6:
WAT ZEGT DE WET?
In MAP 6 werd een Actieplan grondloze tuinbouw toegevoegd waarin men streeft naar een vermindering van
de nutriëntenverliezen.

Sinds 1 januari 2021 is een minimale first flush opslagcapaciteit van 100 m³ per hectare containerveld in
openlucht wettelijk verplicht. Hierin moet in perioden
met weinig neerslag al het drainagewater, na een gietbeurt, verzameld worden. Bij intensere neerslag moet
het eerste drainagewater, met hoge nutriëntenconcentraties, verzameld worden voor hergebruik. Er wordt
hierbij vanuit gegaan dat bij regenval met hoge intensiteit of neerslag van lange duur, het drainagewater na
een bepaalde tijd zodanig verdund is dat de nutriëntenconcentraties aanzienlijk verminderd zijn wanneer het
overtollige drainwater wegloopt. Voor het lozen van dit
drainwater is een lozingsvergunning nodig. Dit is een

deel van de omgevingsvergunning.
De verscheidenheid aan productiesystemen en gewassen, maar ook de diverse bemestingsstrategieën zorgen ervoor dat het vastleggen van één bepaalde opslagcapaciteit voor de hele sierteelt om aan het first
flush principe te voldoen, niet evident is. Het principe
komt wel op hetzelfde neer en wordt geïllustreerd in
Figuur 3.
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SCHEMA FIRST FLUSH SYSTEEM

Figuur 3: Standaard schema van een first flush systeem op een bedrijf.

2.3. FIRST FLUSH IN HET WATERCIRCUIT
VAN EEN BEDRIJF
De first flush opslagcapaciteit behoort tot het volledige
watercircuit op een bedrijf en wordt idealiter voor de
grote opslagfaciliteit, waarnaar het water gestuurd
wordt, geplaatst.
Om het effect van weersomstandigheden op het water-

systeem te illustreren, hebben we gebruikgemaakt van
de neerslaggegevens van Destelbergen van 2018 tot
2021 van Metinet Vlaanderen. Met de dagelijkse neerslagdata wordt voor een fictief bedrijf berekend hoeveel
hemelwater dit bedrijf op jaarbasis kan benutten en
hoeveel er te kort is om aan de waterbehoefte te voldoen. Er wordt ook berekend hoe vaak er op dit fictief
bedrijf overloop gecreëerd wordt gedurende het groeiseizoen en om welke hoeveelheden dit gaat.
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VOORBEELDBEDRIJF BOOMKWEKERIJ
Het fictieve bedrijf bezit 1 ha containerveld, 2.000 m²
dakoppervlak, 100 m³ first flush opvang, 150 m³ hemelwateropvang en recirculeert volledig. De planten
staan van half april tot half oktober op het containerveld en van half oktober tot half april in de serre. De
irrigatie gebeurt met drain- en hemelwater en wordt
gestuurd op basis van stralingssom en plantbehoefte.
De nood aan opslagcapaciteit verandert ten gevolge
van de klimaatverandering. Om dit te illustreren, werden voor de periode van 2018 tot 2021 enkele berekeningen gemaakt voor dit fictieve bedrijf. We bereke-

nen voor dit bedrijf hoeveel hemelwater er benut kan
worden, hoe vaak er water te kort is voor de teelt tijdens het groeiseizoen, om welke volumes dit gaat en
hoeveel water er op een jaar verloren gaat. De resultaten staan in onderstaande tabel.

EVOLUTIE VAN DE NOOD
AAN OPSLAGCAPACITEIT
VOOR EEN FICTIEF BEDRIJF
2018 2019

2020

2021

TOTAAL BENUT
HEMELWATER (m³)

475

475

580

590

AANTAL WATERTEKORTEN
TIJDENS GROEISEIZOEN (-)

85

75

66

70

1955

2105

VOLUMETEKORT TIJDENS
GROEISEIZOEN (m³)

2525 2206

AANTAL KEER OVERLOOP
TIJDENS GROEISEIZOEN (-)

3

9

17

9

VOLUME OVERLOOP
TIJDENS GROEISEIZOEN (m³)

60

220

740

310

AANTAL KEER OVERLOOP
BUITEN GROEISEIZOEN (-)

115

102

100

86

VOLUME OVERLOOP
BUITEN GROEISEIZOEN (m³)

4305 3300

2705

3485
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Belangrijk is stil te staan bij het aantal keer dat er op

dit fictief bedrijf voor een gietbeurt beroep gedaan
moet worden op een alternatieve waterbron omdat er
een watertekort (drainwater en hemelwater) is. Gedurende de periode 2018 - 2021 gebeurde dit 70 tot 85
keer, wat wil zeggen dat de watervoorziening erg
vaak ontoereikend was voor de behoefte van de teelt.
In 2021 hadden we te maken met een zeer nat jaar
en ook daar was de opslagcapaciteit nog op 70 dagen
te weinig voor de waterbehoefte. Dit illustreert de gevolgen van de hoge regenintensiteit die opgetekend
werd gedurende dit jaar. Er waren minder buien, maar
er viel meer water in één keer, waardoor dit niet optimaal benut kon worden, ook al viel een groot percen-

tage van deze neerslag tijdens het groeiseizoen.
Het aantal keer waarop een first flush capaciteit van
100 m³/ha onvoldoende was om al het drainwater
tijdens het groeiseizoen op te vangen op het fictief
bedrijf varieert sterk gedurende deze 4 jaren. Ook de
volumes variëren sterk en dit toont aan dat het moeilijk is hier conclusies uit te trekken. De timing en intensiteit van de neerslag spelen een belangrijke rol, meer
nog dan de totale hoeveelheid neerslag die valt gedurende een jaar of groeiseizoen.
De hoeveelheid regenwater die benut kan worden ligt
in dit voorbeeld relatief laag in vergelijking met de
volumes aan water die het bedrijf jaarlijks te kort zou
hebben. Ook is er op dit fictief bedrijf een belangrijke
hoeveelheid kostbaar, zuiver hemelwater dat wegstroomt buiten het groeiseizoen. In dit voorbeeld loont
het dus zeker om te investeren in extra wateropslagcapaciteit, enerzijds om voldoende kwalitatief gietwater te hebben en anderzijds om nutriëntenrijk water op
het bedrijf te kunnen houden en opnieuw te benutten.
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2.4. HANDHAVING
Controles op de bedrijven zullen gebeuren naar aanlei-

ding van bepaalde risicoparameters opgesteld door
VLM, in combinatie met de actuele waterkwaliteit.
De manier van werken, gecommuniceerd door VLM
(09/2021) is als volgt. Bij zo’n controle wordt vastgesteld of er water geloosd wordt (op oppervlaktewater).
Als dit het geval is, wordt een proces-verbaal opgemaakt en worden er bestuurlijke maatregelen genomen
tot stopzetting van de lozing.
Bij het niet aanwezig zijn van een first flush systeem
kunnen

boetes

opgelegd

worden

(mogelijks

tot

€ 10.000). Het bedrijf moet zich dan binnen een strakke

tijdspanne in orde brengen, zodat de boete niet verder
zou oplopen. Het is dus aan te raden om tijdig het systeem aan te passen, zodat er tijd en ruimte is om hier
grondig en doordacht over na te denken.
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3. De ideale
opslagcapaciteit
van een watersysteem
… die bestaat niet. Er zijn wel enkele elementen waarmee een goede schatting gemaakt
kan worden van de beste oplossing voor ieder
bedrijf.
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3.1. NEERSLAG
In Ukkel valt er gemiddeld 840 mm neerslag per jaar.

De voorbije periode toont echter de grote verschillen
die kunnen optreden. Ter illustratie: 2018 was een zeer
droog jaar, terwijl 2021 net een zeer nat jaar was. In
onderstaande tabel worden enkele voorbeelden getoond van de totale hoeveelheid neerslag en het percentage hiervan dat tijdens het groeiseizoen viel, voor
verschillende meetstations binnen Metinet Vlaanderen.

TOTALE JAARLIJKSE
NEERSLAGHOEVEELHEID* (T) EN %
NEERSLAG IN HET GROEISEIZOEN** (G)
LOCATIE

JAAR

2018 2019 2020 2021 GEMIDDELD

T (l/m²)

663

673

737

938

753

G (%)

35

35

50

49

42

T (l/m²)

743

907

910

1005

891

G (%)

53

53

53

58

54

T (l/m²)

728

674

783

963

787

G (%)

45

35

40

47

42

827

933

969

DESTELBERGEN

OUD-TURNHOUT

POPERINGE
T (l/m²)

1002 1114

RILLAAR
G (%)

44

47

33

59

46

T (l/m²)

516

696

786

857

714

G (%)

33

43

43

53

43

WATERVLIET

* Data van Metinet Vlaanderen. ** Als groeiseizoen werd de periode van
half april tot half oktober gebruikt.

Voor plantenteelt is een hoog percentage neerslag tijdens het groeiseizoen gewenst. In jaren waar deze
percentages laag zijn, is een ruime winteropslag nodig
om zoveel mogelijk regenwater te kunnen capteren
voor het drogere groeiseizoen. Deze data tonen dat er
erg grote plaatselijke verschillen zijn in totale neerslaghoeveelheid, alsook de verdeling gedurende het jaar.
Door deze onzekerheid is het belangrijk zo vooruitziend
mogelijk te zijn en zo ruim mogelijk te dimensioneren.
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3.2. WATERVERBRUIK
Hoeveel water wordt er per jaar verbruikt op het sier-

teeltbedrijf? Dit is de meest essentiële informatie bij het
afwegen hoe groot een mogelijke investering voor wateropslag kan zijn. Hiervoor dient geweten te zijn hoe
frequent gegoten wordt en hoeveel geïrrigeerd/gefertigeerd wordt: dit schommelt tussen 4 en 9 liter per m².
In het volgend voorbeeld (Figuur 4) wordt de berekening gemaakt voor een fictieve boomkwekerij met 1 ha
containervelden en 2.000 m² serre voor het overwinteren van de planten.

VOORBEELDBEDRIJF BOOMKWEKERIJ

Figuur 4: Grondplan van een fictieve boomkwekerij

Drainwater van de containervelden komt in 3 kleine
citernen terecht, waarvan er 2 een overloop naar de
beek hebben. Vanuit deze citernen wordt het overgepompt naar de first flush opslag van 100 m³ in een
silo.

| 19

Het fictieve bedrijf (Figuur 4) bezit 1 ha containerveld,

2.000 m² serre voor het overwinteren van de planten,
100 m³ first flush opvang en 150 m³ hemelwateropvang. Het bedrijf recirculeert volledig. De planten
staan van half april tot half oktober op het containerveld en van half oktober tot half april in de serre. De
irrigatie gebeurt met drain- en hemelwater en wordt
gestuurd op basis van stralingssom en plantbehoefte.
Er wordt gedurende het seizoen geïrrigeerd aan 5 tot
7 l/m² per gietbeurt, afhankelijk van het tijdstip tijdens
het groeiseizoen.
•

Tijdens het groeiseizoen worden er 150 begietingen
uitgevoerd.

•

Er wordt geïrrigeerd aan gemiddeld 6,5 liter per m².

•

Tijdens deze periode is er dus voor dit bedrijf
een maximale waterbehoefte van: 150 x 6,5 l/m² x
10.000 m² = 9.750 m³ of 975 l/m², bovenop de gevallen neerslag.

•

Tijdens het overwinteren in de serre is de watergift
beperkt, maar nog steeds af en toe noodzakelijk.
Tijdens de periode van half oktober tot half april,
wordt er 25 keer gegoten aan 5 l/m².

•

Buiten het groeiseizoen is er voor dit bedrijf een
waterbehoefte van: 25 x 5 l/m² x 2.000 m² = 250 m³.

•

Dit fictieve bedrijf heeft een totaal jaarlijks waterverbruik van 10.000 m³ of 1000 l/m² bovenop de gevallen neerslag (tijdens het groeiseizoen).

Rekening houdend met de neerslaghoeveelheid en
-spreiding gedurende het jaar, heeft dit bedrijf - als het
volledig recirculeert - een opslagcapaciteit van 2.550 m³
nodig om op geen enkel moment zonder water te
vallen. Dit betekent wel dat de opslag van januari tot
half april volledig vol staat en er dan geen vers regenwater opgevangen kan worden.
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3.3. RUIMTE EN KOSTPRIJS
Hemelwater is het meest kwalitatieve water voor plan-

ten, het bevat heel weinig ballaststoffen. Water uit recirculatie is vervolgens de beste keuze. Dit water is van
betere kwaliteit dan grondwater, mits het indien nodig
ontsmet wordt. Vaak bevat het ook meststoffen die
enerzijds de plantkwaliteit bevorderen en anderzijds
een besparing kunnen betekenen op de aankoop van
meststoffen. De kwaliteit van grondwater is niet te vergelijken met hemelwater en heeft vaak een negatieve
invloed op de plantkwaliteit. De prijzen voor deze watertypes verschillen en hangen af van enkele factoren.

3.3.1. Regenwater
Zuiver hemelwater is op zich kosteloos, maar in feite

dient de kost van een geschikte opslagfaciliteit in rekening gebracht te worden. Mogelijkheden zijn watersilo’s,
foliebassins, betonnen wateropslag of ondergrondse
kelders. De prijs hangt af van het type en de capaciteit.
Een watersilo neemt minder plaats in, maar is vanaf een
capaciteit van 500 m³ duurder dan een foliebassin. Hoe
groter de capaciteit, hoe lager de prijs per nuttige m³.
Bij een opslagcapaciteit ≥ 1000 m³ kunnen onderstaande richtwaarden aangehouden worden. Houd er rekening mee dat de onderste 50 à 60 cm water bij beide
opslagtypes onbenutbaar zijn.

VERGELIJKING SILO EN BASSIN
GRONDOPPERVLAKTE
PER m³
BENUTBAAR

KOSTPRIJS

TYPE

PER m³
OPSLAG

Silo

± 0,32 m²/m³ 0,35 - 0,40 m²/m³ ± 20,5 €/m³ 24,5 - 27,5 €/m³

Bassin ± 0,56 m²/m³ 0,70 m²/m³

PER m³
OPSLAG

PER m³
BENUTBAAR

± 15,5 €/m³ 19 - 21 €/m³

Prijzen zijn excl. BTW, richtprijzen voor 2022.

Afdekken om algengroei tegen te gaan is gewenst om
vervuiling en verstopping tegen te gaan en een goede
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waterkwaliteit te behouden. Door het kleinere oppervlak

is dit makkelijker bij een silo. Hier kan je rekenen op
gemiddeld € 260 per m diameter voor een anti-algenzeil
met steunbaren en mast. Bij ondergrondse wateropslag
in kelders dient hier geen rekening mee gehouden te
worden, maar dit is moeilijk bij bestaande infrastructuur.
Een alternatief is het ondergronds plaatsen van betonnen regenputten, maar de opslagcapaciteit hiervan is
wel aanzienlijk kleiner en dit is een duurdere optie.

3.3.2. Grondwater
In geval van tekorten wordt het hemelwater vaak aangevuld met grondwater. De kwaliteit van grondwater is
niet te vergelijken met hemelwater. Ter illustratie wordt

in onderstaande tabel een voorbeeld gegeven van het
verschil in nutriënteninhoud tussen beide bij een teler.

VERGELIJKING NUTRIËNTENINHOUD
HEMELWATER EN BOORPUTWATER
PARAMETER

EENHEID BOORPUT

pH

-

7,03

5,81

EC

μS

950

125

CL

mg/l

30

6

N-NO3

mg/l

/

/

NO3

mg/l

/

/

SO4

2-

HEMELWATEROPVANG

mg/l

83

10

Mg

mg/l

10

1,9

Ca

mg/l

192

16

K

mg/l

2,7

/

Na

mg/l

26

5

P

mg/l

0,23

0,24

B

mg/l

0,095

/

Cu

mg/l

/

/

Fe

mg/l

0,02

/

Mn

mg/l

0,45

/

Zn

mg/l

/

/
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Het verkrijgen van een milieuvergunning voor grondwa-

tercaptatie wordt door de waterschaarste de voorbije
jaren ook steeds moeilijker. Hoe minder water er opgepompt dient te worden, hoe minder heffingen er betaald
moeten worden. Daarom is het belangrijk op bedrijfsniveau te becijferen in welke mate een investering in extra hemelwateropslag zichzelf terugverdient na verloop
van tijd. Er moet rekening gehouden worden met een
minimale kost van € 0,12/m³ grondwater. En die kostprijs zal in de toekomst alleen maar toenemen.

3.3.3. Drainwater en first flush
In het mestdecreet wordt drainwater gedefinieerd als
‘overtollig voedingswater afkomstig van de teelt van

planten op groeimediums’. First flush valt onder de categorie drainwater aangezien dit vers regenwater, gemengd met uitspoelend water afkomstig van de planten
en het substraat op het containerveld is en bijgevolg
nutriënten kan bevatten. Door de wetgeving rond first
flush, wil de overheid bedrijven stimuleren om te gaan
recirculeren en hun drainwater niet enkel op te slaan
maar liefst ook te gaan hergebruiken.
Wettelijk gezien moet 100 m³ opslagcapaciteit per hectare containerveld voorhanden zijn op elk bedrijf. Goten, buizen, lavavelden en andere locaties in het watersysteem waar het water onderweg is zorgen dat een
zekere marge ingebouwd kan worden bovenop de wettelijke verplichting. Afvoer naar een open put of bassin
waarbij er verbinding is met grondwater is hier niet toegestaan.
Om drainwater op te slaan kan gekozen worden voor
een ondergrondse kelder, een silo, een foliebassin of
zakken. De regels van goed vakmanschap zijn hier van
kracht. De voorschriften zijn identiek aan deze voor
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dierlijke mest en komen neer op:
•

lekdichtheid

•

keuze van het materiaal

•

bestendigheid van het materiaal

•

een gedegen uitvoering van de werken

Uitgebreide informatie en details hierover zijn te vinden
in de brochure ‘Bouwvoorschriften spuistroom’ op de
website van VLM: www.vlm.be.

3.3.4. Recirculatie
Door opgevangen drainwater (inclusief first flush) te
hergebruiken, kan je de uitspoelende nutriënten recupereren en vermijd je watertekorten. Een ontsmetting

kan hier aangewezen zijn en verschilt per teelt. In vele
gevallen is een langzame zandfilter voldoende om de
meeste pathogenen uit het water te halen. Hierin kan
ook een groot volume water gebufferd worden zodat je
meteen je opslagcapaciteit een stuk verhoogt. Daarnaast zijn nog andere mogelijke ontsmettingssystemen
op de markt zoals het doseren van ontsmettingsmiddel,
UV-ontsmetting, hittebehandelingen, elektrolyse of ozonisatie. Meer informatie over al deze technieken is te
vinden op de website van het Waterportaal via
www.waterportaal.be.

24 | First flush

4. First flush: stap voor
stap aanpak op een bedrijf
Voor deze aanpak is informatie omtrent het
volledige watersysteem essentieel. We gaan te
werk in vier stappen.
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Met volgende parameters kunnen we stap voor stap

bepalen hoe groot de wateropslagcapaciteit moet zijn:
•

Oppervlakte containervelden

•

Correcte verloop van alle waterstromen

•

Irrigatie- of fertigatiefrequentie

•

Irrigatie- of fertigatiehoeveelheid

•

Capaciteit van huidige opslagfaciliteiten

•

Nutriënteninhoud van het drainwater

4.1. HOE GROOT IS HET OPPERVLAK
CONTAINERVELDEN?
Voor first flush is de opbouw van een containerveld
belangrijk. Als een containerveld bestaat uit een antiworteldoek met daaronder een ondoorlaatbare laag of

folie, dan dient al het afstromend water van dit containerveld naar een opslagfaciliteit te stromen. Bestaat het
containerveld enkel uit een doorlaatbare antiworteldoek
onder de potten, dan zal een ingreep noodzakelijk zijn,
want als de plantenwortels niet in de ondergrond kunnen wortelen, is dit veld ook onderhevig aan de first
flush wetgeving en dient het drainwater opgevangen te
worden. Er mag geen uitspoeling van nutriënten naar
het grondwater mogelijk zijn.
In de verzamelaanvraag zijn er twee systemen waarbij
teelten in pot in openlucht geteeld worden:
•

containerveld (CON)

•

container in vollegrond (CIV)

Kunnen de planten wortelen in de bodem, zoals vaak
bij potchrysanten wordt toegepast, dan kan dit beschouwd worden als container in vollegrondsysteem
(CIV) en valt dit niet onder de first flush wetgeving. Deze CIV-systemen worden beoordeeld als vollegrondsperceel, waarbij de bemestingsnormen gelden en een
nitraatresiducontrole in het najaar kan plaatsvinden.
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Kijk alvast de huidige verzamelaanvraag na om te zien

of de juiste teeltcodes zijn toegepast voor de percelen
op het bedrijf. Het totale oppervlak aangegeven als
CON vereist een first flush systeem en moet van minimum 100 m³ drainopslag per hectare voorzien zijn.

VERSCHIL CON EN CIV

Figuur 5: Schematisch overzicht van een container in vollegrondsysteem en een containerveld: positionering van de potten en route van
het water. Boven: CIV-veld waarbij de potten contact maken met de
ondergrond en de plantenwortels water en nutriënten uit de bodem
kunnen opnemen. Onder: CON waarbij de potten op een antiworteldoek staan, al dan niet met een folie eronder, waar er geen opname
van water of nutriënten uit de bodem mogelijk is.
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4.2. HOE LOPEN DE WATERSTROMEN?
Waar loopt het water van elk containerveld heen? Hoe-

veel water stroomt er weg? Waar zitten de overlopen
naar oppervlakte- of grondwater? Vanaf welke neerslaghoeveelheid of -intensiteit wordt er overloop gecreeerd? Hoeveel water kan je jaarlijks opvangen op de
oppervlakten aangesloten op de regenwateropvang?
Een overzicht met alle waterstromen en de locatie van
putten en overlopen naar oppervlaktewater geeft je een
duidelijk beeld van de situatie. Op deze manier kan
relatief eenvoudig bepaald worden welke cruciale punten er op het bedrijf zijn en waar er mogelijkheden zijn,
of ruimte is voor aanpassingen. Soms kunnen eenvoudige ingrepen op deze punten een oplossing bieden.
Enkele voorbeelden van kleinere ingrepen zijn:
•

Installatie van een tweede pomp (of pomp met hoger
debiet) in de voorputten zodat het water sneller wordt
afgevoerd naar de drainwateropslag.

•

Eliminatie van overlopen door een verbinding te maken tussen de overloop en het watercircuit, of het
volledig afsluiten van overloopbuizen (gecombineerd
met een verhoogde pompcapaciteit). Een overloop
kan enkel wanneer deze naar een infiltratieveld loopt.

•

Aanleg van een extra goot om het water naar een
andere (grote) buffer te laten stromen, liefst gravitair.

•

De aanleg van een beek met folie of beton als extra

buffer voor first flush water. Soms kan een smalle
strook onbenutte grond tussen twee serres of percelen, of aan de perceelsrand, voldoende zijn om extra
opslagcapaciteit te voorzien.
Noodzakelijk is het werken met niveaumetingen in alle
putten. Ook staan alle kleine voorputten best met elkaar
in verbinding. Dit vermijdt problemen bij het uitvallen
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van een pomp of, ook vaak voorkomend, wanneer één

veld meer water ontvangt dan een ander.
Overlopen naar oppervlaktewater dienen volledig geëlimineerd te worden. Er kan enkel nog een overloop op
de voorputten zitten die naar een infiltratieveld leidt. Bij
hevige neerslag valt het ontsmettingssyteem stil zodra
de propere drain silo vol is. Op het moment dat ook de
vuile drain silo vol is en de pompen in de voorput uitschakelen, zal het water dat dan nog van het veld loopt
sterk verdund zijn en zou dit via de overloop naar het
infiltratieveld mogen lopen. Hier kan een staalname
gebeuren om na te gaan of dit water effectief proper is.

In onderstaande afbeelding van het voorbeeldbedrijf
worden enkele mogelijke ingrepen geïllustreerd.

MOGELIJKHEDEN OP
VOORBEELDBEDRIJF BOOMKWEKERIJ

Figuur 6: Illustratie van het voorbeeldbedrijf met enkele mogelijke
ingrepen. Deze zijn hier: eliminatie van de overlopen en 1 volledige
citern, aanleg van extra pompcapaciteit in de 2 resterende kleine citernen bij de containervelden, aanleg van een smalle beek met folie tegen
de perceelsgrens (in dit geval met afmetingen 45 x 1,6 x 0,5 m) en de
aanleg van een langzame zandfilter (LZF).
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4.3. HOEVEEL CAPACITEIT MOET
VOORZIEN WORDEN?
1. Hiervoor moet bepaald worden hoeveel water er op
een jaar tijd verbruikt wordt op het bedrijf. Indien van
toepassing, is het nuttig te becijferen hoeveel grondwater er jaarlijks nodig is en hoeveel dit kost.
2. Bepaal hoeveel (hemel)water er theoretisch opgevangen kan worden. Tel hierbij het extra volume
water dat nodig is om een volledig jaar te kunnen
telen zonder alternatieve hulpbronnen, zoals grondwater, nodig te hebben.
3. Bepaal dan op basis van de oppervlakten containerveld, doorgegeven in de verzamelaanvraag, welke
opslagcapaciteit je wettelijk minimaal nodig hebt.

Met deze waarden kan een afweging gemaakt worden
hoeveel geïnvesteerd kan worden in extra wateropslag
voor first flush, onmiddellijk gecombineerd met een
extra buffer om zoveel mogelijk kwalitatief hemelwater
op te vangen om het hele groeiseizoen door te komen.
Met oog op extremere weersomstandigheden in de
toekomst, loont het zeker om te overdimensioneren.
Indien drainopslag en (extra) hemelwateropslag gecombineerd worden, kan het noodzakelijk zijn te kiezen
voor een ontsmettingssysteem. Enkele mogelijkheden
worden gegeven onder ‘Recirculatie’ op p. 24.

Heb je hulp nodig bij het berekenen van de benodigde
opslagcapaciteit in jouw watersysteem of wil je extra
tips voor jouw bedrijf, vul dan alle gegevens aan in volgend formulier en wij nemen contact op om samen met
jou enkele resultaten te bespreken.
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CHECKLIST NODIGE INPUT

Figuur 7: Voorbeeld van benodigde gegevens voor het invulformulier
waarmee de geschatte nodige opslagcapaciteit voor hemelwater en
drainwater (inclusief first flush) berekend kan worden.
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4.4. WAT ALS ...?
Als het niet mogelijk is al het drainwater op het bedrijf

op te vangen, is een lozingsvergunning vereist. De hoeveelheid te lozen water en de nutriëntenconcentratie
zijn daarbij cruciaal. De wettelijke vereisten rond opslag
en lozen van drainwater zijn opgenomen in de Vlaremwetgeving.
Het zal belangrijk zijn hier een duidelijk zicht op te hebben door de hoeveelheid wegstromend water op te
meten en nutriëntenanalyses van dit water uit te laten
voeren. Ook het lozen van verdunde gewasbescherming is niet mogelijk of vergunningsplichtig.
Indien de concentratie aan nutriënten in het te spuien

water te hoog zou zijn, is het mogelijk om enkele ingrepen te doen om de concentratie te doen dalen:
•

Afstemmen van de irrigatie en zeker in het geval van
fertigatie op de weersvoorspellingen. Fertigatiebeurten dienen absoluut uitgesteld te worden als er neerslag voorspeld wordt.

•

Onderzoek of de teelt kan met minder bemesting. In
verschillende projecten op het PCS werd vastgesteld
dat we in verschillende teelten de bemesting kunnen
verminderen zonder aan kwaliteit of groei te moeten
inboeten.

•

Overweeg eenvoudige, zelf te construeren N- en Pfilters, zoals een MBBR-filter en ICS-filter (handleidin-

gen hiervoor zijn beschikbaar op het PCS). Deze filters kunnen nutriënten verwijderen uit de geproduceerde spuistroom. Een biofilter helpt bij het verwijderen van mogelijke gewasbeschermingsresiduen.
Al deze stappen kunnen helpen bij het verkrijgen van
een lozingsvergunning.
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5. Tot slot
Een opslagcapaciteit van minstens 100 m³ per
hectare voor buitenteelt op containerveld is een
must in het kader van de first flush wetgeving.
Meer is beter, want water is kostbaar en de
waarde van kwalitatief gietwater zal in de toekomst alleen maar toenemen. Overdimensioneer waar mogelijk en ga indien nodig op zoek
naar een geschikt ontsmettingssysteem om het
geproduceerde drainwater te kunnen hergebruiken. Drainwater levert een belangrijke hoeveelheid extra water op en de nutriënten in dit

water kunnen de plantkwaliteit ten goede komen en de meststoffenfactuur doen dalen.
Voor elk bedrijf is het belangrijk te weten in
welke range de concentraties aan nutriënten in
het drainwater zich bevinden, want elke liter
overloop met nutriënten erin kost geld en bij
overschrijding van de norm is er een kans op
een boete. Een duidelijk overzicht van de waterstromen is de eerste, essentiële stap om
gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.
Voor advies hierover kan je steeds terecht bij

het PCS.
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