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AFKORTINGEN 

 

 
ADLO : Afdeling duurzame landbouwontwikkeling 

ALT: Afdeling land- en tuinbouw  

CLE: Centrum voor Landbouweconomie (nu opgegaan in het Instituut voor 

 Landbouw- en Visserijonderzoek waar het de afdeling Landbouw en  

 Maatschappij vormt) 

CODA: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie  

KT-perspectief: bedrijven met een korte termijnperspectief 

LT-perspectief: bedrijven met een lange termijnperspectief 

MT-perspectief: bedrijven met een middellange termijnperspectief 
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NIS: nationaal instituut voor de statistiek 
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VOORWOORD 

 
Deze publicatie vormt een onderdeel van de studie in het kader van het project ‘Nutri-

ënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik in de Vlaamse tuinbouw: stand van zaken en 

reductiemogelijkheden (2004-2006)’ in opdracht van het Departement Landbouw en Visserij 

van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling duurzame landbouwontwikkeling (ADLO). Deze 

studie geeft de resultaten weer van het verkennend onderzoek naar mogelijkheden om de mi-

lieurisico’s verbonden aan het gebruik van nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelen binnen 

de subsector sierteelt te reduceren.  

 

Voor het verzamelen van de nodige gegevens werd een enquête uitgevoerd op tuin-

bouwbedrijven die deel uitmaken van het tuinbouwboekhoudnet van het voormalige Centrum 

voor Landbouweconomie (CLE). Zonder de medewerking van deze tuinders zou het onmoge-

lijk geweest zijn om het onderzoek uit te voeren. Wij wensen de deelnemende telers te bedan-

ken voor hun gewaardeerde medewerking aan de omvangrijke enquête. 

 

Naast enquêtegegevens werd in deze studie ook gebruik gemaakt van informatie aan-

geleverd door experten uit de tuinbouwsector. Meer dan vijftig experten, verdeeld over vier 

expertengroepen voor de subsectoren glasgroenten, vollegrondsgroenten, fruitteelt en sierteelt, 

waren betrokken bij het onderzoek. De onderzochte technieken werden tijdens talrijke exper-

tenvergaderingen besproken en getoetst op diverse criteria. Met deze aanpak werd getracht de 

beschikbare praktijkkennis maximaal te benutten in het beschrijven en beoordelen van de on-

derzochte reductiemaatregelen. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor deze ex-

perten voor hun constructieve bijdrage aan dit project. De samenstelling van de expertengroep 

voor de sierteelt kan teruggevonden worden in bijlage. Verder dank aan het proefcentrum 

voor de sierteelt (PCS) te Destelbergen dat zijn expertise ter beschikking stelde van de onder-

zoekers. 
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INLEIDING 
 
 

Gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zijn onlosmakelijk verbonden met de hui-

dige intensieve vorm van land- en tuinbouw in Vlaanderen. Een overmatige inzet is echter 

ongewenst doordat deze stoffen kunnen achterblijven in het milieu en een negatieve impact 

teweegbrengen op dit milieu en de natuur. Op nationaal en internationaal niveau bestaat er een 

consensus dat de schadelijke effecten verbonden aan het gebruik van gewasbeschermings-

middelen en nutriënten moet beperkt worden. Er gaat dan ook steeds meer aandacht uit naar 

de ontwikkeling van duurzame productiesystemen zowel in de landbouw als in de tuinbouw. 

 

De verdere evolutie naar milieuvriendelijke teelt is enkel haalbaar indien methodes be-

schikbaar zijn om op de bedrijven op een duurzame manier ziekten en plagen te bestrijden of 

nutriënten aan te voeren en indien deze methodes voldoen aan de vereisten inzake rendement, 

rendabiliteit, milieu-impact en voedselveiligheid. In deze studie wordt nagegaan welke tech-

nieken bestaan om in de tuinbouw de milieudruk door nutriënten en gewasbeschermingsmid-

delen te beperken en welke technieken het meest aangewezen zijn om op korte- en middellan-

ge termijn op grote schaal toegepast te worden op de bedrijven. 

 

Aan het onderzoeksteam werd gevraagd om deze technieken te inventariseren en kort 

te beschrijven voor de subsector sierteelt (in het onderzoek werden ook de subsectoren volle-

grondsgroenten, glasgroenten en fruitteelt bestudeerd, deze komen aan bod in andere publica-

ties). Verder werd ook gevraagd om de belangrijkste reductietechnieken te analyseren volgens 

hun bijdrage tot het verminderen van de invloed op het milieu en hun haalbaarheid. 

 

De studie richt zich specifiek op het inventariseren, analyseren en evalueren van mili-

euvriendelijke technieken voor de tuinbouw. Vooreerst wordt een inventarisatie gemaakt van 

bestaande en nieuwe reductietechnieken die kunnen toegepast worden in de betreffende sub-

sector. Vervolgens wordt door de experten een selectie gemaakt van de meest geschikte tech-

nieken die verder in de studie worden opgenomen en geanalyseerd. De geselecteerde technie-

ken werden voorgelegd aan de siertelers van het CLE-boekhoudnet zodat een meer kwantita-

tieve inschatting kon worden gemaakt van een aantal eigenschappen zoals de huidige penetra-

tiegraad, tevredenheid, haalbaarheid, milieuvoordeel, enz. Belangrijk  hierbij is dat de bedrij-

ven niet werden geselecteerd op basis van de reductietechnieken die zij reeds toepassen, maar 

het gaat hier om een ‘willekeurige’ steekproef van bedrijven met een professioneel karakter 

waaraan werd gevraagd of zij de technieken kenden of reeds toepasten. Dit heeft tot gevolg 

dat voor sommige reductietechnieken er slechts een beperkt aantal bedrijven zal zijn die de 

techniek kennen of toepassen. Dit geeft een idee van het aandeel van de professionele sier-

teeltbedrijven die een techniek kennen of toepassen.  

 

Op basis van de verzamelde informatie wordt een evaluatie gemaakt van de mogelijk-

heden en beperkingen van elke techniek en wordt aangegeven welke technieken per 

teelt(groep) het meest prioritair kunnen beschouwd worden. Er wordt ook een insteek gegeven 

naar stimuleringsmaatregelen om de toepassing van de technieken op de bedrijven te verho-

gen of te vergemakkelijken. Tenslotte worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 

samengevat en worden de belangrijkste conclusies getrokken. 
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I. INVENTARISATIE REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 
 

1. Objectief en methode 
 

Om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden en technieken die een invloed heb-

ben op het nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik op sierteeltbedrijven, werd 

door het onderzoeksteam gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over 

welke mogelijkheden en technieken een tuinder beschikt om de milieudruk ten gevolge van 

het nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik te beperken. Op basis van een litera-

tuurstudie (zie literatuurlijst) en informatie aangeleverd door het proefcentrum voor de sier-

teelt (eigen ervaring en kennis) (PCS) werd een inventarisatie gemaakt van mogelijke reduc-

tietechnieken voor de sierteelt. De reducerende maatregelen werden vervolgens besproken in 

een expertengroep. 

 

Technieken 
 

De inventarisatie had betrekking op alle mogelijke maatregelen en praktijken die op 

een tuinbouwbedrijf het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten verder kun-

nen terugdringen of die een bijdrage kunnen leveren tot het verlagen van de milieubelasting. 

Zowel teeltplan- en gewasgerichte maatregelen, technische maatregelen, organisatorische 

maatregelen e.d.m. kwamen hiervoor in aanmerking. Een bijkomende vereiste was dat het 

reductiemaatregelen zijn waarvan de toepassing in de macht ligt van de telers zelf, en niet 

bijvoorbeeld van de toeleverende industrie, de overheid, …. 

 

Verschillende van de beschreven technieken in deze studie zijn al voor een groot stuk 

ingeburgerd in de praktijk of staan beschreven in de code van goede landbouwpraktijken. 

Daarnaast worden ook nieuwere technieken beschreven die nog niet breed in de praktijk zijn 

verspreid of nog in onderzoek zijn.  

 

Teelten 
 

Door de grote diversiteit aan sierplanten en teeltsystemen binnen de sector, was het 

niet mogelijk voor elke teelt een aparte inventarisatie van technieken op te stellen. Er is voor 

gekozen één overzicht samen te stellen met reducerende maatregelen die kunnen toegepast 

worden in de sierteelt, waarbij telkens wordt aangegeven binnen welke van de drie belangrij-

ke ‘teeltgroepen’ de techniek kan worden toegepast. Het gaat hierbij om de teeltgroepen ‘bui-

ten containerteelt’, ‘buiten vollegrondteelt’ en ‘binnenteelt’. Deze teeltgroepen omvatten on-

der meer volgende sierplanten: 

 

•   Buiten containerteelt:  azalea/ potchrysant/ ericacea/ boomkwekerij 

•   Buiten vollegrondteelt:  boomkwekerij (van zaailing tot laanbomen)/ knolbego-

nia/ vaste planten/ snijbloemen 

•   Binnenteelten:  potplanten/ azalea/ snijbloemen/ perkplanten/ boomkwe-

kerij 

 

Deze drie teeltgroepen geven de potentiële toepassingsgebieden weer voor elke tech-

niek. Dit betekent dat een techniek in theorie kan worden toegepast voor de betreffende teelt-

groep(en). De praktische implementatie op dit moment kan hiervan wel verschillen (bv. enkel 

voor beperkt aantal teelten concreet uitgewerkt). 
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Expertengroep 
 

De beschreven technieken uit deze inventarisatie zijn voorgelegd en besproken in de 

expertenvergaderingen. Een aantal deskundigen uit de sector konden tijdens deze vergaderin-

gen hun oordeel formuleren over de relevantie van de verschillende technieken en er werd een 

mogelijkheid geboden om nieuwe technieken toe te voegen aan de opgestelde overzichten. De 

experten adviseerden de onderzoekers eveneens over mogelijke verbeteringen aan de be-

schrijvingen van de technieken. Op basis van de commentaar en adviezen van de experten 

werden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de oorspronkelijke bevindingen.  
  
 

2. Beschrijving technieken 
 

Omwille van de grote omvang van de beschrijvingen van de geïnventariseerde tech-

nieken werden deze opgenomen in een afzonderlijke publicatie: “Inventarisatie van reductie-

mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de sier-

teelt” (A. Vandenberghe, A.M. Cools, D. Van Lierde, A. Brusselle), ILVO Mededeling nr 

25
1
. 

                                                 
1
 Ook consulteerbaar op http://www.ilvo.vlaanderen.be/LenM/Documents/ilvomededeling25sierteelt.pdf 
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II. SELECTIE VAN DE BELANGRIJKSTE TECHNIEKEN 
 

1. Objectief en methode 
 

Doelstelling 
 

De inventarisatie leverde een lijst van ruim 60 reducerende maatregelen voor gewas-

beschermingsmiddelen en nutriënten. Deze lijst omvat zowel technieken die al breed in de 

praktijk worden toegepast, als technieken die nog in onderzoek zijn en hun bijdrage voor de 

praktijk nog moeten bewijzen. Om na te gaan welke technieken nu meest aangewezen zijn om 

op sierteeltbedrijven de milieubelasting te verminderen, moeten de verschillende technieken 

t.o.v. elkaar afgewogen worden en geëvalueerd op een aantal concrete eigenschappen. Het 

onderzoeken en kwantificeren van deze eigenschappen (voordelen en nadelen) vormt het 

tweede luik van het onderzoek. Het concretiseren van deze eigenschappen op de volledige 

lijst technieken uit de inventarisatie zou echter te omslachtig en langdurig zijn, vooral met het 

oog op de enquête die werd gehouden bij de telers. Daarom is ervoor gekozen vooraf reeds 

een eerste selectie te maken van technieken waarop de verdere studie zich zal toespitsen.  

 

Het doel van deze primaire selectie is dus om over te gaan van de uitgebreide lijst 

technieken uit de inventarisatie tot een beperkte set van maatregelen die de meeste perspectie-

ven biedt voor opname in het verdere onderzoek. 

 

Werkwijze 
 

De selectie werd gemaakt op basis van een beoordeling door vijf experten uit de sec-

tor. Aan deze experten werd gevraagd een score te geven aan elke techniek, tussen 1 en 10. 

Deze score werd gegeven op basis van ‘de mate waarin elke techniek is aangewezen voor een 

verdere reductie van de milieubelasting (en niet noodzakelijk het gebruik) in de toekomst, 

rekening houdende met de praktische en economische haalbaarheid op bedrijfsniveau’.  

 

Concreet betekent dit dat de technieken die een hoge score toegekend kregen volgens 

de experten voldoen aan volgende drie criteria: 

 

- Ze zijn interessant voor opname in het verdere onderzoek aangezien ze nog een bij-

drage kunnen leveren aan het verlagen van de milieubelasting. Deze reductie kan be-

komen worden door de toepassingsgraad te verhogen. Het kan hierbij zowel gaan om 

eerder nieuwe technieken (nog in onderzoek of beperkte actuele toepassing) waarvan 

nog een sterke uitbreiding kan bekomen worden, als om eerder gangbare technieken 

waar een reductie kan gerealiseerd worden door de resterende niet-toepassers te over-

tuigen. 

 

- Ze zijn praktisch haalbaar. Dit komt neer op een eerste algemene inschatting van het 

belang van eventuele praktische knelpunten. Indien geoordeeld wordt dat deze knel-

punten een te grote belemmering vormen voor de praktische toepassing op een ‘ge-

middeld’ bedrijf, zal een techniek eerder laag gescoord worden. Deze praktische knel-

punten omvatten arbeidsintensiviteit, compatibiliteit met de algemene bedrijfsvoering, 

kennisintensiviteit, impact op kwaliteit,… 

 

- Ze zijn voor een ‘gemiddeld bedrijf’ economisch haalbaar. Deze inschatting is natuur-

lijk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Het betekent echter dat technieken die hoge 
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kosten met zich meebrengen (investeringen of operationele kosten) en bijgevolg een 

sterk negatieve economische impact zullen hebben, een lage score zullen krijgen. 

 

Van bepaalde technieken die nog in onderzoek zijn of waar in de praktijk nog maar 

beperkte ervaringen mee zijn, kon door de experten moeilijk een inschatting gemaakt worden 

m.b.t. het milieuvoordeel of de praktische en economische haalbaarheid. Scores werden in 

dergelijke gevallen gegeven volgens de mate waarin deze technieken potentieel veelbelovend 

zijn voor de toekomst o.b.v. de eerste onderzoeksresultaten.  

 

Elke expert kende individueel en anoniem scores toe aan elke techniek. Vervolgens 

werden de scores van alle experten samengeteld en werd op basis van de totaalscores een 

rangschikking gemaakt van alle technieken. Er werd vooropgesteld om tien technieken te 

weerhouden voor het verdere onderzoek, waarvan zeven voor gewasbescherming en drie voor 

nutriënten. Voor nutriënten zijn er immers minder reductietechnieken voorhanden dan op ge-

bied van gewasbescherming. Op basis van de totaalscores werd daarom een top 7 voor ge-

wasbescherming opgesteld en een top 3 voor nutriënten, en dit voor elk van de drie teeltgroe-

pen. Hoewel de geïnventariseerde maatregelen voor een groot stuk gelijkaardig zijn in de drie 

teeltgroepen, dringt een aparte benadering zich op omdat het belang van elke techniek per 

teeltgroep sterk kan verschillen. Hierdoor zullen de toegekende scores en de hieruit volgende 

rangschikking toch sterk verschillen. 

 

Deze tien technieken vormden een eerste voorstel voor de uiteindelijke selectie. De 

weerhouden reductiemaatregelen werden vervolgens voorgesteld en besproken met de exper-

ten. Er werd daarbij de mogelijkheid geboden om bepaalde technieken aan de selectie toe te 

voegen of te vervangen indien daar een specifieke en grondige reden voor was. Wanneer een 

techniek uit de top 10 volgens de experten om een of andere reden niet in de selectie thuis-

hoorde, werd deze vervangen door de eerstvolgende techniek die volgde in de rangschikking 

op basis van de totaalscores. 

 

Uiteindelijk werd de definitieve selectie bekomen die voor alle experten maximaal 

strookte met hun visie wat betreft verder te onderzoeken reductiemaatregelen.   
 
 

2. Resultaten 
 

A. Reductietechnieken gewasbescherming 

 

In de tabellen 1 tot 3 worden voor de drie teeltgroepen de resultaten weergegeven van 

de expertenbeoordeling van de geïnventariseerde technieken voor gewasbescherming. Enkel 

de technieken met de 15 hoogste totaalscores zijn weergegeven, gerangschikt volgens hun 

respectievelijke scores. In een laatste kolom wordt aangegeven welke technieken uiteindelijk 

zijn meegenomen in de selectie. 
 

Net zoals voor de twee andere teeltgroepen is de reductiestrategie met de maximale 

score de ‘Juiste middelenkeuze + toepassingswijze’. Experten geven aan dat dit aspect van de 

chemische bestrijding in de sierteelt nog sterk kan verbeterd worden. Door direct het goede 

product te gebruiken (voor die specifieke ziekte/plaag), in de juiste dosis, en toegepast op de 

correcte en meest milieubewuste manier, kan de efficiëntie van bespuitingen verhoogd wor-

den. Vooral in de sierteeltsector, die te maken heeft met een heel divers gamma plantenbe-

schadigers, kan een gunstig effect bekomen worden door overbodige of onefficiënte bespui-

tingen maximaal te beperken. Aangezien de beoordeling hiervan echter door elke teler zelf 
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moet gebeuren, kan dit niet echt als een welomlijnde ‘techniek’ beschouwd worden. Het is 

bovendien niet mogelijk de concrete toepassing van deze maatregel bij telers te vragen via een 

enquête (juiste middelenkeuze en correcte toepassingswijze zijn afhankelijk van elke speci-

fieke situatie). Er is daarom voor gekozen om deze maatregel niet mee te nemen in het verde-

re onderzoek (enquête). Desondanks benadrukt de hoge score duidelijk het belang van de 

‘juiste middelenkeuze en toepassingswijze’ als reductiemaatregel voor de sierteeltsector! Ook 

voor de twee andere teeltgroepen werd deze reductiemaatregel  niet verder bestudeerd. 
 
Tabel 1. Top 15 van de scoreresultaten m.b.t. reductietechnieken gewasbescherming voor de teeltgroep buiten-
teelt container 

Soort  
Techniek

* 

Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

CH Juiste middelenkeuze en toe-
passingswijze 

 
50   

W&W Waarschuwingssystemen 
 

Opvolgen waarschuwingssystemen 
44 1 X 

WW Waarneming en diagnose 
 

Visueel waarnemen of scouten 
43 2 X 

CH Voorkomen puntvervuiling Naleven algemene voorzorgsmaatrege-
len (brochure Fytofar)  42 3 X 

TT Ontsmetten drainwater voor 
hergebruik 

 
39 4 X 

CH Behandeling uitgangsmateriaal Behandelen van plantgoed vóór uitplan-
ten en uitzetten 38 5 X 

P Algemene bedrijfshygiëne 
 

 
37 6 X 

TT Bodembedekking Fysische afdekking van teeltmedium in 
containerpotten met een afdekmiddel 36 7’ X 

CH Milieubewuste middelenkeuze 
 

Deelname aan VMS 
36 7''  

WW Waarneming en diagnose Verbeterde diagnose van gewasbescha-
digers  35 8'  

CH Milieubewuste middelenkeuze Gebruik selectieve middelen met beperk-
te nevenwerking tegen nuttige organis-
men 35 8''  

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Afgestorven/ aangetaste planten verwij-
deren 34 9' 

 

N CH Biologische bestrijding Bevorderen van spontaan voorkomende 
natuurlijke vijanden in open lucht 34 9'' 

 

CH Voorkomen puntvervuiling Gebruik fytobac/ biofilters/ biobed 
 34 9''' 

 

CH Spuittechniek Gebruik driftreducerende doppen 
 32 10 

 

TT Keuze potmaat in functie van 
teeltstadium 

 
31 11 

 

P Resistentie Gebruik resistente of tolerante rassen  
 30 12' 

 

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Snoeiafval verwijderen 
30 12'' 

 

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Verwijderen van gewasresten 
30 12''' 

 

N CH Biologische bestrijding 
 

Uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden. 
29 13 

 

CH Spuittechniek Onderhoud spuittoestel 
 28 14 

 

TT Aanpassen watergift Tijdstip van watergift aanpassen 
 27 15' 

 

 CH Behandeling uitgangsmateriaal Ontsmetting van uitgangsmateriaal 
 27 15'' 

 

* 

*
P= Preventie, TT= Teelttechnische maatregelen, W&W= Waarnemen en waarschuwen, N CH= Niet-chemische bestrijding,            

CH= Chemische bestrijding 

 
 Bij de selectie werden 10 technieken weerhouden, waarvan 7 voor gewasbescherming 

en 3 voor nutriënten. De eerste 7 technieken uit tabel 1 (excl. ‘juiste middelenkeuze’) lever-

den daarom een eerste voorstel voor de uiteindelijke selectie. Deze werden door de experten 

allemaal goed bevonden. Op de zevende plaats waren twee technieken met eenzelfde totaal-
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score (‘Fysische afdekking bodem’ en ‘Deelname aan VMS’). Omdat deze laatste techniek al 

geselecteerd was voor het thema nutriënten (zie verder) en dus verder zal onderzocht worden, 

werd besloten de techniek ‘Fysische afdekking van bodem/teeltmedium’ op te nemen in de 

selectie. 

 
Tabel 2. Top 15 van de scoreresultaten m.b.t. reductietechnieken gewasbescherming voor de teeltgroep buiten-
teelt vollegrond 

Soort  
Techniek

*
 

Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

CH Juiste middelenkeuze en toepas-
singswijze  50   

W&W Waarneming en diagnose Visueel waarnemen of scouten 
 44 1' x 

W&W Waarschuwingssystemen  Opvolgen waarschuwingssystemen 
 44 1'' x 

CH Voorkomen puntvervuiling  Naleven algemene voorzorgsmaatrege-
len (cfr. brochure fytofar) 42 2 x 

CH Milieubewuste middelenkeuze Deelname aan VMS 
 38 3 x 

N CH Biologische bestrijding  Bevorderen van spontaan voorkomende 
natuurlijke vijanden in open lucht 37 4 x 

W&W Waarneming en diagnose Verbeterde diagnose van gewasbescha-
digers 35 5 x 

P Algemene bedrijfshygiëne 
  34 6 x 

CH Spuittechniek  Gebruik driftreducerende doppen 
 33 7  

CH Voorkomen puntvervuiling Gebruik fytobac/ biofilters/ biobed 
 32 8  

N CH Mechanische onkruidbestrijding   
 31 9  

CH Milieubewuste middelenkeuze Gebruik selectieve middelen met beperk-
te nevenwerking tegen natuurlijke vijan-
den 29 10  

CH Spuittechniek Onderhoud spuittoestel 
 28 11  

P Resistentie Gebruik resistente of tolerante rassen  
 27 12'  

TT Aangepaste bemesting Traagwerkende of verlaagde (stikstof) 
bemesting 27 12''  

CH Milieubewuste middelenkeuze Middelenkeuze o.b.v. een milieu-indicator 
 27 12'''  

CH Spuittechniek Spuiten met luchtondersteuning 
 27 12''''  

CH Spuittechniek Gebruik spuitboom i.p.v. spuitlans 
 27 12'''''  

TT Bodembedekking Groenbedekker 
 26 13'  

TT Bodembedekking Fysische afdekking van het teeltmedium 
 26 13''  

CH Spuittechniek Bandbespuitingen 
 26 13'''  

TT Bodembedekking Groenbemester 
 25 14  

P Rotatie, isolatie of teeltvrije 
periode 

Rotatie  
 23 15'  

TT Aangepaste bemesting Plantversterkende bemesting 
 23 15''  

N CH Biologische bestrijding Uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden 
 23 15'''  

N CH Gewasbeschermingsmiddelen 
van natuurlijke oorsprong (GNO)  23 15''''  

CH Behandeling uitgangsmateriaal Behandelen van plantgoed vóór uitplan-
ten of uitzetten 23 15'''''  

CH Spuittechniek Verlaagde spuitboom 
 23 15''''''  

 
*
P= Preventie, TT= Teelttechnische maatregelen, W&W= Waarnemen en waarschuwen, N CH= Niet-chemische bestrijding, 

CH= Chemische bestrijding 
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Tabel 3. Top 15 van de scoreresultaten m.b.t. de reductietechnieken gewasbescherming voor de teeltgroep binnenteelt 
Soort  
Techniek 

Type maatregel 
 

Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

CH Juiste middelenkeuze en toe-
passingswijze  

 
50   

W&W Waarneming en diagnose Visueel waarnemen of scouten 
 44 1 x 

TT Ontsmetten van drainwater vóór 
hergebruik 

 
40 2' x 

CH Voorkomen puntvervuiling  Naleven algemene voorzorgsmaatrege-
len (cfr. brochure fytofar) 40 2'' x 

N CH Biologische bestrijding Bevorderen van natuurlijke vijanden 
onder glas 39 3 x 

N CH Biologische bestrijding Uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden 
 38 4' x 

CH Milieubewuste middelenkeuze Deelname aan VMS 
 38 4'' x 

W&W Waarneming en diagnose Verbeterde diagnose van gewasbescha-
digers 35 5 x 

P Algemene bedrijfshygiëne  
 32 6  

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Verwijderen van gewasresten 
32 6'  

W&W Waarschuwingssystemen   
 32 6''  

N CH Mechanisch wegvangen van 
insecten 

 
32 6'''  

N CH Gewasbeschermingsmiddelen 
van natuurlijke oorsprong (GNO) 

 
32 6''''  

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Afgestorven/ aangetaste planten verwijde-
ren 31 7'  

CH Voorkomen puntvervuiling Gebruik fytobac/ biofilters/ biobed 
 31 7''  

TT Verwijderen niet-oogstbare 
plantendelen 

Snoeiafval verwijderen 
30 8'  

TT Klimaatsturing  
 30 8''  

TT Omschakelen naar teelt op 
substraat (met recirculatie) 

 
30 8'''  

CH Behandeling uitgangsmateriaal Behandelen van plantgoed vóór uitplan-
ten of uitzetten 30 8''''  

CH Lokale behandeling  
 30 8'''''  

P Resistentie Gebruik resistente of tolerante  
rassen 29 9'  

N CH Niet-chem. grondontsmetting Grondstomen 
 29 9''  

CH Milieubewuste middelenkeuze Gebruik selectieve middelen met beperkte 
nevenwerking tegen natuurlijke vijanden 29 9'''  

CH Milieubewuste middelenkeuze Middelenkeuze o.b.v. milieu-indicator  
 27 10  

TT Aangepaste bemesting Traagwerkende of verlaagde (stikstof) 
bemesting 24 11'  

TT Verwijderen niet-oogstbare 
planten(delen) 

Verwijderen bloemknoppen 
24 11''  

TT Aangepaste watergift Onderbevloeiing 
 23 12'  

CH Behandeling uitgangsmateriaal Ontsmetting uitgangsmateriaal 
 23 12''  

CH Spuittechniek Onderhoud spuittoestel 
 23 12'''  

CH Spuittechniek Gebruik spuitboom i.p.v. spuitlans 
 23 12''''  

P Insectengaas in luchtramen  22 13'  

N CH Repellent techniek  
 22 13''  

TT Potmaat in functie van teeltstadi-
um 

 
21 14  

P Gezond uitgangsmateriaal  20 15'  

TT Aangepaste bemesting Plantversterkende bemesting 
 20 15''  

*
P= Preventie, TT= Teelttechnische maatregelen, W&W= Waarnemen en waarschuwen, N CH= Niet-chemische bestrijding, 

CH= Chemische bestrijding 
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Voor de teeltgroep ‘buitenteelt vollegrond’ komt de definitieve selectie volledig over-

een met top 7 van de rangschikking – er werden geen aanpassingen (vervangingen of toevoe-

gingen) doorgevoerd. 

 

B. Reductietechnieken nutriënten 

 

In de tabellen 4 tot 6 worden per teeltgroep de resultaten weergegeven van de exper-

tenbeoordeling van de geïnventariseerde technieken voor nutriënten. In de laatste kolom 

wordt opnieuw aangegeven welke technieken uiteindelijk zijn meegenomen in de selectie. 
 
Tabel 4. Scoreresultaten m.b.t. de reductietechnieken nutriënten voor de teeltgroep buitenteelt container 

Soort  
Techniek

*
 

Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

TT Recirculatie van drainwater   47 1 x 
TT Toepassing restwater Zuivering op het bedrijf 33 2' x 
REG Deelname aan VMS  33 2'' x 
TT Aangepaste watergift  Watergift aanpassen aan behoefte plant 29 3'  

GEL Keuze meststof Gebruik traagwerkende meststoffen 29 3''  

GEL Betere plaatsing meststof  Rij-en bandbemesting 24 4  
TT Aangepaste watergift Gebruik druppelaars of druppelbevloei-

ing 
23 5  

TT Toepassing restwater Afvoer via riolering 22 6  

TT Verbeteren bodemleven en 
bodemstructuur 

Aanvoer organische stof 21 7  

TT Toepassing restwater Inpassen restwater op cultuurgronden 20 8'  

GEL Keuze meststof Stikstofbemesting via bladbemesting 20 8''  

*TT= Teelttechnische maatregelen, TP= Teeltplangerichte maatregelen, GEL= Geleide bemesting, REG= Registratie 

 
 
Tabel 5. Scoreresultaten m.b.t. de reductietechnieken nutriënten voor de teeltgroep buitenteelt vollegrond 

Soort  
Techniek

*
 

Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

GEL Bijmestsystemen  33 1 x 
REG Deelname aan VMS  33 1' x 
GEL Betere plaatsing meststof Rij-en bandbemesting 32 2 x 
GEL Keuze meststof Gebruik traagwerkende meststoffen  29 3  

TT Verbeteren bodemleven en 
bodemstructuur 

Aanvoer organische stof 27 4  

TP Mengteelt met vlinderbloemigen  21 5'''  

TT Verbeteren bodemleven en 
bodemstructuur 

Trichoderma of mycorrhizen 21 5''  

GEL Keuze meststof Gebruik nitrificatieremmers 21 5'  

TP Telen groenbemester  20 6  
TT Aangepaste watergift Gebruik druppelaars of druppelbevloeiing 19 7'  

GEL Keuze meststof Stikstofbemesting via bladbemesting 19 7''  

*TT= Teelttechnische maatregelen, TP= Teeltplangerichte maatregelen, GEL= Geleide bemesting, RE=  Registratie 

 
 
Tabel 6. Scoreresultaten m.b.t. de reductietechnieken nutriënten voor de teeltgroep binnenteelt 

Soort  
Techniek 

Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

TT Recirculatie van drainwater   45 1 x 
REG Deelname aan VMS  32 2 x 
TT Toepassing restwater Zuivering op bedrijf 31 3 x 
GEL Keuze meststof Gebruik traagwerkende meststoffen  26 4  

TT Toepassing restwater Afvoer via riolering 24 5'  

TT Aangepaste watergift Watergift aanpassen aan behoefte plant 24 5''  

TT Aangepaste watergift Gebruik druppelaars of druppelbevloeiing 23 6  

TT Toepassing restwater Inpassen restwater op cultuurgronden 21 7  
TT Verbeteren bodemleven en 

bodemstructuur Trichoderma of mycorrhizen 18 8'  

GEL Keuze meststof Stikstofbemesting via bladbemesting 18 8''  

*TT= Teelttechnische maatregelen, TP= Teeltplangerichte maatregelen, GEL= Geleide bemesting, REG= Registratie 
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Bij alle teeltgroepen werd besloten de reductietechnieken uit de top 3 integraal mee te nemen 

in het verdere onderzoek. Er werden geen aanpassingen of wijzigingen doorgevoerd. 

 

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde technieken per teelt-

groep. Hierbij valt op dat heel wat technieken bij meer dan één teeltgroep zijn meegenomen in 

de selectie. Hierdoor komt het totaal aantal geselecteerde technieken voor de sierteelt op 16. 
 
Tabel 7. Overzicht geselecteerde technieken per teeltgroep 

    
BEDEKTE 

TEELT 
BUITEN CON-

TAINER 
BUITEN VOL-

LEGROND 

  Gewasbescherming       

1 Ontsmetten van drainwater x x   

2 Visueel waarnemen (scouten) x x x 

3 Verbeterde diagnose gewasbeschadigers x   x 

4 Deelname aan VMS x   x 

5 Naleven algemene voorzorgsmaatregelen (cfr. Brochure Fytofar) x x x 

          

6 Uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden x     

          

7 Algemene bedrijfshygiëne   x x 

8 Opvolgen waarschuwingssystemen   x x 

9 Bevorderen populaties natuurlijke vijanden x    x 

          

10 Fysische afdekking teeltmedium   x   

11 Behandelen plantgoed vóór uitzetten   x   

          

  Nutriënten       

1 Recirculatie van drainwater x x   

2 Zuivering restwater op het bedrijf x x   

 3 Deelname aan VMS x  x  x  

4 Rijen- en bandbemesting     x 

5 Geleide bemesting: bijmestsystemen     x 
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III. ONDERZOEK GESELECTEERDE REDUCTIETECHNIEKEN 
 

 
 
1. Objectief en methode 
 

Het onderzoek rond de geselecteerde milieuvriendelijke technieken heeft tot doel een 

nauwkeuriger beeld te vormen van het huidige potentieel van elke techniek om een reductie te 

bewerkstelligen van de milieudruk. Het onderzoek moet concrete informatie opleveren met 

betrekking tot de te realiseren milieueffecten enerzijds en de mogelijke impact op bedrijfsni-

veau op economisch, teelttechnisch en organisatorisch vlak anderzijds. Het opzet is om de 

bestudeerde technieken op basis van de verzamelde informatie te kunnen evalueren volgens 

hun geschiktheid om toegepast te worden op de bedrijven. 

 

Deze informatie werd grotendeels verzameld via twee methodes. Enerzijds werd via 

expertenoverleg getracht een beeld te krijgen van de haalbaarheid van elke techniek en de 

praktische randvoorwaarden en knelpunten voor toepassing op bedrijfsniveau.  Daarnaast 

werd een uitgebreide enquête afgenomen op de tuinbouwbedrijven om zo de standpunten van 

de telers zelf met betrekking tot de onderzochte technieken te weten te komen. 
 
1.1. VRAGENLIJST EXPERTEN 
 

De experten concentreerden zich bij het verzamelen en kwantificeren van informatie 

per geselecteerde reductiemaatregel op vijf thema’s: 

 

- het milieuvoordeel; 

- de haalbaarheid; 

- de bestaande knelpunten; 

- de kosten;  

- de mogelijke uitbreiding van de toepassingsgraad. 

 

Er werd gewerkt met een vaste vragenlijst per techniek, waarbij elk van de voormelde 

vijf thema’s één voor één werden beoordeeld en besproken. De beoordeling gebeurde in over-

leg met alle experten. Per thema diende een score te worden toegekend om de huidige ‘posi-

tie’ van elke techniek rond dat thema in te schatten. Deze score vormde tevens een richtpunt 

om tijdens de vergadering praktische informatie op te vragen over mogelijke randvoorwaar-

den of uitzonderingsgevallen. Na het overleg werd telkens in consensus één score vastgesteld. 

 

Het werken met scores had tot doel de onderzochte eigenschappen zoveel mogelijk te 

kwantificeren. Op die manier konden de verschillende technieken beter tegenover elkaar wor-

den afgewogen en kon een eindevaluatie gemaakt worden op basis van de ingeschatte scores. 

Per techniek is een fiche samengesteld die de toegekende scores weergeeft per thema. Onder 

elke fiche worden de resultaten kort toegelicht en aangevuld met enkele belangrijke opmer-

kingen nodig voor een goede interpretatie. 
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1.2. ENQUETE TUINBOUWBEDRIJVEN 
 

Er werd een uitgebreide enquête gehouden op sierteeltbedrijven in Vlaanderen om volgende 

zaken na te gaan: 

 

- het nagaan van de huidige penetratiegraad van de onderzochte reductietechnieken op 

de sierteeltbedrijven; 

- het verkrijgen van meer inzicht in de mening van de siertelers zelf met betrekking tot 

de onderzochte technieken: nagaan en kwantificeren van tevredenheid, belang van 

mogelijke knelpunten, haalbaarheid en intenties voor toekomstige toepassing; 

- een eerste beeld vormen van de houding en interesse van siertelers t.o.v. mogelijke 

stimuleringsmaatregelen voor elk van de onderzochte reductiemogelijkheden; 

- het nagaan welke factoren en actoren invloed hebben op het nemen van beslissingen 

met betrekking tot milieuvriendelijke productie door siertelers. 

 

1.2.1. Steekproef 

 

De enquêtes werden afgenomen op 80 sierteeltbedrijven in Vlaanderen via face- to- 

face interviews op de bedrijven zelf. Het merendeel van de enquêtes werd afgenomen in juli 

2005 door jobstudenten die eerst een opleiding hadden gekregen door de onderzoekers. 

 

De enquêtes werden afgenomen op sierteeltbedrijven die deel uitmaken van het boek-

houdnet van het voormalige Centrum voor Landbouweconomie. Dit boekhoudnet omvat bij 

benadering een representatieve steekproef van de Vlaamse sierteeltbedrijven met een profes-

sioneel karakter en schetst dus ook een beeld van de algemene Vlaamse situatie. Alle bedrij-

ven aangesloten bij het boekhoudnet werden telefonisch gecontacteerd en gevraagd of ze be-

reid waren mee te werken aan deze enquête. Meer dan 85 percent van de sierteeltbedrijven 

van het boekhoudnet namen deel aan de enquête. Alle bedrijven die deelnamen ontvingen een 

incentive (kookboek) als bedanking voor hun medewerking. 

 

Aangezien de enquête gaat over het toepassen van reducerende maatregelen en tech-

nieken om de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te beperken, is 

het belangrijk een goed beeld te krijgen van de situatie op bedrijven die in de toekomst nog 

belangrijk zullen zijn en in aanmerking komen om de onderzochte technieken toe te passen of 

te adopteren. Het zijn vooral deze bedrijven die een mogelijke reductie van de milieubelasting 

in de toekomst zullen moeten kunnen realiseren. Opdat deze groep bedrijven voldoende zou 

vertegenwoordigd zijn, werden 6 extra bedrijven geënquêteerd. Deze bijkomende enquêtes 

werden afgenomen op bedrijven die eerder als voorlopers kunnen beschouwd worden. De 

voorloperbedrijven werden aangeleverd door het proefcentrum.  

 

De voorloperbedrijven werden toegevoegd aan de bestaande steekproef om zo per sub-

sector een meer evenwichtige verdeling te krijgen tussen ‘uitbollende’ en jonge, toekomstge-

richte bedrijven. 

 

De bevraagde bedrijfsleiders behoorden tot een uiteenlopende waaier van bedrijfstypes 

en specialisaties. Bedrijven met sierplanten kunnen ingedeeld worden in een aantal categorie-

ën op basis van de belangrijkste aanwezige teelten. De verdeling van de bevraagde sierteelt-

bedrijven uit de enquête wordt weergegeven in tabel 8. Deze classificatie is gebaseerd op de 

economische bedrijfsgegevens van 2003. 
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Tabel 8. Aandeel geënquêteerde sierteeltbedrijven in steekproef t.o.v. bedrijven in waarnemingsveld 
populatie (N.I.S. telling 2003). 

Bedrijfstype  volgens CLE-
classificatie in 2003 

Geënquêteerde bedrijven Aandeel t.o.v. waarnemingsveld op 
basis van de N.I.S. telling 2003 

# bedrijven Oppervlakte (are) % t.o.v. # bedrijven % t.o.v. oppervlakte  

Kasplantenbedrijven 23 4029,3 8,16% 10,32% 

Azaleabedrijven 17 3992,3 8,59% 8,87% 

Snijbloemenbedrijven 15 1532,6 8,02% 4,20% 

Boomkwekerijbedrijven 9 6574,4 1,92% 2,30% 

Begoniabedrijven 6 1404,0 10,90% 5,73% 

Overige sierteeltbedrijven 10 2265,8 3,38% 3,08% 
Totaal sierteelt 80 19798,24 5,35% 3,92% 

 

Er dient opgemerkt te worden dat de bedrijven uit de steekproef en de gegevens over 

de populatie in Tabel 8 enkel het waarnemingsveld beschrijven. Dit waarnemingsveld omvat 

alle bedrijven van de landbouwtelling van 15 mei van het Nationaal Instituut voor de Statis-

tiek (N.I.S.) waarvan de economische bedrijfsomvang groot genoeg is om beschouwd te wor-

den als een bedrijf met echt professioneel karakter. Het zijn bedrijven waarvan de bedrijfs-

economische dimensie minstens 4 standaardgrootte-eenheden of SGE bedraagt (of een brutos-

tandaarsaldo van 21.520 euro). 

 

Het bedrijfstype van de bedrijven werd berekend volgens de CLE-typologie, voor 

meer informatie hierover wordt verwezen naar de publicatie “Structuur van de Belgische 

tuinbouwbedrijven in 1999”, CLE-studie nr A90 (Van Lierde D. & Taragola N., 2000). Uit de 

tabel blijkt dat de meeste types van sierteeltbedrijven goed vertegenwoordigd zijn, met uit-

zondering van de boomkwekerijen en de overige sierteeltbedrijven. De overige sierteeltbe-

drijven zijn vooral bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in perkplanten. 

 

Het is belangrijk te vermelden dat classificatie van een bedrijf onder één van deze be-

drijfstypes niet betekent dat op dat bedrijf geen andere teelten kunnen voorkomen. Kasplan-

tenbedrijven volgens de CLE-classificatie kunnen bijvoorbeeld ook boomkwekerijproducten 

of andere sierplanten in productie hebben. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de 

interpretatie van de resultaten. 

 

De extra geënquêteerde voorloperbedrijven voor de sierteeltsector (6) waren drie kas-

plantenbedrijven en drie azaleabedrijven. 

 

1.2.2. Opbouw enquête sierteeltbedrijven 

 

De enquête die werd gehouden bij de sierteeltbedrijven bestaat uit twee delen: 

 

1. In het eerste algemeen deel werden een aantal algemene eigenschappen en kenmerken van 

het bedrijf of de bedrijfsleider bevraagd. Deze eigenschappen kunnen worden ingedeeld in: 

 

- Algemene bedrijfsfactoren 

- Attitudes van de bedrijfsleider m.b.t.  

- bedrijfsvoering algemeen 

- risico 

- milieuvriendelijke productie 

- Informatiezoekgedrag 
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Deze kenmerkende eigenschappen van het bedrijf of de bedrijfsleider werden be-

schouwd als potentiële verklarende variabelen voor de verschillen tussen de bedrijven in de 

aanvaarding en toepassing van milieuvriendelijke technieken. Uit het voorafgaand literatuur-

onderzoek werden deze karakteristieken geselecteerd als mogelijke beïnvloedende factoren op 

het leveren van inspanningen om te komen tot een verminderd nutriënten- of gewasbescher-

mingsmiddelengebruik. De informatie die aldus werd bekomen wordt voor het grootste deel 

verwerkt in een ander deel van het onderzoek. 

  

2. Het tweede deel van de enquête richtte zich op de reductietechnieken zelf. Alle reductie-

technieken die in een vorige fase werden geselecteerd (zie Deel II. Selectie) werden in de en-

quête kort toegelicht. Bij elke techniek werden een aantal vragen gesteld rond volgende the-

ma’s: 

- Kennis van de techniek. 

- Huidige toepassing van de techniek op het bedrijf. 

- Algemene tevredenheid over de toepassing van de techniek.  

- Overtuiging m.b.t. de bijdrage van de techniek tot reductie van het gewasbescher-

mingsmiddelen- (of nutriënten) gebruik. 

- Belang potentiële knelpunten van de techniek. 

- Geraadpleegde bronnen voor het bekomen van informatie over de techniek. 

- Belang  van maatregelen die door de overheid kunnen getroffen worden om de tech-

niek te stimuleren. 

- Algemeen idee over de haalbaarheid van de techniek. 

- Intenties van de bedrijfsleider voor toekomstige toepassing van de techniek. 

 

Om de enquête niet onnodig ingewikkeld te maken werden bij elke techniek dezelfde 

thema’s op uniforme wijze bevraagd. De bevraging bestond voornamelijk uit kwalitatieve 

gesloten vragen. In de meeste gevallen werd gebruik gemaakt van 5-punt meetschalen om de 

mening van de bevraagde telers in kaart te brengen. 

 

De uitwerking van de enquête gebeurde in overleg met de expertengroep om vorm en 

inhoud maximaal op maat van de ondervraagde telers af te stemmen.  

 

1.2.3. Differentiatie volgens teeltgroep 

 

De geïnventariseerde reductietechnieken kunnen niet steeds door alle sierteeltbedrij-

ven toegepast worden. Naargelang de aanwezige teelten of teeltsystemen op een bedrijf zal 

een techniek wel of niet kunnen worden toegepast. De selectie van verder te onderzoeken 

technieken (deel II Selectie) werd dan ook apart gehouden voor de drie ‘teeltgroepen’ binnen-

teelt, buiten containerteelt en buiten vollegrondteelt. Voor elk van deze drie groepen werden 

tien technieken geselecteerd die in de enquête worden bevraagd.  

 

Aangezien veel sierteeltbedrijven zowel een stuk binnenteelt als buitenteelt hebben, 

werd er voor gekozen geen drie aparte enquêtes op te stellen (één per teeltgroep), maar alle 

geselecteerde technieken te integreren in één enquête voor alle sierteeltbedrijven. 

 

Naargelang de aanwezige teelten en teeltsystemen op het bezochte bedrijf, moesten 

welbepaalde technieken uit de enquête niet ingevuld worden. Het gehanteerde schema wordt 

weergegeven in Tabel 9.  
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Tabel 9. Bevraagde reductietechnieken volgens teelt(systeem) per bedrijf 
Reductietechniek Selectie Bevraging enquête 

Bedekte 
teelt 

Buiten 
container 

Buiten 
vollegrond 

GEWASBESCHERMING     

Ontsmetten drainwater x x   Alle bedrijven 

Visueel waarnemen (scouten) x x x Alle bedrijven 

Correcte diagnose gewasbeschadiger x   x Alle bedrijven 

Deelname VMS x   x Alle bedrijven 

Vermijden puntvervuiling door naleven algeme-
ne voorzorgsmaatregelen  x x x Alle bedrijven 

         

Uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden x     Bedrijven met bedekte teelt 

         

Algemene bedrijfshygiëne   x x 
Bedrijven met buitenteelten (contai-
ner of vollegrond) 

Opvolgen waarschuwingssysteem   x x 
Bedrijven met buitenteelten (contai-
ner of vollegrond) 

Bevorderen populaties natuurlijke vijanden   x  x 
Bedrijven met buitenteelten (contai-
ner of vollegrond) 

         

Fysische afdekking teeltmedium   x   Bedrijven met buitenteelt container 

Behandelen plantgoed vóór uitzetten   x   Bedrijven met buitenteelt container 

         

NUTRIËNTEN        

Recirculatie drainwater x x   Alle bedrijven 

Zuivering restwater op het bedrijf x x   Alle bedrijven 

         

Rijen- en bandbemesting     x Bedrijven met buitenteelt vollegrond 

Geleide bemesting a.d.h. van adviessystemen     x Bedrijven met buitenteelt vollegrond 

 

De techniek ‘Bevorderen van populaties natuurlijke vijanden’ is geselecteerd zowel 

voor teelt onder glas als voor buitenteelt in vollegrond. De maatregelen die een sierteler kan 

treffen om natuurlijke vijanden te stimuleren in zijn serre(s) zijn wel van een volledig andere 

aard dan in buitenteelten. In kassen is de belangrijkste maatregel op dit vlak het werken met 

bankerplantjes. Er is daarom gekozen om deze techniek (bevorderen natuurlijke vijanden‘) 

enkel voor de buitenteelten uitgebreid te bevragen. Voor de binnenteelt wordt dan een aparte 

vraag voorzien rond gebruik van bankerplantjes bij de techniek ‘uitzetten natuurlijke vijan-

den’.  

  

1.2.4. Verwerking 

 

De verwerking van de enquêtes gebeurde via het statistisch programma SAS 9.1. Voor 

het beschrijvend onderzoek werden per variabele beschrijvingen gemaakt op basis van de 

frequentie, kruistabellen en de berekening van gemiddelden. 
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2. Resultaten 
 

In dit deel worden per techniek alle verzamelde gegevens uit het onderzoek gebundeld 

weergegeven. Bij elke maatregel worden de resultaten van de expertenvragenlijst weergege-

ven in fichevorm en vervolgens de enquêteresultaten. Deze laatste bevatten de antwoorden 

van de deelnemende siertelers uit de steekproef op de vragen specifiek met betrekking tot de 

reductietechnieken. Per techniek wordt een overzicht gegeven van de reacties rond: 

- kennis; 

- huidige toepassing; 

- tevredenheid; 

- knelpunten; 

- intenties voor toekomstige toepassing. 

 

Bij elke techniek werd in de enquête allereerst nagegaan of de teler de techniek al dan 

niet kende. Indien dit niet het geval was, kon onmiddellijk overgegaan worden tot de volgen-

de techniek in de enquête (zonder kennis kan moeilijk een mening geformuleerd worden). Dit 

heeft tot gevolg dat de specifieke enquêtevragen rond toepassing, tevredenheid, knelpunten en 

intenties voor toekomstige toepassing ENKEL weergegeven worden voor de bedrijven met 

kennis van de reductiemaatregel. Door het systematisch wegvallen van bedrijven zonder ken-

nis in de beschrijving van de antwoorden, kan mogelijk een lichte afwijking ontstaan van deze 

waarden. 

 

De resultaten worden weergegeven voor de totale groep geënquêteerde sierteeltbedrij-

ven. Bijkomend wordt er een indeling gemaakt in drie bedrijfsgroepen op basis van de  conti-

nuïteit van het bedrijf: 

 

Groep 1: bedrijven met eerder korte termijn toekomstperspectieven  (KT-perspectief) 

Groep 2: bedrijven met middellange termijn toekomstperspectieven  (MT-perspectief) 

Groep 3: bedrijven met lange termijn toekomstperspectieven   (LT-perspectief) 

 

De criteria voor deze indeling waren de leeftijd van de bedrijfsleider en de aanwezigheid van 

een opvolger voor het bedrijf. De groepen kunnen dan als volgt omschreven worden: 

 

Groep 1 (KT-perspectief):  Leeftijd bedrijfsleider > 50 jaar EN GEEN opvolger voorzien 

Groep 3 (LT-perspectief):  Leeftijd bedrijfsleider < 35 jaar OF  

Leeftijd bedrijfsleider > 50 EN opvolger voorzien 

 

De overige bedrijven behoren tot groep 2 (MT-perspectief). In deze groep zitten dus enkel 

bedrijven waarvan de bedrijfsleider tussen de 35 en de 50 jaar is. Ook bedrijfsleiders ouder 

dan 50 die nog niet met zekerheid een opvolger hebben (‘misschien’), behoren tot deze mid-

dengroep. 

 

De bedoeling van deze vooropgestelde indeling is een beter inzicht te krijgen in de 

verdeling van de antwoorden onder de bedrijven. De technieken uit de enquête hebben tot 

doel een reductie van de milieubelasting te realiseren. Het toepassen van bepaalde van deze 

technieken en het realiseren van een mogelijke reductie heeft voor een stuk betrekking op de 

(nabije) toekomst. In die zin is het aannemelijk dat bedrijven met eerder korte termijntoe-

komstperspectieven (bedrijfsleider ouder dan 50 en geen opvolging) mogelijks minder zwaar 

zullen meespelen of doorwegen in het realiseren van een reductie. Omgekeerd kan het interes-

sant zijn de mening te kennen specifiek van de groep jonge bedrijven of bedrijven die in de 
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toekomst nog lang zullen meegaan (groep 3: lange termijn perspectief). Voor bepaalde tech-

nieken zullen deze bedrijven misschien de enige zijn die in aanmerking komen voor toepas-

sing. Mogelijke stimuleringsmaatregelen kunnen bovendien ook beter afgestemd worden op 

de juiste doelgroep wanneer de actuele situatie voor die doelgroep precies gekend is. 

 

Van de 80 geënquêteerde sierteeltbedrijven vielen 12 bedrijven onder de categorie 

‘Korte termijn toekomstperspectief’, 43 onder ‘Middellange termijn toekomstperspectief’ en 

er waren tenslotte 25 bedrijven met eerder ‘lange termijn toekomstperspectieven’.  

 

De resultaten voor de 15 geselecteerde technieken worden uitgebreid weergegeven en 

toegelicht in deel 2.1. (reductietechnieken gewasbescherming) en deel 2.2. (reductietechnie-

ken nutriënten). In deel 2.3. worden de belangrijkste eigenschappen in een overzichtsschema 

weergegeven zodat onderlinge vergelijkingen kunnen gemaakt worden tussen de technieken.  
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2.1. REDUCTIETECHNIEKEN GEWASBESCHERMING 
 
2.1.1.  TECHNIEK 1: Ontsmetten van drainwater 
 

Wanneer men gebruik maakt van een recirculatiesysteem om het opgevangen drainwa-

ter opnieuw te gebruiken, kan het in verschillende gevallen aangewezen zijn dit opgevangen 

drainwater eerst te ontsmetten vooraleer het opnieuw gebruikt wordt in het productiesysteem. 

Door te ontsmetten worden virussen, bacteriën, aaltjes en andere ziekteverwekkers in het 

drainwater tot op zekere graad afgedood zodat verspreiding van de pathogenen over de gehele 

kas vermeden wordt. Het drainwater kan ontsmet worden met behulp van diverse ontsmet-

tingsinstallaties zoals UV-installaties, langzame zandfilters, verhitting, ozon, …  

Met deze techniek bedoelen we dus specifiek het gebruik van een ontsmettingssysteem, en 

niet het hergebruik van drainwater (is enkel een voorwaarde voor ontsmetting). 

2.1.1.1. Resultaten vragenlijst experten 

 

 Eerst wordt de mening weergegeven van de experten over deze vorm van reductie-

techniek. Volgend staatje geeft een samenvattend overzicht van de mening van de experten 

over de reductietechniek ‘Ontsmetten van drainwater’. Vervolgens worden waar nodig een 

aantal commentaren bij deze mening gegeven. Deze werkwijze is dezelfde voor alle bestu-

deerde reductietechnieken. 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid  
(dosis/ aantal bespuitingen) 

2 (algemeen) 
5 (jongplant) 

1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 
 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1; 6 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  =  andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 1 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen 0 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 2 
E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

Afhankelijk van 
teeltgroep 

% van de sierteeltbedrijven die recircule-
ren 
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A. Milieuvoordeel 

 

Vooral bij de jongplanten kan een belangrijk milieuvoordeel gerealiseerd worden door 

het recirculatiewater te ontsmetten (code 5= zeer sterke daling van de milieubelasting). Ont-

smetting van recirculatiewater is vooral belangrijk bij gevoelige teelten. De jongplantenteelt is 

erg gevoelig en kent het hoogste gewasbeschermingsmiddelengebruik in de sierteelt. Preven-

tieve maatregelen zoals ontsmetting kunnen daarom belangrijk zijn om de inzet van gewasbe-

schermingsmiddelen te beperken.  

 

Bij minder gevoelige teelten, zoals boomkwekerij, kan deze techniek zinvol zijn, maar 

het is niet steeds onontbeerlijk (code 2= zeer matige daling van de milieubelasting).  

 

B. Haalbaarheid 

 

Experten schatten dat ongeveer 10% van de azaleabedrijven het recirculatiewater ont-

smetten. Bij de jongplantenbedrijven (een 10-tal in Vlaanderen) ontsmet elk bedrijf.  

 

C. Knelpunten 

 

De kosten (code 1) vormen het belangrijkste knelpunt bij deze techniek. De vereiste 

investeringskosten zijn afhankelijk van het soort ontsmettingssysteem. De kosten kunnen va-

riëren van 12.500 euro (zandfilter) tot 25.000 euro (UV-ontsmetting).  

 

Met het gebruik van ontsmettingssystemen is ook een zeker risico verbonden. Men re-

kent er immers op dat het ontsmettingssysteem werkt. Indien het systeem om een of andere 

reden niet werkt, ontstaat een groot risico op verspreiding van pathogenen. Dit wordt wel niet 

als een onoverkomelijk knelpunt ervaren. 

 

Een bijkomend knelpunt rond drainwaterontsmetting is dat er onvoldoende kennis 

(code 6) is in verband met de besparing die via deze techniek kan gerealiseerd worden op het 

gewasbeschermingsmiddelengebruik. Concrete gegevens hierover zouden als extra stimulans 

kunnen dienen om telers te overtuigen hiervan gebruik te maken.  

 

D. Kosten 

 

De investeringskosten zijn belangrijk en de afschrijvingen vormen een belangrijke 

kost. De investeringskosten variëren naargelang de ontsmettingsinstallatie.  

 

Enkele richtwaarden: 

- Lage druk-UV-installatie: 15.882 tot 36.302 euro (KWIN Glastuinbouw 2003-2004), 

prijs is afhankelijk van de lichttransmissie van het water en de capaciteit. 

- Hoge druk-UV-installatie: 20.420 tot 36.302 euro (KWIN Glastuinbouw 2003-2004), 

prijs is afhankelijk van de lichttransmissie van het water en de capaciteit. 

- Langzame zandfilterinstallatie: 9.076 tot 22.689 euro (KWIN Glastuinbouw 2003-

2004). 

- Verhitting: 15.882 (1 m
3
 per uur) tot 31.765 euro (10 m

3
 per uur) (KWIN Glastuin-

bouw 2003-2004). De prijs is afhankelijk van de capaciteit van de installatie. 

- Ozonontsmetting: 23.823 (1 m
3
 per uur) tot 38.571(10 m

3
 per uur) (KWIN Glastuin-

bouw 2003-2004). 

 



 

26

De sterke stijging van de ‘andere productiekosten’ betreft de extra controlekosten voor 

het ontsmettingssysteem. Deze extra kosten omvatten onder andere de analyse van het ont-

smette water, reiniging van het systeem, vervanging van de lampen en dergelijke. Vaak zit 

deze kost wel inbegrepen bij de aankoop van de installatie. 

 

E. Streefdoel van de toepassing 

Aangezien de noodzaak om te ontsmetten verschillend is naargelang de teelt, werd een 

aparte inschatting gemaakt van de na te streven toepassingsgraad. Het percentage werd inge-

schat t.o.v. de recirculerende bedrijven: 

- Azalea, snijbloemen, jongplanten: 100 percent van de bedrijven zouden in de toekomst 

kunnen recirculeren. 

- Kasplanten: 50 percent van de bedrijven zouden in de toekomst kunnen recirculeren. 

- Boomkwekerij: 25 percent van de bedrijven zouden in de toekomst kunnen recircule-

ren. 

 

2.1.1.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De enquête werd enkel ingevuld door de bedrijven die momenteel al recirculeren. 

 

Deze techniek is enkel van toepassing voor bedrijven die gebruik maken van een recir-

culatiesysteem voor drainwater. In Tabel 10 wordt de verdeling weergegeven van de geënquê-

teerde bedrijven die recirculeren en de bedrijven die niet recirculeren. Enkel de bedrijven die 

drainwater hergebruiken hebben de enquêtevragen rond techniek 1 (ontsmetting) verder inge-

vuld. 

Tabel 10. Aandeel geënquêteerde sierteeltbedrijven die drainwater hergebruiken  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  

Totaal 
 
Bedrijf recirculeert 

 
25,0  

 
(3) 

 
39,5% 

 
(17) 

 
28,0% 

 
(7) 

 
33,8% 

 
(27) 

Bedrijf recirculeert niet 75,0% (9) 60,5% (26) 72,0% (18) 66,3% (53) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Enkel de 27 bedrijven die recirculeren, komen in aanmerking om drainwaterontsmet-

ting toe te passen. De effectieve toepassingsgraad wordt weergegeven in Tabel 12. 
 
A. KENNIS 

Tabel 11. Kennis van drainwaterontsmetting bij de geënquêteerde siertelers die recirculeren  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Had nog nooit over het ontsmetten van drainwater ge-
hoord 

 
0,0% 

 
(0) 

 
5,9% 

 
(1) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
3,7% 

 
(1) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 11,8% (2) 0,0% (0) 7,1% (2) 

Begrijpt voldoende het principe van ontsmetting van 
drainwater bij gebruik van een recirculatiesysteem 

100% (3) 82,4% (14) 100% (7) 88,9% (24) 

 100% (3) 100% (17) 100% (7) 100% (27) 

 

Van de 27 bevraagde sierteeltbedrijven die recirculeren, waren er toch nog 3 bedrijven 

die niet of slechts vaag op de hoogte waren van de mogelijkheid hun drainwater te ontsmetten 

vóór hergebruik. Deze bedrijven behoren alle drie tot de groep met middellange termijnper-

spectief (bedrijfsleider tussen 35 en 50 jaar).  
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B. HUIDIGE TOEPASSING 

 Tabel 12. Huidige toepassing van drainwaterontsmetting op bedrijven die recirculeren (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Heeft nog nooit gebruik gemaakt van een ontsmettings-
systeem 

 
0,0% 

 
(0) 

 
52,9% 

 
(9) 

 
57,1% 

 
(4) 

 
48,2% 

 
(13) 

Heeft nog gebruik gemaakt van een ontsmettings-
systeem, maar maakt er nu geen gebruik meer van  

0,0% (0) 5,9% (1) 0,0% (0) 3,7% (1) 

Maakt momenteel gebruik van een ontsmettingssysteem 
bij één of meerdere teelten 

100% (3) 41,2% (7) 42,9% (3) 48,2% (13) 

 100% (3) 100% (17) 100% (7) 100% (27) 

 

Van de 27 bedrijven die hun drainwater hergebruiken blijkt ongeveer de helft nooit te 

ontsmetten, de andere helft ontsmet wel. Deze verdeling is ongeveer gelijkaardig wanneer 

enkel de bedrijven met middellange termijnperspectief of lange termijnperspectief worden 

beschouwd. Alle drie de bedrijven uit de steekproef met een bedrijfsleider ouder dan 50 en 

zonder opvolger (korte termijnperspectief) die recirculeren, blijken ook gebruik te maken van 

een ontsmettingssysteem voor het te hergebruiken drainwater. 

 

Wanneer naar de verdeling wordt gekeken van de bedrijven die drainwater ontsmetten, 

volgens bedrijfstype, bekomt men volgend beeld: 

 

    Aantal recirc. bedrijven Aantal ontsmettende bedrijven 

Kasplantenbedrijven    13    7  (54%) 

Azaleabedrijven     5    3  (60%) 

Snijbloemenbedrijven     3    2  (67%) 

Boomkwekerijbedrijven    4    0  (  0%) 

Overige sierteeltbedrijven    2    1  (50%) 

In de sierteelt is ontsmetting niet onontbeerlijk voor alle recirculerende bedrijven. Het 

is vooral aangewezen op bedrijven met gevoelige teelten. Op snijbloemenbedrijven of kas-

plantenbedrijven is het vaak wel aangewezen. In de boomkwekerij is dit niet altijd een strikte 

vereiste.  

Het totaal aandeel ontsmettende bedrijven die hun drainwater herbruiken is wel be-

hoorlijk laag.  

Tabel 13. Aandeel van de totale teeltoppervlakte waar gebruik wordt gemaakt van een recirculatiesysteem 
met ontsmetting van drainwater  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Aandeel binnenteelt (gem % van areaal binnenteelt) 

 
70,0% 

 
81,7% 

 
100% 

 
83,3% 

Aandeel buitenteelt (gem % van areaal buitenteelt) 0,0% 43,3% 33,3% 30,0% 

 

Bij aanleg van een recirculatiesysteem met ontsmetting van drainwater wordt dit bij 

binnenteelten op een zo groot mogelijk aandeel van de teeltoppervlakte gebruikt (ruim 80%). 

Bij buitenteelten is dit moeilijker haalbaar en wordt dit vaak slechts op een kleiner aandeel 

van de teeltoppervlakte toegepast. 
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Tabel 14. Type ontsmettingssysteem gebruikt door de geënquêteerde telers die drainwater ontsmetten  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Lage druk – UV 

 
0,0%  

 
(0) 

 
14,3% 

 
(1) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
7,7% 

 
(1) 

Hoge druk – UV 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
Langzame zandfilter 33,3% (1) 57,1% (4) 66,8% (2) 53,9% (7) 
Ozon 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
Andere 66,7% (2) 28,6% (2) 33,3% (1) 38,4% (5) 

 100% (3) 100% (7) 100% (3) 100% (13) 

 

Op de dertien bedrijven die het drainwater ontsmetten is het meest gebruikte ontsmet-

tingssysteem de langzame zandfilter. De UV-ontsmettingssystemen blijken door de bedrijven 

in de steekproef nog niet algemeen in gebruik te zijn. Experten geven aan dat UV-ontsmetting 

in de praktijk nog niet zoveel gedaan wordt. De belangrijkste doelgroepen zijn snijbloemen- 

en kasplantenbedrijven. In de steekproef van deze enquête is er geen sprake van een onderver-

tegenwoordiging van deze bedrijfsgroepen. Er mag dus verwacht worden dat het percentage 

in tabel 14 representatief is. 

 

Het is ook mogelijk recirculatiewater te ontsmetten door combinatie van een UV-

installatie en een zandfilter. Deze combinatie werd door geen enkel bedrijf uit de enquête toe-

gepast. Ontsmetting werd steevast met behulp van één enkel systeem uitgevoerd. 

 

Soms worden ook ‘andere’ ontsmettingssystemen gebruikt. Hieronder werden in de 

enquête volgende systemen vermeld: ‘chemische ontsmetting’, lavabed, zelfgemaakte zandfil-

ter of waterstofperoxide.  

 

Het lavabed is wel geen optimale ontsmettingstechniek. De lavastenen kunnen wel 

enigszins voor verwijdering van pathogenen zorgen, maar de effectiviteit van dergelijke sys-

temen is veel lager dan bijvoorbeeld zandfiltratie of UV-ontsmetting. Er zijn bovendien geen 

sluitende praktijktesten die een doelmatige werking van een lavabed kunnen aantonen.  

 

Waterstofperoxide kan wel gebruikt worden voor de ontsmetting van drainwater. Door 

behandeling met dit product worden onzuiverheden in het recirculatiewater geoxideerd. Na-

deel is wel de beperkte werking en werkingstijd.  

 

‘Chemische ontsmetting’ is een eerder brede term en kan zowel het gebruik van koper, 

waterstofperoxide of andere producten omvatten. 
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C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

7,7

7,1

100,0

30,8

35,7

61,5

57,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Toegepast maar  gestopt

(1)

Huidige toepassers (13)

TOTAAL sierteelt (14)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 

Figuur 1. Algemene tevredenheid van de geënquêteerde siertelers omtrent drainwaterontsmetting  

 

De tevredenheid over deze techniek onder siertelers die ervaring hebben met drainwa-

terontsmetting is behoorlijk groot. Ook het bedrijf dat gestopt is met ontsmetten, was hierover 

eerder tevreden.  

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

18,8

33,3

15,4

28,6

6,3

11,5

14,3

25

19,2

28,6

12,5

15,4

28,6

37,5

66,7

38,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (7)

MT-perspectief (16)

KT-perspectief (3)

TOTAAL sierteelt (26)
Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 2. Overtuiging siertelers van de bijdrage van drainwaterontsmetting tot vermindering van het ge-
wasbeschermingsmiddelengebruik   

 

Aan de 26 siertelers in de steekproef die gebruik maken van een recirculatiesysteem 

voor drainwater (al dan niet met ontsmetting) werd gevraagd in welke mate ze overtuigd wa-

ren of ontsmetting bijdraagt tot een reductie in het totale gewasbeschermingsmiddelengebruik. 

27 percent van deze bedrijven geeft aan helemaal niet of eerder niet overtuigd te zijn van deze 

bijdrage. Opmerkelijk bij de groep van bedrijven met korte termijnperspectief, die alle drie 
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hun drainwater ontsmetten, is dat er één bedrijf helemaal niet overtuigd is van het reductie-

effect van de techniek op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In de groep met lange 

termijnperspectief is toch ook nog ruim 28 percent eerder niet overtuigd.  

 

Ontsmetting van drainwater is wel een preventieve maatregel die niet zozeer is gericht 

op beïnvloeding van het middelengebruik dan wel op het minimaliseren van de kans op ziek-

teverspreiding via het circulatiewater. Het effect op het gewasbeschermingsmiddelengebruik 

is daarom eerder indirect: door het vermijden van ziekteverspreiding wordt ook vermeden dat 

grote problemen ontstaan en curatief moet worden behandeld.  

 
D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen of w einig ontsmettingssystemen ter beschikking

voor mijn teelten

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (26)

Geen ervaring (12)

Ervaring maar gestopt (1)

Ervaring (13)

Figuur 3. Belang potentiële knelpunten rond drainwaterontsmetting volgens de geënquêteerde siertelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Het belangrijkste knelpunt is zoals verwacht de hoge kosten die de techniek met zich 

meebrengt. Deze kosten betreffen hoofdzakelijk de aankoop- en installatiekosten voor een 

ontsmettingssysteem. Bij de bedrijven met korte termijnperspectief vormen de kosten zelfs 

het enige noemenswaardige knelpunt. 

 

Bedrijven die nog nooit drainwaterontsmetting hebben toegepast, blijken daarnaast 

ook duidelijk weinig geloof te hebben in het voordeel/effect van deze techniek. Om de toepas-

singsgraad te verhogen, zal dus naast het kostenprobleem ook dit probleem moeten worden 

opgelost. Bedrijven die ontsmetten hebben duidelijk meer geloof in het voordeel van de tech-

niek, en beschouwen dit dan ook minder als een knelpunt. De kosten blijken ook voor het 

bedrijf dat gestopt is met drainwaterontsmetting het enige belangrijke knelpunt te vormen. 
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E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 15. Haalbaarheid van drainwaterontsmetting volgens de geënquêteerde siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 
 
 Haalbaarheid 

 
1,7 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 

Aan alle siertelers die hun drainwater hergebruiken, werd gevraagd in welke mate ze 

het gebruik van een ontsmettingssysteem voor dit drainwater haalbaar beschouwen voor hun 

bedrijf. Uit de resultaten in Tabel 15 blijkt dat de meerderheid van de bedrijven drainwater-

ontsmetting wel haalbaar vindt. Opvallend is dat de oudere bedrijven zonder opvolger (korte 

termijnperspectief) de hoogste gemiddelde score toekenden aan de ‘haalbaarheid’. Deze be-

drijven ontsmetten dan ook alle drie. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

0
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6,3

0

7,7
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0

0

3,9

28,6

6,3

0

11,5

42,9
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LT-perspectief  (7)

MT-perspectief  (16)

KT-perspectief  (3)

TOTAAL sierteelt (26)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 4. Intenties van de geënquêteerde siertelers die al recirculeren om drainwaterontsmetting toe te 
passen binnen de komende 5 jaar  

In Figuur 4 worden de intenties weergegeven van de geënquêteerde sierteeltbedrijven 

die recirculeren om binnen de komende 5 jaar gebruik te maken van een systeem voor ont-

smetting van drainwater.  

 

54 percent van de bedrijven die al recirculeren geeft aan dit systematisch te zullen toe-

passen in de toekomst. Uit Tabel 12 kon al worden afgeleid dat 48 percent van de bedrijven 

op dit moment al gebruik maakt van een ontsmettingssysteem. In de veronderstelling dat deze 

bedrijven zullen  blijven ontsmetten in de toekomst, kan gesteld worden dat slechts een heel 

beperkt aantal bedrijven die op dit moment nog geen drainwaterontsmetting toepassen van 

plan zijn dit de komende jaren wel systematisch te doen. 

 

Onder de bedrijven die aangeven niet te zullen ontsmetten, bevinden zich ook wel be-

drijven met teelten die geen ontsmetting van drainwater vereisen. Voor deze bedrijven is ‘niet 

toepassen’ wel verantwoord. De andere bedrijven, waar ontsmetting wel aangewezen is, staan 

hiervoor niet open, vermoedelijk wegens de hoge kosten of een gebrek aan overtuiging over 

het belang van ontsmetten. Bij de groep bedrijven met eerder lange termijnperspectieven kan 

anderzijds wel een grote bereidheid teruggevonden worden om ontsmetting ooit te gaan toe-

passen. Al deze bedrijven geven aan op zijn minst de toepassing in overweging te nemen of te 

zullen uitproberen. 
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2.1.2.  TECHNIEK 2: Visueel waarnemen of scouten 
 

Visueel waarnemen houdt in dat de teler of teeltbegeleider door intensieve en syste-

matische controle op ziekten en plagen (om de 2 à 3 dagen) in een vroeg stadium kan waar-

nemen wanneer een beschadiger in het gewas aanwezig is. Door goede visuele waarneming 

kan dan in een vroeg stadium ingegrepen worden om verdere infectie te beperken. Visueel 

waarnemen of scouten kan gebeuren door direct naar de plant te kijken ofwel door plagen in 

het gewas te detecteren met vangplaten of met specifieke insectenvallen. 

2.1.2.1. Resultaten vragenlijst experten 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid  
(dosis/ aantal bespuitingen) 

3 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 3 (algemeen) 
2  

(potplanten en 
boomkwekerij) 

1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 
 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 2; 3 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten  -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -0,5 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 1 
 - loonwerk 1 
 - andere: 0,5 
E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

80 % van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Door intensief te scouten in de gewassen kan afgestapt worden van het kalenderspui-

ten en kan gerichter behandeld worden. Door het vroegtijdig signaleren van ziekten en plagen 

kan in sommige gevallen louter curatief behandeld worden. Bij deze curatieve behandelingen 

is het wel mogelijk dat een paar keer na elkaar moet behandeld worden, terwijl bij preventief 

spuiten meestal één behandeling voldoende is. Anderzijds bestaat bij preventieve behandelin-

gen steeds het gevaar dat er onnodig gespoten wordt.  Dit risico kan beperkt worden door een 

tweede vorm van scouten, namelijk het opvolgen van de omstandigheden voor infectie. Door 

een goede opvolging van infectievoorwaarden en klimaatsomstandigheden kan beter voor-

speld worden wanneer er een hoog infectierisico is. Hierdoor kan de inzet van preventieve 

middelen meer gericht verlopen. 
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Intensief scouten heeft naast het milieuvoordeel (minder spuiten) het bijkomend voor-

deel dat de teler veel kennis opbouwt en systematischer de groei van de plant volgt.  

 

B. Haalbaarheid 

 

 Op potplantenbedrijven en boomkwekerijen heeft de praktijk al zijn nut bewezen op 

een beperkte groep van bedrijven. Voor de andere sierteeltbedrijven heeft de praktijk al in het 

algemeen zijn nut bewezen. Deze praktijk heeft geen effect op het productieniveau of de pro-

ductkwaliteit.  

 

C. Knelpunten 

 

Doordat deze techniek arbeidsintensief (2) is, wordt ze onrechtstreeks ook (ar-

beids)kostenintensief. Om goed te scouten is het immers niet voldoende af en toe eens door 

het gewas te lopen. Er moet echt specifiek gespeurd worden naar mogelijke haarden van in-

fecties/ plagen. Op grote bedrijven kan dit veel arbeidsuren in beslag nemen (cfr. In de Vere-

nigde Staten zijn er op grote bedrijven een 10-tal scouts die niets anders doen dan de hele dag 

scouten). 

 

Ook de vereiste kennis (3) wordt door sommigen als knelpunt ervaren. Een teler moet 

voldoende bagage hebben om aanwezige ziekten en plagen te herkennen en gepast te kunnen 

ingrijpen. Experten geven aan dat een basisopleiding van één week, met elk jaar twee dagen 

aanvulling, hieraan tegemoet kan komen. 

 

D. Kosten 

 

 Doordat deze techniek arbeidsintensief is zullen, zoals al is vermeld, de arbeidskosten 

en eventueel de kosten van het loonwerk stijgen. Bij werken met een teeltbegeleider zullen 

ook deze kosten stijgen. Bij gebruik maken van vangplaten en specifieke insectenvallen zullen 

deze kosten stijgen. Anderzijds zullen door een vlugger ingrijpen de kosten voor gewasbe-

scherming lichtjes kunnen dalen. Voor het toepassen van deze techniek zijn geen investerin-

gen nodig. 

   

E. Streefdoel 

 

Uitbreiding tot 80 percent van de sierteeltbedrijven is mogelijk mits een goede oplei-

ding en ondersteuning van de teler. Deze 80 percent zal niet kunnen gehaald worden onder de 

voorwaarden die vandaag gelden. Vooral de begeleiding en het informeren van de telers moet 

nog verder uitgebouwd worden. 

2.1.2.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Voor deze techniek werden de vragen door alle bedrijven beantwoord. 

 
De bedoeling van deze reductietechniek is de efficiëntie van de bestrijdingen te verho-

gen door een betere kennis van het juiste tijdstip en de te bestrijden ziekte/ plaag. Door syste-

matisch te gaan scouten tussen de planten, al dan niet met behulp van vangplaten en dergelij-

ke kan een betere inschatting gemaakt worden van tijdstip en intensiteit van mogelijke infec-

ties. Hierop kan dan de bestrijding afgestemd worden. 
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A. KENNIS 

Tabel 16. Kennis van 'scouten' bij de geënquêteerde siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt 

 Totaal 
 
Had nog nooit over scouten of systematische visuele 
gewascontrole gehoord 

 
66,7% 

 
(8) 

 
18,6% 

 
(8) 

 
8,0% 

 
(2) 

 
22,5% 

 
(18) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 7,0% (3) 12,0% (3) 7,5% (6) 

Begrijpt voldoende het principe van visueel scouten 
tussen de planten 

33,3% (4) 74,4% (32) 80,0% (20) 70,0% (56) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Er is een behoorlijk grote groep siertelers die nog relatief onbekend is met scouten of 

systematische visuele gewascontrole: 30 percent van de geënquêteerde bedrijven heeft er nog 

nooit of slechts vaag over gehoord. Nochtans is het een techniek die vooral de laatste jaren 

veel aandacht heeft gekregen in het onderzoek en ook in de voorlichting. Mogelijk heeft de 

term ‘scouten’ voor verwarring gezorgd bij de bevraagde telers. Volgens experten is deze 

term nog niet erg gekend bij bedrijfsleiders. In de enquête werd nochtans wel een toelichting 

van de term en de techniek zelf gegeven.  

 

Vooral de groep bedrijven met eerder korte termijnperspectieven heeft een beperkte 

kennis over deze techniek (2/3 geen kennis). Bij de andere groepen (middellange termijn- en 

lange termijnperspectief) is het begrip scouten veel beter gekend. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 17. Huidige toepassing van 'scouten' bij de geënquêteerde siertelers (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt Totaal 

 
Systematische gewascontrole is van toepassing 

 
33,3% 

 
(4) 

 
67,4% 

 
(29) 

 
84,0% 

 
(21) 

 
67,5% 

 
(54) 

Systematische gewascontrole is niet van toepassing 66,7% (8) 32,6% (14) 16,0% (4) 32,5% (26) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Ruim twee derde van de bevraagde siertelers geeft aan systematisch te scouten in hun 

teelten. De toepassingsgraad ligt nog hoger bij de bedrijven met een bedrijfsleider jonger dan 

35 of ouder dan 50 met een opvolger (lange termijnperspectief). In deze groep doet 84% aan 

systematische gewascontrole. Deze (jonge) telers zijn duidelijk meer bewust van het belang 

van scouten. 

 

Deze toepassingsgraad is eerder hoog (2/3). Dit heeft voor een stuk te maken met de 

interpretatie van ‘intensief scouten’. Deze beoordeling maakt elke teler voor zichzelf. In de 

enquête werd een richtwaarde gesuggereerd voor de frequentie van het scouten van 2 tot 3 

dagen (systematische gewascontrole om de 2-3 dagen). Dit was wel slechts een richtwaarde. 

Telers die aan een veel lagere frequentie hun teelten controleren, konden naar eigen mening 

ook aangeven ‘systematisch te scouten’. Bij de bedrijven met korte termijnperspectief is de 

toepassingsgraad eerder laag (slechts één derde doet aan scouten). 

 

Aan de telers die aangaven systematisch hun planten te controleren op ziekten en pla-

gen, werd bijkomend gevraagd naar de gemiddelde frequentie waarmee ze scouten. De resul-

taten worden weergegeven in tabel 18. 
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Tabel 18. Frequentie van scouten door de geënquêteerde siertelers die systematisch scouten 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt Totaal 

 
> 4 keer per week 

 
25,0% 

 
(1) 

 
27,6% 

 
(8) 

 
19,1% 

 
(4) 

 
24,1% 

 
(13) 

3 – 4 keer per week 0,0% (0) 10,3% (3) 23,8% (5) 14,8% (8) 
1 – 2 keer per week 75,0% (3) 55,2% (16) 47,6% (10) 53,7% (29) 
3 – 4 keer per maand 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
1 – 2 keer per maand 0,0% (0) 6,9% (2) 9,5% (2) 7,4% (4) 
 100% (4) 100% (29) 100% (21) 100% (54) 

 

De meeste telers gaven aan gemiddeld 1 tot 2 keer per week aan gewascontrole te 

doen. 24 percent van de bevraagde telers scout zelfs meer dan 4 keer per week. Op basis van 

de gegevens in Tabel 18 blijkt dat bijna alle telers die scouten dit inderdaad systematisch en 

frequent doen. Enkel de 4 telers die slechts 1 à 2 keer per maand hun planten controleren, 

kunnen niet direct als echte ‘scouters’ worden beschouwd. Dit betekent dat van de 80 geën-

quêteerde siertelers, 50 telers of 63 percent aan systematische gewascontrole doet. De overige 

37 percent controleert hun sierplanten niet systematisch op de aanwezigheid van ziekten of 

plagen. 

Tabel 19. Perso(o)n(en) die het scouten uitvoert op de bedrijven 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Enkel teeltbegeleider 

 
0,0% 

 
(0) 

 
3,5% 

 
(1) 

 
4,8% 

 
(1) 

 
3,7% 

 
(2) 

Bedrijfsleider samen met teeltbegeleider 50,0% (2) 44,8% (13) 33,3% (7) 40,7% (22) 
Enkel bedrijfsleider 50,0% (2) 51,7% (15) 61,9% (13) 55,6% (30) 

 100% (4) 100% (29) 100% (21) 100% (54) 

 

Van de 54 bedrijven die aan systematische gewascontrole doen, blijkt de bedrijfsleider 

in de meeste gevallen de persoon die de waarnemingen effectief uitvoert (56%). In ruim 40 

percent van de gevallen wordt het scouten uitgevoerd zowel door de bedrijfsleider als een 

teeltbegeleider. Teeltbegeleiders komen doorgaans slechts om de 14 dagen langs op een be-

drijf zodat de bedrijfsleider een aantal maal alleen zal scouten. 

Op 1 september 2003 ging bij het Proefcentrum voor de Sierteelt het project Pest Con-

trol van start, dit project liep 4 jaar. In dit project konden siertelers zich laten begeleiden bij 

het scouten via het project Pest Control. Het project beoogde het stimuleren van minder ge-

bruik van gewasbeschermingsmiddelen door geleide bestrijding in de sierteelt onder glas met 

als doelgroep de sector van potplanten- en snijbloementelers. Via het project konden deze 

telers begeleiding aanvragen inzake het doelgericht bestrijden van plagen op hun bedrijf. 

Meer concreet wilde men de teler op zijn eigen bedrijf leren werken met vangplaten en scha-

dedrempels, en zijn personeel vertrouwd maken met de plagen die er kunnen voorkomen. 

In dit verband werd in de enquête ook nagegaan welke bedrijven al deelnamen aan dit 

project. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 20. Enkel de bedrijven die in de enquête al 

hadden aangegeven aan systematische gewascontrole te doen (zie Tabel 17) moesten ant-

woorden op deze vraag. 

Tabel 20. Geënquêteerde bedrijfsleiders die meewerken aan het project 'Pest Control'  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

Bedrijfsleider werkt mee aan project ‘Pest control’ 0,0% (0) 10,3% (3) 4,8% (1) 7,4% (4) 
Bedrijfsleider werkt niet mee aan project ‘Pest control’ 100% (4) 89,7% (26) 95,2% (20) 92,6% (50) 

 100% (4) 100% (29) 100% (21) 100% (54) 

 

Slechts vier bedrijven waren ingeschreven voor het project Pest Control. Hiervan be-

hoorde amper één bedrijf (of 5%) tot de groep met lange termijnperspectieven. Het is niet 
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duidelijk of dit ligt aan een lage interesse bij de telers om begeleid te worden bij het scouten, 

of aan een gebrek aan kennis en informatie bij de teler over dit project. 

 

Aan alle bedrijven die eerder in de enquête aangaven regelmatig te scouten in hun teel-

ten, werd gevraagd van welke hulpmiddelen ze hierbij eventueel gebruik maakten. De resulta-

ten zijn weergegeven in tabel 21. De percentages zijn dus berekend op het totaal aantal be-

drijven die aan systematische gewascontrole doen (54 bedrijven). 

Tabel 21. Gebruikte hulpmiddelen bij het scouten  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Totaal 

 
Gele vangplaten 

 
50,0% 

 
(2) 

 
57,1% 

 
(16) 

 
33,3% 

 
(7) 

 
47,2% 

 
(25) 

Blauwe vangplaten 25,0% (1) 28,6% (8) 14,3% (3) 22,6% (12) 
Vanglinten 0,0%  (0) 7,4% (2) 0,0% (0) 3,9% (2) 
Feromoonvallen 25,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,9% (1) 
Andere  25,0% (1) 14,3% (4) 14,3% (3) 15,6% (8) 

 

De meest gebruikte hulpmiddelen zijn gele en blauwe vangplaten. Ongeveer de helft 

van de bedrijven die scouten, maakt gebruik van de gele vangplaten. De blauwe vangplaten 

worden slechts door 23 percent van de bedrijven gebruikt (blauwe vangplaten = om trips te 

scouten).  

 

Wanneer het gebruik van vangplaten wordt weergegeven t.o.v. alle geënquêteerde sier-

teeltbedrijven (80), dan bekomt men een toepassingsgraad van respectievelijk 31 percent van 

de bedrijven (gele vangplaten) en 15 percent van de bedrijven (blauwe vangplaten). Volgens 

de experten zijn deze percentages eerder hoog. Het is bovendien niet met zekerheid te zeggen 

dat op alle bedrijven waar vangplaten hangen boven de planten, deze vangplaten ook effectief 

worden bekeken en gescreend als hulpmiddel bij het scouten. 

 

Het gebruik van feromoonvallen is in de sierteelt nog heel beperkt.  Andere aangege-

ven hulpmiddelen bij het scouten zijn o.a. loep en microscoop. 
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C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
 

6,9

3,7

19,1

3,5

9,3

57,1

31,0

25,0

40,7

23,8

58,6

75,0

46,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (21)

MT-perspectief (29)

KT-perspectief (4)

TOTAAL sierteelt (54)
helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 5.  Algemene tevredenheid siertelers omtrent scouten  

 

 Ongeveer de helft van de bedrijven die systematisch scouten zijn helemaal tevreden  

over de techniek, 41 percent is eerder tevreden. Dit wijst erop dat het overgrote deel van de 

telers tevreden zijn over deze techniek. Tussen de verschillende groepen treden wel wat ver-

schillen op waarbij de bedrijven met korte termijnperspectief meer tevreden zijn dan deze met 

lange termijnperspectief. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

8,6
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4,8
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Figuur 6. Overtuiging siertelers van bijdrage scouten tot vermindering van het gewasbeschermingsmid-
delengebruik  
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Vooral bij de bedrijven met een oudere bedrijfsleider en zonder opvolging (korte ter-

mijnperspectief) blijkt nog een belangrijk aandeel niet overtuigd te zijn dat waarnemen en 

intensief scouten in de teelt kan bijdragen tot een verlaagde inzet van gewasbeschermings-

middelen (25% is helemaal niet overtuigd!). Deze groep kent dan ook de laagste toepassings-

graad (Tabel 17). Veel oudere bedrijfsleiders hebben met de jaren een vast werk- en teeltsys-

teem ontwikkeld. Velen raken hierin langzaam ‘vastgeroest’ en zijn dan ook niet eenvoudig te 

overtuigen nieuwe technieken of systemen over te nemen. Ook de bedrijven met een bedrijfs-

leider tussen 35 en 50 jaar zijn niet helemaal overtuigd. Om de toepassingsgraad te verhogen, 

kan het dus interessant zijn zich vooral naar deze groepen bedrijven te richten bij het uitwer-

ken van stimuleringsmaatregelen (bewustmaking). 

 

Bij de groep bedrijven met lange termijnperspectieven is men algemeen overtuigd dat 

scouten bijdraagt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. In deze groep 

is het draagvlak al voldoende groot.  
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Onvoldoende (hulp)middelen ter beschikking om goed te

kunnen scouten

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (62)

KT-perspectief (4)

MT-perspectief (35)

LT-perspectief (23)

 
Figuur 7. Belang potentiële knelpunten rond scouten, per subgroep van siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
 

Voor de 62 bedrijven die al iets over scouten gehoord hadden wordt in figuur 7 aange-

geven welke potentiële knelpunten zij zien voor het scouten. De drie groepen bedrijven met 

verschillende toekomstperspectieven hechten een verschillend belang aan de voorgelegde 

knelpunten rond scouten en visueel waarnemen. Bedrijven met korte termijnperspectief blij-

ken vooral de hoge kosten als knelpunt te ervaren. Vermoedelijk gaat het hier om de arbeids-

kosten, vermits weinig andere kosten met deze techniek verbonden zijn. Bedrijven met mid-

dellang of lange termijnperspectief geven eerder de verhoogde arbeidsintensiviteit en het ge-

brek aan kennis en informatie rond scouten als knelpunt aan. Dit is merkwaardig aangezien er 

ruime mogelijkheden bestaan voor telers om zich te informeren over scouten, onder meer 

dankzij het project Pest Control.  
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E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 22. Haalbaarheid van 'scouten' volgens de geënquêteerde siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
 
 Haalbaarheid 

 
1,8 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,3 

 

De bedrijven zien de techniek van scouten als een techniek die goed haalbaar is voor 

de sierteeltbedrijven. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
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4,8

0,0
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2,9

4,8

17,4
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62,9

100,0

67,7
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Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 
Figuur 8. Intenties van de geënquêteerde siertelers om intensief te scouten binnen de komende 5 jaar  

 68 percent van de sierteeltbedrijven in de enquête geven aan dat zij in de toekomst het 

scouten systematisch willen toepassen, en nog eens 19 percent geeft aan dat men af en toe het 

scouten zal gaan toepassen. 

 

Opmerkelijk is dat alle bedrijven in de groep met korte termijnperspectief aangeven 

dat zij in de toekomst systematisch zullen gaan scouten. Nochtans gaf 2/3 van deze bedrijven 

eerder aan dat systematische gewascontrole (scouten) op het moment van de enquête niet van 

toepassing was voor hun bedrijf (Tabel 17). Een vierde van deze bedrijven is bovendien he-

lemaal niet overtuigd dat scouten bijdraagt tot een verlaagde inzet van gewasbeschermings-

middelen. De vraag is dus in welke mate de toekomstige intenties m.b.t. scouten zoals in Fi-

guur 8 overeenkomt met de werkelijkheid. 

 

In de andere categorieën bedrijven (middellang of lange termijnperspectief) zijn de re-

sultaten meer in overeenstemming met de voorafgaande antwoorden. De meerderheid van de 

bedrijven is van plan om systematisch te gaan waarnemen op hun bedrijf. Een kleine minder-

heid geeft aan dit helemaal niet te doen of louter te overwegen. 
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2.1.3.  TECHNIEK 3: Correcte diagnose van gewasbeschadigers 
 

Om een goede bestrijding te kunnen uitvoeren van gewasbeschadigers, is een goede 

diagnose van de aanwezige plaag of ziekte cruciaal. Dit kan gebeuren op basis van sympto-

men op het gewas of door herkenning van het aanwezige insect of ziekte op de planten. Voor 

specifieke problemen kan ook een diagnose bekomen worden door een staal te nemen en te 

laten analyseren in het labo van bepaalde instanties. De diagnose wordt dan gesteld door ana-

lyse onder de microscoop of via speciale technieken (immunologische testen of DNA-testen). 

Met deze techniek wordt dus het laten stellen van een diagnose op basis van analyse van 

staaltjes in een labo bedoeld.  

2.1.3.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid  
(dosis/ aantal bespuitingen) 

3 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 3 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 
 

 B.2. Impact productieniveau 1 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1; 2 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

40 % van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

 Door de experten wordt geoordeeld dat het toepassen van deze techniek een matige 

daling van de milieubelasting met zich kan meebrengen. Dit vooral door een daling van de 

gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel. Dit omdat het aantal bespuitingen kan 

verminderen en de doses beter kunnen aangepast worden aan de noodwendigheden. 

 

B. Haalbaarheid  

 

 Deze techniek heeft zijn nut al bewezen in de praktijk en is in het algemeen op de be-

drijven gangbaar. Door het toepassen van de techniek kan een matige stijging van het produc-
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tieniveau bekomen worden doordat er minder met een fout middel wordt gespoten waardoor 

er minder schade optreedt. 

 

D. Kosten 

 

De kostprijs voor dergelijke analyses varieert naargelang het soort test.  

 

Enkele richtwaarden: 

- Microscopische analyse van stalen: van 44 euro tot 90 euro. De resultaten kunnen on-

geveer binnen een week verkregen worden. 

- Multiscan DNA-testen: 150 tot 200 euro, afhankelijk van het aantal stalen. Naarmate 

deze testen meer gevraagd worden, zal de kostprijs waarschijnlijk ook dalen. De resul-

taten kunnen doorgaans binnen 3 dagen verkregen worden. 

 

E. Streefdoel toepassing 

 

 De experten verwachten dat deze techniek tijdens de volgende jaren op 40 percent van 

de bedrijven zou kunnen worden toegepast. 

2.1.3.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Alle bedrijven hebben voor deze techniek meegedaan aan de enquête.  

 

Met deze techniek wordt specifiek bedoeld het laten analyseren van stalen in een labo 

voor identificatie van mogelijke gewasbeschadigers. Via labo-testen kan uitsluitsel bekomen 

worden m.b.t. aanwezige ziekten/plagen en de optimale bestrijdingsaanpak. Zo kan de bestrij-

ding een maximale efficiëntie hebben aangezien precies gekend is wat het te bestrijden orga-

nisme is en het correcte middel hiervoor. 
 
A. KENNIS 

Tabel 23. Kennis van labo-analyses voor correcte diagnose van gewasbeschadigers bij de geënquêteerde 
siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt 

 Totaal 
 
Had nog nooit over analyses/testen voor diagnose van 
ziekten of plagen in het labo gehoord 

 
8,3% 

 
(1) 

 
9,3% 

 
(4) 

 
8,0% 

 
(2) 

 
8,8% 

 
(7) 

Wist er al vaag iets over 
 

8,3% (1) 7,0% (3) 8,0% (2) 7,5% (6) 

Is voldoende op de hoogte over de mogelijkheid van het 
stellen van diagnose door stalen te laten analyseren  

83,3% (10) 83,7% (36) 84,0% (21) 83,8% (67) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Het merendeel van de sierteeltbedrijven is wel op de hoogte van de mogelijkheid om 

via labo-analyses mogelijke gewasbeschadigers te laten diagnosticeren. Ook tussen de drie 

bedrijfsgroepen met een verschillende continuïteit is er weinig verschil wat betreft de kennis 

van deze techniek. 
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B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 24. Huidige toepassing van diagnosestelling met behulp van externe personen/instanties bij de 
geënquêteerde siertelers  

  Nooit Zelden Af en toe Regelmatig 

 
Diagnose door voorleggen aan voorlichter, teeltbegelei-
der of proefcentra 

 
27,5% 

 
(22) 

 
12,5% 

 
(10) 

 
23,8% 

 
(19) 

 
36,3% 

 
(29) 

Diagnose door voorleggen aan vertegenwoordiger 
 

63,8% (51) 8,8% (7) 17,5% (14) 10,0% (8) 

Diagnose door opsturen van staaltje naar labo ILVO 
 

66,3% (53) 15,0% (12) 11,3% (9) 7,5% (6) 

Diagnose door opsturen staaltje naar ander labo * 
 

76,3% (61) 7,5% (6) 10,0% (8) 5,0% (4) 

 
* Andere labo’s die werden genoemd zijn: onderwijsinstellingen, BLGG (Nederland), een Australisch labo, Proef-
station Naaldwijk (Nl)  

 

Uit de resultaten in Tabel 24 kan worden afgeleid dat het raadplegen van externe per-

sonen of instanties voor diagnosestelling in de sierteelt niet intensief wordt toegepast. Indien 

te rade wordt gegaan bij externen, worden vooral teeltbegeleiders, voorlichters of proefcentra 

geraadpleegd. Toch geeft nog ruim 27 percent van de bedrijven aan nooit beroep te doen op 

één van deze personen voor diagnose van gewasbeschermingsproblemen. 

 

Twee derde van de bevraagde sierteeltbedrijven heeft nog nooit een diagnose laten 

stellen door analyse in het ILVO.  Uit de interviews op de bedrijven zelf bleek echter vaak dat 

het opsturen van staaltjes voor analyse in een labo soms door de teeltbegeleider wordt gedaan. 

De bedrijfsleider zelf is hierbij niet altijd betrokken en heeft daarom soms geen duidelijk 

beeld in welke mate dergelijke labo’s voor zijn bedrijf worden geraadpleegd.  Dit betekent dat 

de waarden in Tabel 24 wat betreft diagnose door opsturen van staaltjes naar ILVO of ander 

labo misschien een onderschatting geven van het werkelijk gebruik.  

 

Tabel 25. Aandeel geënquêteerde siertelers die al gebruik gemaakt hebben van tests voor snelle diagnose 
van gewasbeschadigers (DNA-scan)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Bedrijfsleider heeft al gebruik gemaakt van tests voor een 
snelle diagnose 

 
8,3% 

 
(1) 

 
14,0% 

 
(6) 

 
20,0% 

 
(5) 

 
15,0% 

 
(12) 

Bedrijfsleider heeft nog nooit gebruik gemaakt van tests 
voor snelle diagnose 

91,7% (11) 86,1% (37) 80,0% (20) 85,0% (68) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

De recent ontwikkelde DNA-testen die snelle identificatie van pathogenen mogelijk 

maken, blijken volgens de resultaten al door 15 percent van de telers gebruikt te worden. Ex-

perten geven aan dat dit een overschatting is van het werkelijk gebruik. Het gaat hier om be-

hoorlijk moderne en dure DNA-testen die uitgevoerd worden in het ILVO of Scientia Terrae. 

Nochtans blijkt  uit Tabel 24 dat heel weinig siertelers staaltjes opsturen naar het ILVO, en 

zelfs geen naar Scientia Terrae. Vermoedelijk hebben verschillende telers de ‘snelle diagnose-

tests’ foutief geïnterpreteerd als detectie van insecten/ mijten. Dergelijke diagnoseresultaten 

zijn ook heel snel beschikbaar. 
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C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
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Figuur 9. Algemene tevredenheid siertelers over het laten analyseren van stalen in het labo voor diagnose 
van gewasbeschadigers  

 

 Zoals blijkt uit figuur 9 zijn er van de 33 siertelers die deze techniek toepassen 79 per-

cent helemaal of eerder tevreden. De 4 bedrijven met korte termijnperspectief zijn helemaal of 

eerder tevreden over de techniek. Van de bedrijven met middellange termijnperspectief zijn 

83 percent helemaal of eerder tevreden, terwijl dit op de bedrijven met lange termijnperspec-

tief afneemt tot 64 percent. 
  

C.2. Overtuiging reductie-effect 
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Figuur 10. Overtuiging siertelers van bijdrage labo-analyses van stalen voor diagnose van gewasbescha-
digers tot vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik  

Niet alle siertelers zijn overtuigd dat deze techniek als reductiemaatregel voor het ge-

wasbeschermingsmiddelengebruik kan gezien worden. Het belang van  labo-testen voor dia-

gnosestelling is ook afhankelijk van teelt tot teelt. Op bedrijven met heel homogene teelten, 

waar zich doorgaans weinig uitzonderlijke gewasbeschermingsproblemen voordoen, is er niet 
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zo’n nood aan labo-expertise om de aanwezige problemen te diagnosticeren. In die zin is het 

niet  echt verwonderlijk dat een groep bedrijven aangeeft niet overtuigd te zijn van de bijdrage 

van deze techniek.  

 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Te w einig tests ter beschikking

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (73)

KT-perspectief (11)

MT-perspectief (39)

LT-perspectief (23)

 
Figuur 11. Belang potentiële knelpunten rond labo-analyses voor diagnose, per subgroep van siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Voor de siertelers die deze techniek kennen worden vooral de hoge kosten van de 

techniek als knelpunt beschouwd. Verder vinden de bedrijven uit de groep met lange termijn-

perspectief het gebrek aan kennis en informatie rond deze labo-testen een bijkomend knel-

punt, alsook het weinig uitgebreide gamma aan beschikbare tests. Andere zaken die in de en-

quête als knelpunt werden genoemd zijn de toegankelijkheid van de labo’s (afstand), te late 

informatie vanuit de labo’s en geen eenduidig antwoord van verschillende labo’s. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
 
Tabel 26. Haalbaarheid diagnose via labo-analyse van stalen volgens de geënquêteerde siertelers, per 
subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
  
Haalbaarheid 

 
1,5 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 

De siertelers zien de toepassing van de techniek als goed haalbaar. Op de bedrijven 

met KT-perspectief is dit vertrouwen zelfs hoger dan op de andere bedrijven. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

10,3

18,2

8,2

8,7

7,7

9,1

8,2

13,0

12,8

11,0

52,2

51,3

54,6

52,1

26,1

18,0

18,2

20,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (23)

MT-perspectief (39)

KT-perspectief (11)

TOTAAL sierteelt (73)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 
Figuur 12. Intenties van de geënquêteerde siertelers om gebruik te maken van labo-testen voor diagnose 
van gewasbeschadigers binnen de komende 5 jaar  

In de nabije toekomst zullen slechts 21 percent van de siertelers deze techniek syste-

matisch toepassen, dit percentage is iets groter bij de groep bedrijven met LT-perspectief. 

Iets meer dan de helft van de bedrijven zijn van plan om de techniek af en toe eens toe te 

passen.
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2.1.4. TECHNIEK 4: Deelname aan het Vlaams Milieuplan Sierteelt ( VMS) 
 

Siertelers kunnen zich aansluiten bij het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS). Het 

VMS is een gezamenlijk initiatief van de beroepsorganisaties in de sierteelt. Afhankelijk van 

de oppervlakte en de aard van de teelt krijgt elke deelnemer een bedrijfsspecifieke norm voor 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Via registratie kan er 

ervaring opgebouwd worden in verband met het gebruik van milieubelastende middelen. 

Tussen de bedrijven kunnen er ook vergelijkingen worden gemaakt.  

2.1.4.1. Resultaten vragenlijst experten 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
door daling gebruikte hoeveelheid  
(dosis/ aantal bespuitingen) + 
door gebruik middelen met lager 
risicoprofiel 

3,5 
 

1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 
 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 2 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten  -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 1 
 - loonwerk 0 
 - andere: 1 
E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

50 % van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

De experten menen dat deelname aan het VMS kan leiden tot een matige daling van de 

milieubelasting. Door de registratie van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (meststof-

fen, energie en dergelijke) en de vergelijking van zijn cijfers met de norm en deze van de an-

dere deelnemende bedrijven kan de bedrijfsleider ingrijpen in zijn middelengebruik. Een an-

der voordeel is de grotere kennisopbouw die de bedrijfsleider verkrijgt door deelname aan het 

VMS. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 De techniek heeft zijn degelijkheid al bewezen op een (beperkte) groep van bedrijven 

en heeft geen impact op het productieniveau of de productkwaliteit. Het is een techniek die 

door iedereen kan worden toegepast. 
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C. Knelpunten 

 

De kosten voor deelname worden door sommige telers als knelpunt ervaren, maar dit 

zou eigenlijk geen groot struikelblok mogen zijn. Het lidmaatschap bedraagt 675 euro per 

jaar, hierbij komt nog een hectaretoeslag voor bedrijven groter dan 3 hectare. Hieraan wordt 

wel tegemoet gekomen via een subsidie door de Vlaamse Overheid die door alle VMS-

bedrijven kan aangevraagd worden. Deze tegemoetkoming bedraagt 900 euro per ha voor 

intensieve teelten onder glas of plastiek, 450 euro per ha voor intensieve teelten in open lucht 

en 75 euro voor extensieve teelten (boomkwekerij in volle en open grond). Momenteel zijn er 

een 150 tal leden aangesloten bij het VMS. 

 

Deelname aan VMS vereist een systematische registratie van gebruikte middelen en 

bijkomende administratie. Hiervoor moet wat tijd (2) worden vrijgemaakt, wat voor sommige 

telers als een knelpunt wordt beschouwd. Nochtans leert een enquête onder MPS-telers in 

België en Nederland dat de meeste telers ongeveer tussen één en twee uur per 4 weken bezig 

zijn met het registreren. Dit is erg weinig, maar het speelt desondanks toch sterk mee in de 

gedachten van de telers. 

 

D. Kosten 

 

 Zoals hiervoor werd aangehaald zijn de kosten voor lidmaatschap van het VMS en de 

hogere arbeidskosten elementen die de kostprijs doen stijgen.  

 

E. Streefdoel 

 

Uitbreiding van het aantal VMS-bedrijven is volgens de experten vooral nog mogelijk 

in de azaleasector en in de boomkwekerij. Men verwacht dat ongeveer de helft van de sier-

teeltbedrijven zou kunnen deelnemen aan het VMS. Momenteel wordt geen betere prijs be-

komen voor de producten van siertelers aangesloten bij VMS. Indien de vraag naar MPS-

gelabelde producten vanuit de groothandel en grootdistributie zou stijgen, zou het aantal 

VMS-leden ook drastisch stijgen. Op dit moment is dit nog niet zo, waardoor VMS-leden 

geen betere concurrentiepositie hebben dan de niet aangesloten siertelers. 

2.1.4.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Voor deze reductietechniek werd de enquête ingevuld door alle bedrijven 
 

A. KENNIS 
 
Tabel 27. Kennis van VMS bij de geënquêteerde siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  

Totaal 
 
Had nog nooit over VMS gehoord 

 
25,0% 

 
(3) 

 
11,6% 

 
(5) 

 
20,0% 

 
(5) 

 
16,3% 

 
(13) 

Wist er al vaag iets over 16,7% (2) 14,0% (6) 12,0% (3) 13,8% (11) 
Is voldoende op de hoogte van de werking van VMS 58,3% (7) 74,4% (32) 68,0% (17) 70,0% (56) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Nog niet alle bedrijven zijn op de hoogte van dit project. Zowel in de bedrijfsgroepen 

met jonge als oude bedrijfsleiders is er een deel bedrijven die nog nooit of slechts vaag over 

VMS hebben gehoord, en dit ondanks het feit dat deelname aan het VMS door de Vlaamse 

Overheid gestimuleerd wordt door het geven van premies. Enkele bedrijven kennen het 

VMS-project eerder onder de Nederlandse naam MPS (milieuplan sierteelt), die niet in de 
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enquête vermeld was. Dit kan wel geen verklaring geven voor de 30 percent bedrijven die 

niet of vaag op de hoogte zijn van VMS. Vermoedelijk hangt dit voor een stuk samen met 

een algemeen gebrek aan interesse voor nieuwe ontwikkelingen en projecten op de sierteelt-

bedrijven. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 28. Deelname aan VMS bij de geënquêteerde siertelers (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Is nog nooit lid geweest van VMS 

 
75,0% 

 
(9) 

 
67,4% 

 
(29) 

 
80,0% 

 
(20) 

 
72,5% 

 
(58) 

Is vroeger nog lid geweest, maar nu niet meer 8,3% (1) 11,6% (5) 8,0% (2) 10,0% (8) 
Is lid van VMS 16,7% (2) 21,0% (9) 12,0% (3) 17,5% (14) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Slechts 17 percent van de sierteeltbedrijven die deelnamen aan deze enquête is lid van 

VMS. Volgens experten is dit nog iets hoger dan het werkelijk aandeel VMS-bedrijven. Vol-

gens een deskundige  schatting is ongeveer 11 percent van de sierteeltbedrijven lid van VMS 

(133 leden op ca. 1200 volwaardige sierbedrijven). Aan te stippen valt dat 8 bedrijven vroe-

ger nog lid geweest zijn van het VMS, maar dit nu niet meer zijn. 

 

Opvallend is dat deelname in de groep jonge bedrijven of oudere bedrijven met op-

volging (lange termijnperspectief) eerder laag is (12%). De middengroep (leeftijd bedrijfslei-

der tussen 35 en 50) bevat het grootste aandeel VMS-bedrijven.  

 

De deelnemende bedrijven behoren vooral tot de kasplantentelers, azaleatelers en 

snijbloementelers: 

Kasplantenbedrijven:   7 bedrijven of 30% van de kasplantenbedrijven 

Azaleabedrijven:   3 bedrijven of 18% van de azaleabedrijven 

Snijbloemenbedrijven:  2 bedrijven of 14% van de snijbloemenbedrijven 

Boomkwekerijbedrijven: 1 bedrijf of 11% van de boomkwekerijbedrijven 

Overig sierteeltbedrijf: 1 bedrijf of 9% van de overige sierteeltbedrijven 
 
C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

25,0

9,1

25,0

9,1

12,5

7,1

9,1

37,5

50,0

45,5

42,9

27,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Deelgenomen maar

gestopt (8)

Huidige deelnemers (14)

TOTAAL sierteelt (22)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 13. Algemene tevredenheid siertelers over VMS 
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Figuur 13 geeft de graad van tevredenheid weer van de geënquêteerde siertelers die 

ooit deelnamen aan VMS of op dit moment lid zijn. Dit zijn in totaal 22 bedrijven (zie ook 

Tabel 28). Van de bedrijven die nog deel uitmaken van het VMS zijn er 93 percent die hele-

maal of eerder tevreden zijn. Bij de bedrijven die geen lid meer zijn van VMS is de helft van 

de bedrijven helemaal niet of eerder niet tevreden (telkens 2 bedrijven). Toch is 37 percent 

eerder tevreden over het VMS. 
 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

25,0

29,0

11,1

25,4

15,0

13,2

11,9

35,0

18,4

33,3

25,4

10,0

23,7

33,3

20,9

15,0

15,8

22,2

16,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (20)

MT-perspectief (38)

KT-perspectief (9)

TOTAAL sierteelt (67)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 
Figuur 14. Overtuiging siertelers van bijdrage van deelname aan VMS tot vermindering van het gewasbe-
schermingsmiddelengebruik en/of de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen 
 

In Figuur 14 wordt het overtuigingspatroon weergegeven van alle bevraagde siertelers 

die ooit over VMS hadden gehoord, met betrekking tot de bijdrage van dit project om de mili-

eubelasting door gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Van de 67 bedrijven bleek meer 

dan 60 percent niet overtuigd of neutraal. Slechts 16 percent van de bedrijven waren er hele-

maal van overtuigd dat door deelname aan het VMS er een reductie-effect van gewasbe-

schermingsmiddelen mogelijk was. Vooral de groepen met middellange en lange termijnper-

spectief bevatten een belangrijk aandeel bedrijven die niet overtuigd zijn van het milieuvoor-

deel of een neutrale houding aannemen. Op termijn gezien zijn dit wel de bedrijven die de 

interessantste doelgroep vormen. Verdere bewustmaking van de voordelen van het VMS-

systeem kan dus zinvol zijn bij deze bedrijfsgroepen. 

 

Nochtans werkt VMS op twee punten aan een verlaagde milieudruk: enerzijds door het 

gebruik van weinig risicovolle producten te stimuleren via het systeem van de MIND-

indicator
2
, en anderzijds door de bewustmaking van het middelengebruik te verhogen door 

registratie en vergelijking tussen de bedrijven. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verlaging 

van de totale inzet van gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Volgens experten is het gebrek aan overtuiging te wijten aan een gebrek aan inzicht 

m.b.t. het MIND-systeem en de geregistreerde cijfers. Het MIND-systeem (specifiek gericht 

op verlagen milieudruk) is pas in 2004 in werking getreden. Op het moment van de enquête 

(en tot op heden) is het systeem nog niet voldoende ingeburgerd bij de telers. Het neemt een 

zekere tijd in beslag vooraleer telers vertrouwd raken met het systeem en er voldoende inzicht 

in krijgen. Veel VMS-telers registreren wel, maar ze leggen niet altijd de link met de gebruik-

                                                 
2
 MIND indicator : is een rekenmodule van milieuplan sierteelt die de gewasbeschermingsmiddelen indeelt op 

basis van hun milieubelasting en arbeidsveiligheid en daar een indicator van geeft. 



 

50

te hoeveelheden en de resulterende milieudruk op hun bedrijf. Ondanks de geleverde inspan-

ningen zijn ze hierdoor niet altijd op de hoogte van de bijdrage op milieugebied. 
 
D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis,

informatie, bekendheid

Verhoogde

arbeidsintensiviteit- en

organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (67)

Geen ervaring (45)

Deelgenomen maar gestopt (8)

Huidige deelnemers (14)

 
Figuur 15. Belang potentiële knelpunten rond deelname aan VMS volgens siertelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
 

Opvallend is de hoge score voor ‘verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie’. Bij 

veel telers heerst dus blijkbaar het idee dat deelname aan VMS een hoop papierwerk en admi-

nistratie met zich meebrengt. Vooral bedrijven die vroeger ooit lid waren van VMS beschou-

wen dit als een belangrijk knelpunt (maximale score door deze 8 bedrijven). 

 

Nochtans blijkt uit een andere enquête, gehouden onder VMS en MPS-deelnemers in 

België en Nederland begin 2005, dat de gemiddelde tijd vereist voor het invullen van de for-

mulieren niet veel meer in beslag neemt dan 1 tot 2 uur per maand (Onderzoeksrapport MPS-

beleidsenquête, 10-jarig jubileum, juni 2005). 85 percent van de ondervraagde bedrijven in 

die enquête gaven aan 2 uur of minder met het papierwerk bezig te zijn elke vier weken. 

 

Ook de hoge kosten blijken voor veel telers een belangrijk knelpunt, hoewel er voor 

deelname aan het VMS subsidies kunnen bekomen worden. Deze kosten zijn in principe dus 

niet onoverkomelijk. Dat sommige telers dit toch als een struikelblok ervaren, heeft waar-

schijnlijk te maken met het idee dat ze hiervoor niet voldoende in ruil krijgen. 

 

Als laatste gaven telers ook aan dat het ontbreken van geloof in het effect of voordeel 

van VMS-lid te zijn een belangrijke belemmering vormt voor deelname aan dit project.  

 

Ook het feit dat er geen hogere prijs wordt bekomen voor VMS-producten ondanks de 

extra inspanningen die geleverd worden werd als knelpunt genoemd. Het feit dat er geen grote 

vraag is naar milieuvriendelijk geteelde sierteeltproducten vanuit de afzet, waardoor VMS-

telers geen sterkere concurrentiepositie kunnen ontwikkelen wordt beschouwd als een min-

punt. 
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E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 29. Haalbaarheid deelname aan VMS volgens de geënquêteerde siertelers, per subgroep 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
 
 Haalbaarheid 0,1 0,4 0,2 0,3 

 
 Voor wat betreft de haalbaarheid van de techniek hebben de telers een uitgesproken 

neutrale mening. 

 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
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Figuur 16. Intenties van de geënquêteerde siertelers om deel te nemen aan VMS binnen de komende 5 
jaar 
 

In totaal zijn er slechts 24 percent van de bedrijven die VMS kennen die lid willen 

worden of blijven van het VMS. Dit zijn in totaal 16 bedrijven. Uit Tabel 28 kan afgeleid 

worden dat op het moment van de enquête al 14 bedrijven lid waren. Dit betekent dus dat 

slechts 2 bedrijven van plan zijn binnen de komende 5 jaar lid te worden. 13 percent van de 

bedrijven overweegt deelname; dit zijn in totaal 9 bedrijven.  

 

Hoewel in de groep van korte termijnperspectief het grootste aandeel bedrijven voor-

kwamen die overtuigd zijn van het milieuvoordeel van VMS, zijn de intenties om effectief lid 

te worden hier het laagst. De bovengenoemde knelpunten zullen waarschijnlijk de reden vor-

men voor het gebrek aan interesse. Van de bedrijven van de groepen middellange en lange 

terijnperspectief is 60 percent van de bedrijven niet van plan om deel te nemen. 
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2.1.5.  TECHNIEK 5: Vermijden puntvervuiling door het naleven van algemene voorzorgs-
maatregelen (cfr. brochure Fytofar) 
 

Puntverliezen zijn verliezen van onverdunde gewasbeschermingsmiddelen of spuit-

resten, waardoor deze direct op de bodem of direct in het oppervlaktewater terechtkomen, 

zonder het doel (de plant) te bereiken. Hiermee worden o.a. de volgende verliezen bedoeld:  

- lozing van spuitresten, spoelwater en reinigingswater in de beek / gracht; 

- morsen bij afmeten en voorbereiden van de spuitvloeistof; 

- overlopen van het spuittoestel bij het vullen; 

- lekkende spuitdoppen, leidingen of verbindingen; 

- slecht of niet uitspoelen van verpakkingen. 

 

Directe verliezen of puntverliezen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van 

de vervuiling van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Via een aantal speci-

fieke eenvoudige maatregelen kunnen puntverliezen spectaculair ingeperkt worden en kan zo 

een enorme milieuwinst geboekt worden. In dit deel van de enquête werd daarom gepeild 

naar het gedrag van telers m.b.t. puntverliezen van gewasbeschermingsmiddelen. De bedoe-

ling was om na te gaan in welke mate de bevraagde siertelers de code van Goede landbouw-

praktijken respecteren bij bespuitingen en oordeelkundig te werk gaan voor en na de bespui-

ting. 

2.1.5.1. Resultaten vragenlijst experten 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door vermindering verliezen naar 
de omgeving 

 
5 

1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten - 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten  -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen 0 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 
E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

100 % van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Het vermijden van puntverliezen door het naleven van een aantal algemene voor-

zorgsmaatregelen is een belangrijke reductietechniek die leidt tot een zeer sterke daling van 
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de milieubelasting. Een ander voordeel is vooral een verbetering van de omstandigheden om 

gewasbeschermingsmiddelen toe te passen zodat er minder risico is voor de gezondheid van 

de sierteler. Ook het imago van de sierteelt kan sterk verbeteren bij het toepassen van deze 

maatregelen.  

 

B. Haalbaarheid 

 

 De methode heeft zijn nut al bewezen op een beperkte groep van bedrijven. Het toe-

passen van de methode heeft geen nadelige invloed op het productieniveau of op de product-

kwaliteit. 

 

C. Knelpunten 

 

 Het toepassen van de methode leidt niet tot de inzet van meer productiemiddelen of 

een verhoging van het risico. In feite zijn er geen andere knelpunten dan de aandacht die de 

tuinder  moet hebben bij het werken met gewasbeschermingsmiddelen. 

 

D. Kosten.  

 

 Het toepassen van de methode heeft geen invloed op de productiekosten. Er zijn ook 

geen bijkomende investeringen nodig voor het toepassen van de methode. 

 

E. Streefdoel 

 

De bekendheid van deze maatregelen en van het onderzoek gevoerd in het studiepro-

ject de Nil-vallei
3
 van het CODA

4
 rond puntverliezen is vrij beperkt. De sensibiliseringscam-

pagne is volgens sierteeltexperten niet tot bij de siertelers geraakt. Verdere sensibilisering is 

dus aangewezen om de hele sector te bereiken. Alle bedrijven kunnen deze techniek toepas-

sen, en er moet gestreefd worden naar een 100 percent toepassing. 

2.1.5.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Dit deel van de enquête werd ingevuld door alle bedrijven uit de steekproef. 
 
A. KENNIS 

Tabel 30. Kennis rond puntvervuiling bij de geënquêteerde siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  

Totaal 
 
Had nog nooit over puntvervuiling gehoord 

 
16,7% 

 
(2) 

 
30,2% 

 
(13) 

 
32,0% 

 
(8) 

 
28,8% 

 
(23) 

Wist er al vaag iets over 0,0% (0) 9,3% (4) 4,0% (1) 6,3% (5) 
Is voldoende op de hoogte van het principe van puntver-
vuiling 

83,3% (10) 60,5% (26) 64,0% (16) 65,0% (52) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

Het probleem van de puntverliezen van gewasbeschermingsmiddelen blijkt nog niet 

algemeen bekend te zijn. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien er in de sierteelt nog geen 

echte campagnes zijn gevoerd om dit probleem meer ruchtbaarheid te geven. Fytofar organi-

seerde wel een bewustmakingscampagne rond puntvervuilingen (‘Kleine oorzaken, grote ge-

volgen’) maar deze campagne was hoofdzakelijk gericht op de akkerbouwsector en de loon-

                                                 
3
 Nil-vallei: de Nil is een riviertje in Waals-Brabant 

4
 CODA: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 



 

54

sproeiers. De tuinbouwsector is tot hiertoe nog geen doelgroep geweest van informerings-

campagnes rond puntverliezen, zodat veel telers dan ook nog niet echt vertrouwd zijn met 

deze term. 

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 

In de enquête werden een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te 

vermijden voorgelegd aan de siertelers. Deze maatregelen worden vermeld in tabel 31. De 

telers konden een score van 1 tot 5 geven voor elke maatregel, waarbij een score 1 overeen-

kwam met de vermelding ‘helemaal niet van toepassing’ op het bedrijf, en een score 5 ‘volle-

dig van toepassing op het bedrijf’. Bij de meeste maatregelen gaven de telers eerder hoge sco-

res aan. De meeste maatregelen zijn ook evidente zaken die al algemeen ingeburgerd zijn bij 

de meeste telers. Tijdens de interviews werd wel duidelijk dat sommige bevraagden bij dit 

deel van de enquête geneigd waren zichzelf in een goed daglicht te plaatsen. Het is dan ook 

moeilijk in te schatten in hoeverre alle resultaten in Tabel 31 volledig waarheidsgetrouw zijn. 
 
Tabel 31. Naleving geënquêteerde siertelers van enkele algemene voorzorgsmaatregelen om puntvervui-
ling te vermijden  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet van toepassing, 5= volledig van toepassing) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Herstelt of vervangt direct lekkende doppen, leidingen en 
kapotte drukmeters 

4,9 4,6 4,3 4,6 

Controleert telkens het etiket van de spuitvloeistof 4,7 4,6 4,4 4,5 

Respecteert de vooropgestelde bufferzones aangeduid 
op het etiket 

3,8 4,2 3,9 4,0 

Spoelt grondig lege verpakkingen en hun afsluitdoppen 
uit, en giet het spoelwater terug in het spuittoestel 

4,9 4,9 4,8 4,9 

Deponeert de verzegeling (metalen afsluiting van de 
spuitverpakking) bij de lege verpakkingen 

4,1 3,6 4,1 3,8 

Vermijdt telkens het overlopen van de tank 5,0 5,0 4,9 5,0 

Verdunt overschotten en spuit dit over het reeds behan-
delde gewas 

4,3 4,7 4,1 4,2 

Bewaart de uitgespoelde verpakkingen, afsluitdoppen en 
zegels in speciale fytofar-recoverzakken 

4,9 4,6 4,9 4,7 

Spuit niet over graskanten en bermen 3,3 3,8 4,0 3,8 

Behandelt niet bij te veel wind 4,0 4,3 4,3 4,3 

Behandelt niet wanneer er buien voorspeld worden 4,0 4,4 4,5 4,4 

 



 

 

55 

C. OVERTUIGING 

4,0

2,4

2,5

4,8

16,7

5,1

12,0

11,9

8,3

11,4

24,0

19,1

33,3

22,8

60,0

61,9

41,7

58,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (25)

MT-perspectief (42)

KT-perspectief (12)

TOTAAL sierteelt (79)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 17. Overtuiging siertelers van bijdrage naleven algemene voorzorgsmaatregelen om puntvervui-
ling te vermijden tot vermindering van de milieudruk door gewasbeschermingsmiddelen  

 Bijna 60 percent van alle siertelers zijn er helemaal van overtuigd dat het vermijden 

van puntvervuiling door het naleven van algemene voorzorgsmaatregelen een duidelijke bij-

drage levert aan het milieu. Bij de bedrijven van de groep met een korte termijnperspectief is 

dit echter maar een goede 40 percent. Voor de twee overige groepen is dit 60 percent. Nog 23 

pct. van de siertelers is er eerder van overtuigd dat deze maatregelen een positieve bijdrage 

leveren tot de bescherming van het milieu. 

 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Hoge kosten

Verhoogde

arbeidsintensiviteit- en

organisatie (tijd)

Gebrek aan kennis,

informatie, bekendheid

Geen geloof in effect

TOTAAL sierteelt (80)

KT-perspectief (12)

MT-perspectief (43)

LT-perspectief (25)

 
Figuur 18. Belang potentiële knelpunten rond naleven voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te ver-
mijden  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

De gemiddelde scores zijn bij alle potentiële knelpunten eerder laag zodat kan besloten 

worden dat geen van de vermelde zaken als werkelijk knelpunt kan beschouwd worden. Tij-

dens de interviews werden door de tuinders 2 bijkomende zaken als mogelijk knelpunt aange-
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haald, namelijk een tekort aan inzamelpunten en inzameldagen voor de verpakkingen van de 

gewasbeschermingsmiddelen. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 32. Haalbaarheid naleven voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te vermijden volgens de geën-
quêteerde siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
  
Haalbaarheid 1,8 1,8 1,5 1,7 

 

De siertelers zijn er van overtuigd dat het naleven van de maatregelen tot het vermij-

den van puntvervuiling helemaal haalbaar is. 

 
F. TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

8,3

1,3

20,0

11,6

12,5

80,0

88,4

91,7

86,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief  (25)

MT-perspectief  (43)

KT-perspectief  (12)

TOTAAL sierteelt (80)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 19. Intenties van de geënquêteerde siertelers om voorzorgsmaatregelen na te leven om puntverlie-
zen van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden binnen de komende 5 jaar  

Meer dan 86 percent van de siertelers denkt dat hij in de nabije toekomst deze techniek 

systematisch zal toepassen. Op de bedrijven met korte termijnperspectief zal meer dan 90 

percent deze techniek systematisch toepassen. Op de bedrijven met lange termijnperspectief 

meent 80 percent dat zij deze techniek systematisch zullen toepassen, de overige 20 percent 

zal dit af en toe toepassen. 
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2.1.6.  TECHNIEK 6: Uitzetten van gekweekte natuurlijke vijanden (biologische bestrijding)  

 
Bij deze maatregel worden natuurlijke vijanden van gewasbeschadigers zoals lieve-

heersbeestjes, sluipwespen, roofmijten, parasitaire aaltjes, enz. aangekocht en uitgezet in het 

gewas met als doel de aanwezige plagen in het gewas te bestrijden. Deze gekweekte natuur-

lijke vijanden dienen voor een maximaal effect zo lang mogelijk in de kas te verblijven. Dit 

kan dan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door het plaatsen van ‘bankerplantjes’ in de kas, 

dit zijn plantjes waarop onschadelijke prooiorganismen (vb. graanluiskweekjes) zitten voor 

de biologische bestrijders, zodat deze zich kunnen voeden wanneer er te weinig beschadigers 

op de sierplanten voorkomen. 

 

Enkel bedrijven met een belangrijk aandeel binnenteelt dienden de vragen bij deze 

techniek te beantwoorden.  

2.1.6.1. Resultaten vragenlijst experten 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door vermindering verliezen naar 
de omgeving 

1 of 4 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 (en 1) 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit -1 tot +1 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1;2;3;4;6 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid +1 
 - loonwerk 0 
 - andere: +1 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

- % van de sierteeltbedrijven met bedekte 
teelt 

 

De beoordeling van deze techniek wordt bemoeilijkt door de vaststelling dat het effect 

en de resultaten sterk afhankelijk zijn van de in te zetten biologische bestrijders en van het 

type plaagorganisme. Bepaalde plaagorganismen zijn goed te bestrijden met natuurlijke vijan-

den. De bestrijding van bijvoorbeeld bladluis of varenrouwmug (Sciara) verloopt relatief 

goed met respectievelijk lieveheersbeestjes en roofmijten of aaltjes. Spint daarentegen  is heel 

moeilijk onder controle te houden met  natuurlijke vijanden. De resultaten van biologische 

bestrijding in serres met sierplanten zijn bovendien afhankelijk van bedrijf tot bedrijf  (ver-

schillend micro-klimaat) en geval tot geval. Soms zal de bestrijding goed verlopen, dan weer 
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niet. Er zijn nog weinig sierteeltbedrijven die ruime ervaring hebben opgebouwd met deze 

techniek. Hierdoor is de praktijkkennis nog eerder beperkt. 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Het milieuvoordeel is afhankelijk van de werking van de techniek. Als het lukt, kan er 

sterk bespaard worden op de inzet van chemische middelen en verdient de techniek een hoge 

score (score 4). Als de biologische bestrijding om één of andere reden faalt, wat in deze fase 

nog regelmatig het geval is, is het milieuvoordeel eerder beperkt (score 1). In dergelijke ge-

vallen moet vaak achteraf nog sterk gecorrigeerd worden met gewasbeschermingsmiddelen en 

is er vaak geen sprake meer van een reductie. Andere voordelen die worden aangehaald zijn 

de verhoogde veiligheid voor de toepasser, en voor anderen die in de serre komen (kinderen, 

werknemers). Dit voordeel is vaak voor telers een eerste motivatie om bestrijding met behulp 

van natuurlijke vijanden te overwegen.   

 

B. Haalbaarheid 

 

In de sierteeltsector bevindt deze techniek zich nog in een beginstadium. Er wordt wel 

onderzoek naar verricht en er is ook al een beperkte doorstroming naar de praktijk, maar eer-

der op kleine schaal. Veel bedrijven proberen het eens uit en stoppen ermee na een slechte 

ervaring.  Hierdoor wordt onvoldoende praktijkervaring opgebouwd, onder meer wat betreft 

de goede voorwaarden voor een geslaagde bestrijding. Tal van zaken kunnen immers zorgen 

voor een slechte bestrijding. Het oplossen van die praktische problemen vormt een belangrijke 

uitdaging om de techniek bij een breder publiek te introduceren.  

 

Een bijkomende belemmering in dit verband is de lage interesse bij de producenten/ 

verdelers van biologische bestrijders voor de sierteeltsector als doelgroep voor hun producten. 

Wegens de hoge kwaliteitsdrempel voor sierteeltproducten is biologische bestrijding hier 

minder evident dan in andere sectoren. Bovendien  zijn de teelten en bedrijven onderling sterk 

verschillend, waardoor men veel moeilijker een product kan ontwikkelen voor een grote groep 

vergelijkbare bedrijven. Deze zaken zorgen ervoor dat de sierteeltsector een moeilijke doel-

groep vormt voor toepassing van biologische bestrijding.  Het onderzoek en de ontwikkeling 

naar producten voor deze sector ter verruiming van het gamma bestrijders bij sierplanten, is 

dan ook vaak minder prioritair dan voor andere doelgroepen. Ook de opbouw van ervaring om 

de randvoorwaarden voor een  goede bestrijding te kennen, verloopt hier minder vlot. 

 

De impact van de techniek op de kwaliteit van de sierplanten is variabel. In sommige 

gevallen zal er geen effect worden waargenomen. In andere gevallen zal er een daling zijn van 

de kwaliteit door het voorkomen van bevuiling op de planten (uitwerpselen, vervellingshui-

den,…) of door de aanwezigheid van de ingezette bestrijders zelf. Er kan echter ook sprake 

zijn van een stijging van de kwaliteit,  bijvoorbeeld wanneer de biologische bestrijding ge-

slaagd is en er door de verlaagde inzet van gewasbeschermingsmiddelen geen groeiremming 

is opgetreden. 

 

C. Knelpunten 

 

Er worden verschillende knelpunten aangehaald bij deze techniek. Zowel de hoge kos-

ten (1), de verhoogde arbeidsinzet (opvolgen van de populaties) (2), de vereiste kennis (3) 

voor een teler en het risico (4) verbonden met de techniek vormen in deze fase nog een knel-
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punt. Het risico bij biologische bestrijding is veel groter dan bij een chemische bestrijding, 

aangezien men niet zeker is dat de bestrijding  zal slagen.   

 

Een bijkomend knelpunt is het ontbreken van voldoende efficiënte bestrijders voor 

belangrijke plaagorganismen en het ontbreken van kennis rond de voorwaarden voor een 

goede bestrijding (6). 

 

D. Kosten 

 

De kosten voor gewasbeschermingsmiddelen (hiermee worden enkel chemische mid-

delen bedoeld) kunnen matig dalen. De kosten voor arbeid (scouten, uitzetten bestrijders) en 

voor de aankoop van de natuurlijke vijanden zelf, zullen dan weer wat toenemen. 

 

E. Streefdoel 

 

De experten konden geen globale inschatting maken van de uitbreiding van deze tech-

niek als geheel. Naargelang een bepaald biologisch product goed werkt en positieve resultaten 

vertoont, zal een verdere uitbreiding mogelijk zijn.  Enkel wanneer alle belangrijke praktische 

problemen en belemmeringen worden opgelost, zal een product kunnen doorbreken. Op dit 

moment zijn er specifiek voor de sierteelt nog maar enkele producten waarbij dit het geval is.  

 

2.1.6.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen in verband met deze reductietechniek werden ingevuld door de 76 bedrijven 

met teelten onder glas. 
 
A. KENNIS 

Tabel 33. Kennis van biologische bestrijding door uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden bij siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Binnenteelt 

Totaal 
 
Had nog nooit over het uitzetten van gekweekte natuurlij-
ke vijanden in de kas gehoord 

 
16,7% 

 
(2) 

 
7,5% 

 
(3) 

 
16,7% 

 
(4) 

 
11,8% 

 
(9) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 10,0% (4) 4,2% (1) 6,6% (5) 

Begrijpt voldoende het principe van het uitzetten van 
biologische bestrijders in siergewassen 

83,3% (10) 82,5% (33) 79,2% (19) 81,6% (62) 

 100% (12) 100% (40) 100% (24) 100% (76) 

 

Uit Tabel 33 wordt duidelijk dat deze bestrijdingstechniek nog niet algemeen gekend 

is onder siertelers. Ongeveer 18 percent van de bevraagde bedrijfsleiders had nog nooit of 

slechts vaag over biologische bestrijding in serreteelt gehoord. Dit kan voor een stuk ver-

klaard worden doordat werken met natuurlijke vijanden in de sierteelt zich nog in een eerder 

experimenteel stadium bevindt.  
 



 

60

B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 34. Huidige toepassing van biologische bestrijding door uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden 
(penetratiegraad) op de geënquêteerde bedrijven 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Binnenteelt 
Totaal 

 
Heeft nog nooit gekweekte natuurlijke vijanden in de kas 
uitgezet 

 
100% 

 
(12) 

 
72,5% 

 
(29) 

 
87,5% 

 
(21) 

 
81,6% 

 
(62) 

Heeft nog natuurlijke vijanden in de kas uitgezet, maar 
zet er nu geen meer uit 

0,0% (0) 17,5% (7) 8,3% (2) 11,8% (9) 

Maakt momenteel af en toe gebruik van gekweekte na-
tuurlijke vijanden om uit te zetten in de kas 

0,0% (0) 10,0% (4) 4,2% (1) 6,6% (5) 

 100% (12) 100% (40) 100% (24) 100% (76) 

 

Een beperkt aantal bedrijven geeft toch aan af en toe natuurlijke vijanden uit te zetten 

in hun serre. Deze bedrijven komen niet allemaal uit de groep jonge bedrijven (of oudere met 

opvolging), maar kunnen grotendeels gesitueerd worden in de groep bedrijven met een be-

drijfsleider tussen de 35 en 50 jaar. 

 

Het aandeel bedrijven dat de techniek al heeft uitgeprobeerd, maar er dan is van afge-

stapt (12% van de bedrijven) blijkt groter te zijn dan de bedrijven die het nog steeds toepas-

sen. Dit bevestigt de vaststelling dat biologische bestrijding van gewasbeschadigers in de 

sierteelt niet altijd haalbaar is en dat de resultaten op dit moment soms nog te wensen over 

laten. Verder onderzoek en opbouw van meer praktijkervaring zijn aangewezen om hieraan 

tegemoet te komen. 

 

De verdeling van de resultaten gevonden in Tabel 34 wordt onderverdeeld volgens 

bedrijfstype en deze wordt weergegeven in Tabel 35. 

Tabel 35. Huidige toepassing van biologische bestrijding door uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden, 
volgens bedrijfstype  

 Kasplanten 
bedrijf 

Azalea 
bedrijf 

Snijbloem 
bedrijf 

Begonia 
bedrijf 

Boom 
kwekerij 

Overig 
Sierteelt 
bedrijf 

 
Heeft nog nooit gekweekte natuurlijke vijanden in de 
kas uitgezet 

 
78,3% 
(18) 

 
 94,1% 

(16) 

 
71,4% 
(10) 

 
100% 

(6) 

 
60% 
(3) 

 
81,8% 

(9) 
Heeft nog natuurlijke vijanden in de kas uitgezet, maar 
zet er nu geen meer uit 

17,4% 
(4) 

0% 
(0) 

21,4% 
(3) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

18,2% 
(2) 

Maakt momenteel af en toe gebruik van gekweekte 
natuurlijke vijanden om uit te zetten in de kas 

4,3% 
(1) 

 5,9% 
(1) 

7,1% 
(1) 

0% 
(0) 

40% 
(2) 

0% 
(0) 

 100% 
(23) 

100% 
(17) 

100% 
(14) 

100% 
(6) 

100% 
(5) 

100% 
(11) 

 

Het is vooral op kasplantenbedrijven en snijbloemenbedrijven dat de techniek al is 

uitgeprobeerd. De meeste van deze bedrijven zijn er echter mee gestopt. Bedrijven met knol-

begonia’s passen deze techniek niet toe. In deze teelt is het werken met natuurlijke vijanden 

ook praktisch niet mogelijk. 

 

Van de vijf boomkwekerijbedrijven met binnenteelten, blijken twee bedrijven regel-

matig gebruik te maken van natuurlijke vijanden in hun serres. In de boomkwekerij kan 

vooral het uitzetten nuttig zijn om taxuskevers te bestrijden. De experten geven echter aan 

dat dit percentage (40 percent van de bedrijven) een overschatting is van de werkelijke toe-

passing op boomkwekerijen (er zijn trouwens maar 5 boomkwekerijen in de steekproef). 
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Tabel 36. Intensiteit van toepassing van de techniek door geënquêteerde siertelers die biologische be-
strijding toepassen  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Binnenteelt 
Totaal 

 
Mate van toepassing - Eerder sporadisch 

 
0% 

 
(0) 

 
25,0% 

 
(1) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
20,0% 

 
(1) 

Mate van toepassing - Eerder systematisch 0% (0) 75,0% (3) 100% (1) 80,0% (4) 

 100% (0) 100% (4) 100% (1) 100% (5) 

 

Uit tabel 36 kan geconcludeerd worden dat bedrijven die eerder aangaven soms ge-

bruik te maken van natuurlijke vijanden om plaagorganismen te bestrijden, dit meestal op een 

systematische manier doen. Deze bedrijven zijn dus tevreden over het systeem van werken 

met natuurlijke vijanden en zien het als een maatregel die op vaste basis kan worden ingezet 

om populaties van beschadigers in hun kas te beperken. 

 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van natuurlijke vijanden in een serre, kan het soms 

nuttig zijn de populaties van deze gekweekte ‘beestjes’ in stand te houden via bankerplantsys-

temen. Dit zijn plantjes die in de kas worden geplaatst met daarop prooiorganismen voor de 

biologische bestrijder. Deze prooiorganismen zijn wel geen gewasbeschadigers voor de teelt. 

Het bankerplantsysteem zorgt ervoor dat de uitgezette natuurlijke vijanden steeds voldoende 

prooien hebben om zich in stand te houden, ook wanneer de te bestrijden beschadiger in be-

perkte mate aanwezig is. In Tabel 37 wordt gepeild naar de toepassing van dergelijke banker-

plantsystemen. 

Tabel 37. Huidige toepassing bankerplantensystemen door de geënquêteerde siertelers   

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Binnenteelt 
Totaal 

 
Heeft nog nooit bankerplanten in de kas uitgezet 
 

 
100% 

 
(12) 

 
95,0% 

 
(38) 

 
91,7% 

 
(22) 

 
94,7% 

 
(72) 

Heeft nog bankerplanten in de kas uitgezet, maar zet er 
nu geen meer uit 

0,0% (0) 2,5% (1) 4,2% (1) 2,6% (2) 

Maakt momenteel af en toe gebruik van bankerplanten 
om de uitgezette natuurlijke vijanden in stand te houden 

0,0% (0) 2,5% (1) 4,2% (1) 2,6% (2) 

 100% (12) 100% (40) 100% (24) 100% (76) 

 

Gezien de lage toepassingsgraad van biologische bestrijding in serres, mag ook een la-

ge toepassing van bankerplantsystemen verwacht worden. Slechts 2 bedrijven maken er mo-

menteel gebruik van. Dit betekent dat 2 van de 5 bedrijven die werken met natuurlijke vijan-

den, gebruik maken van bankerplantjes (of 40%).  
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C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
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44,4
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33,3

21,4

80,0

28,6

20,0

7,1
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Toegepast maar  gestopt

(9)

Huidige toepassers (5)

TOTAAL BINNENTEELT

(14)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 

Figuur 20. Algemene tevredenheid siertelers omtrent uitzetten van gekweekte natuurlijke vijanden in de 
kas (biologische bestrijding)  

Enkel bedrijven die ervaring hebben met deze techniek, konden hun mening geven wat 

betreft tevredenheid. Dit zijn zowel bedrijven die de techniek nog steeds systematisch toepas-

sen, als bedrijven die ermee zijn gestopt. Uit de resultaten in Figuur 20  blijkt dat de (weinige) 

bedrijven die op het moment van de enquête gebruik maken van natuurlijke vijanden, hierover 

eerder tevreden zijn. Bij de bedrijven die ermee zijn gestopt, zijn de waarderingscijfers toch 

een stuk minder. Hier geven de meeste bedrijven aan eerder niet of helemaal niet tevreden te 

zijn, wat kon verwacht worden gezien ze met de techniek gestopt zijn. Redenen voor deze 

ontevredenheid kunnen teruggevonden worden in Figuur 22. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
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Eerder niet overtuigd
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Figuur 21. Overtuiging siertelers van bijdrage biologische bestrijding (uitzetten natuurlijke vijanden in 
kas) tot vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik  
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Bij alle siertelers die kennis hebben van deze bestrijdingstechniek (67 bedrijven) werd 

gepeild naar hun overtuiging over het milieuvoordeel van biologische bestrijding in serres. De 

meningen hierover waren verdeeld. Een aantal bedrijven gaf aan helemaal niet of eerder niet 

overtuigd te zijn. Toch is ruim 70 percent van de bedrijven overtuigd dat de techniek bijdraagt 

tot een verlaagde inzet van gewasbeschermingsmiddelen.  

 

De grootste scepsis t.o.v. het nut van deze maatregel blijkt voor te komen onder de 

groep bedrijven met lange termijnperspectieven (jonge bedrijfsleiders of bedrijfsleiders ouder 

dan 50 met opvolger). Deze groep is wel de belangrijkste doelgroep voor potentiële toepas-

sing van de maatregel in de toekomst, wanneer de techniek ook meer op punt zal staan. Het 

overtuigen van deze groep bedrijven zal dan ook een eerste belangrijke stap zijn om de toe-

passingsgraad te kunnen verhogen. 
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Weinig gekw eekte natuurlijke vijanden ter beschikking

voor mijn siergew assen

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL BINNENTEELT (67)

Huidige toepassers (5)

Toegepast maar gestopt (9)

Geen ervaring (53)

 
Figuur 22. Belang potentiële knelpunten rond uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden per bedrijfstype 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Alle voorgelegde potentiële knelpunten scoren gemiddeld hoger dan 2 en worden dus 

als eerder belangrijk ervaren. Deze knelpunten verklaren dus voor een groot stuk de lage toe-

passingsgraad onder de telers. Vooral de hoge kosten en het gebrek aan voldoende beschikba-

re natuurlijke vijanden blijken een belangrijk probleem te vormen volgens de bevraagde sier-

telers.  

 

Wanneer gefocust wordt op de groep bedrijven die de techniek al hebben uitgepro-

beerd maar ermee zijn gestopt, blijken de voornaamste knelpunten hier naast de hoge kosten, 

de verhoogde arbeidsintensiviteit en een gebrek aan geloof in het nuttige effect van de tech-

niek. Dit, samen met de hoge kosten, vormt dus waarschijnlijk de belangrijkste redenen om de 

toepassing niet verder te zetten. 

 

Telers zonder ervaring met het uitzetten van natuurlijke vijanden blijken vooral een 

gebrek aan beschikbare natuurlijke vijanden te ervaren. Het kan dus zijn dat het hier om be-

drijven gaat met teelten waarvoor effectief onvoldoende biologische bestrijders op de markt 
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zijn. In sommige gevallen kan het ook gaan om een gebrek aan informatie m.b.t. de bestaande 

natuurlijke vijanden. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 38. Haalbaarheid uitzetten gekweekte natuurlijke vijanden volgens siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
  
Haalbaarheid -1,5 -0,7 -0,3 -0,7 

 

De meeste telers vinden deze techniek eerder niet haalbaar. Vooral oudere bedrijfslei-

ders (zonder opvolger) zijn duidelijk niet overtuigd van de haalbaarheid. De vele knelpunten 

aangehaald in Figuur 22 kunnen dit voor een stuk verklaren. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
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Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen
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Systematisch toepassen

 

Figuur 23. Intenties van de geënquêteerde siertelers om gebruik te maken van gekweekte natuurlijke vij-
anden voor biologische bestrijding binnen de komende 5 jaar  

De groep bedrijven met korte termijnperspectief vindt het uitzetten van natuurlijke vij-

anden in hun serres duidelijk niet haalbaar (Tabel 38) en geeft dan ook aan dit niet te zullen 

toepassen in de nabije toekomst (100%).  

 

De andere bedrijven blijken toch wat meer open te staan voor deze maatregel. Vooral 

in de groep lange termijnperspectief geeft een belangrijk aandeel van de bedrijven aan de 

techniek in overweging te nemen of te gaan uitproberen. Bij de bedrijven met middellange 

termijnperspectief staat ongeveer de helft van de bedrijven open voor een mogelijke toepas-

sing. Dezelfde verhouding is terug te vinden bij het totaal van de bevraagde sierteeltbedrijven. 

Toch zou maar 15 percent van de telers de techniek systematisch of slechts af en toe toepas-

sen. 

 

De beperkte intenties van siertelers om deze techniek toe te passen kon verwacht 

worden gezien het gebrek aan wetenschappelijke info en het beperkte succes van de biologi-

sche bestrijding in sierteeltbedrijven tot hiertoe. Telers zullen dergelijke maatregelen enkel 

overwegen wanneer ook duidelijk is dat toepassing mogelijk is zonder al te grote impact op 

de productie/kwaliteit. 
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2.1.7.  TECHNIEK 7: Algemene bedrijfshygiëne  

 
Hygiënisch werken op het bedrijf kan een grote invloed hebben op het tegengaan van 

de verspreiding van ziekten en plagen op het bedrijf. Deze maatregel werd geselecteerd voor 

de teeltgroep buitenteelt. Hygiënemaatregelen die in buitenteelten kunnen toegepast worden 

zijn onder meer: 

- onkruidvrij houden van de percelen; 

- verwijderen geïnfecteerde planten; 

- deponeren van afval op een geschikte locatie op het bedrijf (bijv. op voldoende afstand 

van waterput); 

- proper houden van werkmateriaal. 

 

2.1.7.1. Resultaten vragenlijst experten 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid 
(dosis/ aantal bespuitingen) 

2 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 3 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 1 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 1 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 6 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

90 % van de sierteeltbedrijven met buiten-
teelten 

 

Deze techniek is  vooral gericht op de groep bedrijven die geen strikte bedrijfshygiëne 

nastreven en hierdoor het risico op infectie van hun teelten verhogen. De aandacht voor be-

drijfshygiëne verschilt van teler tot teler en is afhankelijk van de persoonlijke ingesteldheid. 

De actuele toepassingsgraad is dus eerder moeilijk te bepalen. Toch heerst de gedachte dat op 

dit moment de aandacht voor bedrijfshygiëne nog niet optimaal is en er bij een bepaalde groep 

telers op dit gebied nog veel te realiseren valt.  
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A. Milieuvoordeel 

 

 De experten zijn van mening dat deze techniek enige daling van de milieubelasting 

met zich mee kan brengen. Deze daling zou vooral te wijten zijn aan de afname van het aantal 

bespuitingen dat moet worden uitgevoerd op het bedrijf. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 De techniek heeft al zijn doeltreffendheid bewezen in de praktijk en kan leiden tot een 

matige stijging van zowel het productieniveau als van de productkwaliteit. 

  

C. Knelpunten 

 

 Het belangrijkste knelpunt rond deze techniek is het bewustzijn van het belang van 

bedrijfshygiëne (6), en heeft dus te maken met de ingesteldheid van de teler. De belangrijkste 

uitdaging vormt het overtuigen van het groepje telers dat nog onvoldoende aandacht besteedt 

aan bedrijfshygiëne. 

 

D. Kosten 

 

 Er zijn geen bijkomende investeringen nodig om deze techniek toe te passen. Er is ook 

geen effect op de verschillende kostencomponenten, er kan zelfs een matige daling van de 

kosten van gewasbeschermingsmiddelen worden bekomen. 

 

E. Streefdoel 

 

In een ideale situatie wordt op alle bedrijven voldoende aandacht geschonken aan be-

drijfshygiëne. Experten zijn echter van mening dat er steeds een bepaalde groep bedrijven zal 

zijn die heel moeilijk of helemaal niet aan te zetten zijn om meer belang te hechten aan be-

drijfshygiëne en hun ingesteldheid te veranderen. Deze groep wordt op ongeveer 5 tot 10 per-

cent van de bedrijven geschat.  

2.1.7.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen over deze techniek werden beantwoord door de bedrijven met buitenteelten. 

(57 bedrijven). 
 
A. KENNIS 

 Tabel 39. Kennis van belang algemene bedrijfshygiëne voor vermijden ziekteverspreiding  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  

Totaal 
 
Had nog nooit over invloed van algemene bedrijfshygiëne 
op de verspreiding van ziekten en plagen gehoord 

 
0,0% 

 
(0) 

 
3,3% 

 
(1) 

 
5,0% 

 
(1) 

 
3,5% 

 
(2) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 3,3% (1) 0,0% (0) 1,8% (1) 

Begrijpt voldoende het belang van bedrijfshygiëne voor 
het vermijden van verspreiding van ziekten en plagen 

100% (7) 93,3% (28) 95,0% (19) 94,7% (54) 

 100% (7) 100% (30) 100% (20) 100% (57) 

 

Zoals verwacht mag worden bij deze maatregel is het merendeel van de telers op de 

hoogte van het belang van bedrijfshygiëne. Het is zelfs eerder verwonderlijk dat toch een 

tweetal bedrijven hierover nog nooit gehoord hadden.  
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B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 40. Huidige toepassing hygiënemaatregelen door de geënquêteerde siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet van toepassing, 5= volledig van toepassing) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Houdt de percelen en de omgeving rond de percelen 
onkruidvrij 4,71 4,47 4,30 

 
4,4 

Ontsmet het werkmateriaal 2,14 1,80 2,25 2,0 

Indien besmette partij, werkt van onbesmette naar be-
smette zone 2,86 2,77 2,80 2,8 

Als het overtollige drainwater niet vlot kan weglopen 
wordt het vlug opgemerkt en hersteld 3,71 4,10 3,50 3,8 

Zieke of aangetaste planten worden direct verwijderd 4,71 4,03 4,20 4,2 

Snoeiafval afkomstig van planten wordt direct verwijderd 4,86 4,13 4,00 4,2 

De paden tussen de verschillende percelen worden 
proper en net gehouden 4,71 4,57 4,50 4,6 

Bij het behandelen wordt er geprobeerd zo weinig moge-
lijk wonden te maken 4,86 4,13 3,95 4,2 

 

In Tabel 40 wordt gepeild naar de toepassing van een aantal algemene hygiënemaatre-

gelen in buitenteelten. De meeste van deze maatregelen worden wel toegepast door de geën-

quêteerde siertelers. Ontsmetten van werkmateriaal is echter een maatregel die niet steeds 

toegepast wordt. In buitenteelten is het wel niet evident om strikt te gaan ontsmetten aange-

zien het hier over grote hoeveelheden werkmateriaal gaat. De belangrijkste hygiënemaatrege-

len voor buitenteelten zijn dan ook het onkruidvrij houden van de percelen en het verwijderen 

van aangetaste planten of snoeiafval. De naleving van deze voorzorgsmaatregelen blijkt eer-

der goed te zijn.  
 
C. OVERTUIGING 
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Figuur 24. Overtuiging siertelers van bijdrage algemene bedrijfshygiëne tot vermindering van het gewas-
beschermingsmiddelengebruik  

Van de siertelers met buitenteelten zijn er bijna 58 percent die er helemaal van over-

tuigd, en 28 percent die er eerder van overtuigd zijn dat een goede bedrijfshygiëne kan leiden 

tot een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Opmerkelijk is wel 

dat er bij de telers met korte termijnperspectief een hoger percentage is dat helemaal over-

tuigd is. In dezelfde groep zijn er echter bijna 28 percent van de telers die eerder niet of hele-

maal niet overtuigd zijn van de bijdrage van deze techniek tot een vermindering van het ge-
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wasbeschermingsmiddelengebruik. Bij de twee andere groepen is de overtuiging in het posi-

tieve effect van de techniek veel groter. De meeste siertelers zijn duidelijk overtuigd dat be-

drijfshygiëne belangrijk is om het risico op ziekteontwikkeling te beperken.  

 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen geloof in belang

van algemene

bedrijfshygiëne

Gebrek aan kennis,

informatie, bekendheid

Verhoogde

arbeidsintensiviteit- en

organisatie (tijd)

Hoge kosten

TOTAAL buitenteelt (57)

KT-perspectief (7)

MT-perspectief (30)

LT-perspectief (20)

 
Figuur 25. Belang potentiële knelpunten rond algemene bedrijfshygiënemaatregelen, per subgroep van 
siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Het enige knelpunt dat voor deze techniek een gemiddelde score hoger dan 2 heeft, is 

de verhoogde arbeidsintensiviteit en –organisatie. Het uitvoeren van hygiënemaatregelen 

neemt inderdaad wel tijd in beslag, maar er mag gesteld worden dat een goede teler het nale-

ven van bepaalde hygiënevoorschriften eerder spontaan doet vanuit de overtuiging dat zo de 

ziekteverspreiding op zijn bedrijf wordt geminimaliseerd. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
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Figuur 26. Intenties van de geënquêteerde siertelers om aandacht te besteden aan algemene bedrijfshy-
giëne binnen de komende 5 jaar  
(Gemiddelde scores; 1= geen aandacht, 3 = beperkte aandacht, 5= maximale aandacht) 

 

Op de bedrijven met middellang en lange termijnperspectief zal er in de komende ja-

ren bijna een maximale aandacht worden besteed aan deze techniek. Voor de groep bedrijven 

met korte termijnperspectief lijkt er toch eerder beperkte aandacht te zullen zijn voor de be-

drijfshygiëne. Een verdere overtuiging van het belang van hygiëne op het bedrijf kan dus zin-

vol zijn
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2.1.8.  TECHNIEK 8: Opvolgen van waarschuwingssystemen  

 
Waarschuwingssystemen zijn gebaseerd op het waarnemen van de diverse stadia van 

ziekten en plagen in het gewas, in combinatie met de opvolging van klimaatsfactoren om 

voorspelling van de aanwezigheid van schadelijke stadia mogelijk te maken. Hierop kan dan 

de chemische gewasbescherming afgestemd worden en hoeft er niet meer volgens kalender-

bespuitingen behandeld te worden, maar enkel wanneer het gewas echt dreigt economische 

schade te ondervinden. 

2.1.8.1. Resultaten vragenlijst experten 

 

Waarschuwingssystemen in de sierteeltsector zijn momenteel op sectorniveau enkel 

uitgewerkt voor de boomkwekerij. De beoordeling van deze techniek gebeurde ook enkel 

voor deze doelgroep. 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid 
(dosis/ aantal bespuitingen) 

4 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 3 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 1 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 1 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten - 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

100 % van de boomkwekerijbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Het waarschuwingssysteem levert een belangrijke bijdrage in het tegengaan van ka-

lenderspuiten en krijgt dus een hoge milieuscore. Momenteel is er ook sprake van om het 

waarschuwingssysteem voor de boomkwekerij te koppelen aan het MIND-systeem (risico-

indicator voor gewasbeschermingsmiddelen- cfr. VMS). Hierdoor zou het milieuvoordeel nog 

verhoogd kunnen worden. 
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B. Haalbaarheid 

 

Het systeem heeft zijn nut al bewezen in de praktijk en is algemeen gangbaar op de 

bedrijven. Bij het toepassen van de techniek kan er in sommige gevallen sprake zijn van een 

lichte stijging van de productie doordat er een betere gewasgroei en minder uitval is. Ook de 

kwaliteit  wordt in deze gevallen positief beïnvloed. 

 

C. Knelpunten 

 

 De experten zien geen enkel knelpunt bij het toepassen van deze techniek. 

 

D. Kosten 

 

 Voor het toepassen van het systeem zijn geen extra investeringen nodig. Er wordt aan-

genomen dat er een matige daling zal zijn van de kosten van de gewasbeschermingsmiddelen 

omdat bespuitingen slechts zullen uitgevoerd worden indien zij echt nodig zijn. De andere 

kosten blijven onveranderd. 

 

E. Streefdoel 

 

Het huidige systeem voor waarschuwingen in de boomkwekerij kan in principe door 

alle boomkwekers toegepast worden, vandaar een mogelijke uitbreiding tot 100 percent. Bin-

nen het bestaande systeem is er bovendien mogelijkheid tot verdere uitbreiding van het gam-

ma organismen dat opgevolgd wordt. De onderzoekscentra zijn hier dan ook continu mee be-

zig. 

 

De uitbreiding van waarschuwingssystemen naar andere teeltgroepen dan de boom-

kwekerij is minder evident. Om een goed werkend waarschuwingssysteem uit te bouwen, 

moet men kunnen uitgaan van een relatief grote groep gelijkaardige bedrijven met een min of 

meer gelijke teelt (en teeltsysteem).  In de sierteelt is het bijna enkel de boomkwekerij die 

hieraan voldoet. Bij veel andere teelten zijn er grote verschillen tussen de bedrijven onderling, 

bijvoorbeeld in het tijdstip wanneer de planten buiten worden geplaatst, in de cultivars die 

geteeld worden, enz. Veel ziektes zijn erg cultivargebonden zodat in het laatste geval veel 

verschillende plaagorganismen op een beperkt aantal bedrijven voorkomen. Dergelijke plaag-

organismen komen niet onmiddellijk in aanmerking om een waarschuwingssysteem rond uit 

te bouwen.  

 

Een bijkomende belemmering  om waarschuwingen te organiseren voor nieuwe ziek-

tes of plagen kan de wijze van detectie zijn. Sommige ziektes/ plagen kunnen enkel worden 

waargenomen via speciale technieken (bv. labo-analyses) die eerder kostelijk zijn.  Voor zo’n 

gewasbeschadigers lukt het niet om een betaalbaar systeem uit te bouwen. 
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2.1.8.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Deze enquête werd ingevuld door alle bedrijven met buitenteelten (57).  

 
Momenteel zijn waarschuwingssystemen enkel op sectorniveau uitgewerkt voor 

boomkwekerijteelten. Enkel bedrijven die boomkwekerijproducten telen, kwamen daarom in 

aanmerking om de vragen rond deze techniek verder te beantwoorden. In Tabel 41 wordt 

weergegeven welk aandeel van de bevraagde sierteeltbedrijven dit deel van de enquête heeft 

ingevuld. In totaal vullen dus slechts 15 bedrijven, met boomkwekerijteelten, de vragenlijst 

voor deze techniek verder in. 

 

Tabel 41. Aandeel geënquêteerde sierteeltbedrijven met boomkwekerijgewassen   

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
Totaal 

 
Teelt boomkwekerijgewassen 

 
28,6% 

 
(2) 

 
26,7% 

 
(8) 

 
25,0% 

 
(5) 

 
26,3% 

 
(15) 

Teelt geen boomkwekerijgewassen 71,4% (5) 73,3% (22) 75,0% (15) 73,7% (42) 
 100% (7) 100% (30) 100% (20) 100% (57) 

 
A. KENNIS 

Tabel 42. Kennis van waarschuwingssystemen bij de geënquêteerde boomkwekers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Boomkwekerij 

Totaal 
 
Had nog nooit over  waarschuwingssystemen gehoord 
 

 
0,0% 

 
(0) 

 
12,5% 

 
(1) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
6,7% 

 
(1) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Begrijpt voldoende het principe van waarschuwingssys-
temen 

100% (2) 87,5% (7) 100% (5) 93,3% (14) 

 100% (2) 100% (8) 100% (5) 100% (15) 

 

Bij de bedrijven met boomkwekerijteelten is de kennis van het systeem optimaal. 

Minder dan één bedrijf op de tien heeft nog nooit over waarschuwingssystemen gehoord. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 43. Huidige opvolging waarschuwingssystemen bij de geënquêteerde boomkwekers  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Boomkwekerij 
Totaal 

 
Heeft nog nooit de waarschuwingsberichten en de hierop 
gebaseerde bestrijdingsadviezen opgevolgd  

 
50,0% 

 
(1) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
20,0% 

 
(1) 

 
14,3% 

 
(2) 

Heeft nog waarschuwingsberichten opgevolgd, maar teelt 
er nu geen meer 

0,0% (0) 14,3% (1) 20,0% (1) 14,3% (2) 

Volgt de waarschuwingsberichten en de hierop geba-
seerde bestrijdingsadviezen soms op 

50,0% (1) 85,7% (6) 60,0% (3) 71,4% (10) 

 100% (2) 100% (7) 100% (5) 100% (14) 

 

Het systeem kent een hoge toepassingsgraad (71 percent van de bedrijven). Slechts 

enkele boomkwekers zijn ervan afgestapt of zijn bewust geen deelnemer. Over  heel Vlaande-

ren zijn er 200 boomkwekers lid van het waarschuwingssysteem. Volgens een expertenschat-

ting zijn er ongeveer 600 boomkwekerijen. Dit betekent dat de penetratiegraad volgens Tabel 

43 een sterke overschatting geeft van de werkelijke opvolging. Deze afwijking kan te maken 

hebben met het beperkte aantal steekproefbedrijven specifiek voor de boomkwekerij, waarop 

de resultaten zijn gebaseerd. 
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Tabel 44. Mate van opvolging waarschuwingsberichten door de geënquêteerde boomkwekers  

 Boomkwekerij  
Totaal 

 
Mate van opvolging - Eerder sporadisch  

 
20,0% 

 
(2) 

Mate van opvolging - Eerder systematisch 80,0% (8) 
 100% (10) 

 

Van de bedrijfsleiders die deelnemen aan het systeem volgen het merendeel de waar-

schuwingsberichten systematisch op. 
 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 0 0

Eerder tevreden 2 16,7

Helemaal tevreden 10 83,3

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 27. Algemene tevredenheid boomkwekers rond waarschuwingssystemen  

Het waarschuwingssysteem blijkt sterk gewaardeerd te zijn bij de boomkwekers. Ook 

de bedrijven die ermee zijn gestopt (2 bedrijven), hebben op deze vraag een positief antwoord 

gegeven (helemaal tevreden).  

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0

Eerder niet overtuigd 1 7,1

Neutraal 1 7,1

Eerder overtuigd 4 28,6

Helemaal overtuigd 8 57,1

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 28. Overtuiging boomkwekers van bijdrage waarschuwingssystemen tot vermindering van het 
gewasbeschermingsmiddelengebruik  

Naast de hoge tevredenheid blijkt ook een grote groep bedrijven overtuigd te zijn van 

het voordeel van het waarschuwingssysteem om het gewasbeschermingsmiddelengebruik te 

beperken. Slechts een enkel bedrijf is eerder niet overtuigd.  
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D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

geen uitgebouw d w aarschuw ingssysteem ter beschikking

voor mijn teelten

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

 
Figuur 29. Belang potentiële knelpunten rond opvolgen waarschuwingssystemen volgens boomkwekers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
 

Volgens de geënquêteerde bedrijfsleiders zijn er geen noemenswaardige knelpunten 

voor de toepassing van de techniek. 

 

Uit deze gegevens kan daarom ook niet afgeleid worden om welke redenen de 2 be-

drijven die gestopt zijn met het opvolgen van waarschuwingssystemen deze beslissing hebben 

gemaakt. Eerder gaven ze al aan ‘helemaal tevreden’ te zijn over de werking van het systeem, 

maar toch zijn ze gestopt. 
 
E. HAALBAARHEID 
 

De gemiddelde score voor de haalbaarheid van de techniek bedraagt 1,4 ( -2= hele-

maal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar). Ook op het vlak van de haalbaarheid 

krijgt het waarschuwingssysteem een positieve evaluatie van de telers. Deze resultaten bena-

drukken duidelijk het belang en het nut van waarschuwingssystemen voor de boomkwekerij-

sector. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 1 7,1

Overwegen om toe te passen 0 0

Enkel uitproberen 2 14,3

Af en toe toepassen 1 7,1

Systematisch toepassen 10 71,4

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 30. Intenties van de geënquêteerde boomkwekers om waarschuwingssystemen op te volgen bin-
nen de komende 5 jaar  

In overeenstemming met de hoge tevredenheidsgraad zijn de meeste boomtelers ook 

van plan om verder het waarschuwingssysteem op te volgen de komende jaren. Eén enkel 

bedrijf is niet geïnteresseerd in deelname aan het systeem.  
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2.1.9.  TECHNIEK 9: Bevorderen van spontaan voorkomende natuurlijke vijanden in buitenteelten 
 

Via verschillende maatregelen kan de aanwezigheid van spontaan voorkomende nutti-

ge organismen tussen de gewassen (natuurlijke vijanden) gestimuleerd worden. Wanneer re-

gelmatig natuurlijke vijanden in de nabijheid van de siergewassen aanwezig zijn, kunnen deze 

op natuurlijke wijze eventuele plaaginsecten aanpakken. 

 

Het bevorderen van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden in buitenteelten kan ge-

beuren door schuil- en overwinteringsplaatsen voor deze nuttige organismen te voorzien. Dit 

kan onder meer door: 

- aanleg van hagen rond de percelen; 

- aanleg van specifieke planten waarvan gekend is dat ze nuttige organismen aantrek-

ken; 

- voorzien van stuifmeelbronnen en pollenproducerende planten; 

- voorzien van nestkastjes; 

2.1.9.1. Resultaten vragenlijst experten 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid 
(dosis/ aantal bespuitingen) 

 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk  1  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
2  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 
3  =  enkel nog in proeven 

 B.2. Impact productieniveau  -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit  

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten  1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist  1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen  
 - meststoffen  
 - zaaizaad en pootgoed  
 - arbeid  
 - loonwerk  
 - andere:  

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

 % van de sierteeltbedrijven met buiten-
teelten 

 

Tijdens de expertenvergadering werd gesteld dat deze techniek nog onvoldoende on-

derzocht is om een beoordeling te kunnen maken van milieuvoordeel, haalbaarheid, kosten 

e.d.m. Het betreft hier een techniek die nog in de onderzoeksfase is. Het bestaande onderzoek 

rond cultuurmaatregelen om natuurlijke vijanden te bevorderen is bovendien beperkt en eer-

der fundamenteel wetenschappelijk van aard. Echt praktijkonderzoek, specifiek voor de sier-

teelt is nog niet voorhanden. Proefcentra binnen de sierteeltsector hebben bijvoorbeeld nog 

geen ervaring met dergelijke maatregelen. Praktijkervaring op bedrijven zelf is er ook nog 
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niet. Ook het aantal bedrijven die de techniek toepast is te beperkt om al een score te kunnen 

geven aan deze techniek. 

2.1.9.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen over deze techniek werden ingevuld door de bedrijven met buitenteelten (56 

bedrijven, want er is één missing value). 

 
A. KENNIS 

Tabel 45. Kennis siertelers van maatregelen om nuttige organismen te bevorderen in buitenteelten  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 

Totaal 
 
Had nog nooit over maatregelen om natuurlijke vijanden 
aan te trekken gehoord 

 
57,1% 

 
(4) 

 
40,0% 

 
(12) 

 
31,6% 

 
(6) 

 
39,3% 

 
(22) 

Wist er al vaag iets over 
 

14,3% (1) 16,7% (5) 15,8% (3) 16,1% (9) 

Begrijpt voldoende het principe hoe bepaalde maatrege-
len de aanwezigheid van nuttige organismen kunnen 
bevorderen 

28,6% (2) 43,3% (13) 52,6% (10) 44,6% (25) 

 100% (7) 100% (30) 100% (19) 100% (56) 

 

Het betreft hier een techniek die nog in de onderzoeksfase is. Het is dan ook niet ver-

bazend dat deze techniek nog niet erg gekend is onder telers. Ruim de helft van de bevraagde 

siertelers met buitenteelten geeft aan helemaal niet of vaag op de hoogte te zijn van maatrege-

len om nuttige organismen te bevorderen op hun bedrijf. Opvallend is wel de hogere graad 

van kennis op bedrijven uit de groep met lange termijnperspectief.  
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 46. Huidige toepassing van maatregelen om nuttige organismen te bevorderen in buitenteelten door 
de geënquêteerde siertelers  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
Totaal 

 
Stimuleert niet bewust de populatie aan natuurlijke vijan-
den in de buitenteelten 

 
100% 

 
(7) 

 
90,0% 

 
(27) 

 
100% 

 
(19) 

 
94,6% 

 
(53) 

Heeft vroeger nog de populatie aan natuurlijke vijanden in 
de buitenteelten gestimuleerd, maar nu niet meer 

0,0% (0) 3,3% (1) 0,0% (0) 1,8% (1) 

Neemt bewust maatregelen om het voorkomen van nutti-
ge organismen in de buitenteelten te stimuleren 

0,0% (0) 6,7% (2) 0,0% (0) 3,6% (2) 

 100% (7) 100% (30) 100% (19) 100% (56) 

 

Ondanks het gebrek aan onderzoeksresultaten en bewijsmateriaal rond het effect van 

dergelijke maatregelen, blijken toch al enkele bedrijven ervaring te hebben met de techniek (3 

bedrijven). Het gaat om een kasplanten- en een begoniabedrijf die de techniek toepassen. Het 

bedrijf dat in het verleden maatregelen trof om natuurlijke vijanden te stimuleren, maar ermee 

is gestopt, is een azaleabedrijf. 

Tabel 47. Type uitgevoerde cultuurmaatregelen om natuurlijke vijanden te bevorderen  

 Sierteelt  
Totaal 

 
Aanplanten van akkerranden (hagen/bomen) 

 
0,0% 

 
(0) 

Voorzien van grasstroken 50,0% (1) 
Telen van bodembedekkers 0,0% (0) 
Uitzetten/telen van bloeiende planten 50,0% (1) 

 

De aangeduide conservatiemaatregelen door de twee bedrijven die deze techniek toe-

passen, richten zich op het voorzien van schuilplaatsen (grasstroken) of voedsel (bloeiende 
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planten) voor de nuttige organismen. Meer ingrijpende cultuurmaatregelen zoals het aanplan-

ten van hagen worden (nog) niet toegepast. Dergelijke teelttechnische ingrepen ter behoud 

van natuurlijke vijanden hebben vaak ook een direct effect op de plaagpopulaties zelf, en dit 

effect is in sommige gevallen eerder stimulerend dan onderdrukkend. Dit kan ook een reden 

zijn waarom de aanplant van bijvoorbeeld hagen rond de percelen een maatregel is die niet 

snel overwogen wordt. 
 

C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 2 66,7

Eerder tevreden 1 33,3

Helemaal tevreden 0 0

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 31. Algemene tevredenheid siertelers omtrent uitvoeren van maatregelen om nuttige organismen 
te bevorderen in buitenteelten  

 

 Hoewel slechts drie bedrijven de techniek toepassen, of toegepast hebben is toch dui-

delijk dat men niet helemaal tevreden is over deze techniek. De mening gaat van eerder tevre-

den naar neutraal. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

38,5

22,2

33,3

29,4

16,7

33,3

11,8

30,8

27,8

33,3

29,4

23,1

27,8

23,5

7,7

5,6

5,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (13)

MT-perspectief (18)

KT-perspectief (3)

TOTAAL buitenteelt (34)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 32. Overtuiging siertelers van bijdrage van stimuleringsmaatregelen voor nuttige organismen in 
buitenteelten tot vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik  

Bij de 34 bedrijven die de techniek kennen of er al eens iets over gehoord hebben zijn 

de meningen sterk verdeeld. Slechts een beperkte groep is volledig overtuigd van het nut van 

conserveringsmaatregelen. Veel bedrijfsleiders nemen een neutrale positie in, wat eerder 

normaal is gezien de beperkte kennis rond deze techniek. 
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D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Percelen lenen er zich niet toe

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL buitenteelt (34)

Geen ervaring (31)

Toegepast maar gestopt (1)

Huidige toepassers (2)

 
Figuur 33. Belang potentiële knelpunten rond stimuleren van nuttige organismen in buitenteelten  

(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

De voorgelegde knelpunten blijken door de telers bijna allemaal belangrijk tot heel be-

langrijk te zijn. De score voor het verhoogd risico kan te maken hebben met het effect van 

bepaalde conserveringsmaatregelen op de plaagorganismen zelf (stimulerend effect). De score 

voor het knelpunt ‘percelen lenen er zich niet toe’ heeft vooral betrekking op de aanplant van 

hagen rond de percelen. Verder zijn er hoge scores voor een verhoogde arbeidsintensiteit en 

organisatie, een gebrek aan kennis, informatie en bekendheid en tenslotte is het geloof in het 

effect van deze maatregel beperkt. 
 

E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 48. Haalbaarheid uitvoeren van stimuleringsmaatregelen voor nuttige organismen in buitenteelten 
volgens de geënquêteerde siertelers  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
 
 Haalbaarheid -2,0 -0,4 -0,9 

 
-0,7 

 

De telers zijn er duidelijk van overtuigd dat er slechts een geringe haalbaarheid is voor 

deze techniek. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

76,9

66,7

100,0

73,5

11,1

5,9

15,4

11,1

11,8

7,7

2,9

11,1

5,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (13)

MT-perspectief (18)

KT-perspectief (3)

TOTAAL buitenteelt (34)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 34. Intenties van de geënquêteerde siertelers om nuttige organismen te stimuleren in buitenteelten 
binnen de komende 5 jaar  

Op dit moment is er nog grote scepsis t.o.v. de techniek. Er heerst daarom ook een la-

ge bereidheid om conserveringsmaatregelen te treffen. Vooral de oudere bedrijfsleiders zon-

der opvolger zien deze techniek niet zitten. Bij de overige bedrijven zijn er steeds enkele be-

drijfsleiders die ervoor open staan en het willen uitproberen of echt toepassen.  

 
Een bredere toepassing in de praktijk zal enkel mogelijk zijn indien onderzoeksresulta-

ten duidelijk het nut van conserveringsmaatregelen kunnen aantonen om zo de telers verder te 

overtuigen. 
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2.1.10. TECHNIEK 10: Behandelen van het plantgoed vóór uitplanten of uitzetten 

  
Met deze techniek wordt een behandeling met chemische gewasbeschermingsmidde-

len bedoeld die juist vóór het uitzetten van de planten gebeurt. Door een goede (chemische) 

bescherming van de planten in het stadium vóór het uitplanten of uitzetten, kan immers be-

spaard worden op het middelengebruik doordat het gebruik van fytoproducten over een grote-

re oppervlakte (na uitplanten of uitzetten) kan beperkt worden. 

2.1.10.1. Resultaten vragenlijst experten 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid 
(dosis/ aantal bespuitingen) 

3 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 3 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 1 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten - 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 
E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

100 % van de sierteeltbedrijven met buiten-
teelten container 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Het behandelen van jongplanten vóór het uitplanten of uitzetten in plaats van erna 

wordt beschouwd als een reductiestrategie doordat deze behandeling op een kleinere opper-

vlakte gebeurt en er minder product kan verloren gaan (er komt meer op de plant zelf terecht). 

 

B. Haalbaarheid 

 

Deze behandelingswijze is op de meeste sierteeltbedrijven al een standaard procedure. 

Er is slechts een beperkte groep bedrijven die de eerste behandeling na het uitplanten/ uitzet-

ten uitvoert in plaats van ervoor. Reductie van de milieubelasting via deze techniek kan dus 

enkel nog op deze groep bedrijven gerealiseerd worden. 
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C. Knelpunten 

 

 De experten zien geen knelpunten voor het toepassen van deze techniek. 

 

D. Kosten 

 

 Voor het toepassen van deze techniek zijn geen bijkomende investeringen vereist. De 

productiekosten zullen onveranderd blijven, met uitzondering van de kosten voor gewasbe-

scherming die een matige daling zouden vertonen. 

 

E. Haalbaarheid 

 

Tijdens de volgende jaren kan gestreefd worden naar een 100 percent toepassingsgraad 

op de bedrijven met containers in buitenteelt. 

2.1.10.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

Gelet op de aard van de techniek werden de vragen enkel ingevuld door bedrijven met 

buitenteelten container (42 en één  missing value). 

 
A. KENNIS 

Tabel 49. Kennis siertelers van behandelingen plantgoed vóór uitplanten/uitzetten  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 

container tot. 
 
Had nog nooit over de mogelijkheid gehoord om juist vóór 
het uitplanten of -zetten te behandelen 

 
0,0% 

 
(0) 

 
4,8% 

 
(1) 

 
18,8% 

 
(3) 

 
9,8% 

 
(4) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 4,8% (1) 0,0% (0) 2,4% (1) 

Is voldoende op de hoogte van het behandelen op het 
tijdstip net vóór het uitplanten of -zetten 

100% (4) 90,5% (19) 81,3% (13) 87,8% (36) 

 100% (4) 100% (21) 100% (16) 100% (41) 

 

De meeste bedrijven met buitenteelt container kennen deze techniek. Een kleine min-

derheid had er nog nooit over gehoord. Hiertoe behoren vooral jonge bedrijfsleiders of oudere 

met opvolging.  
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 50. Huidige toepassing behandelingen vóór uitplanten/uitzetten door de geënquêteerde siertelers 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
container tot. 

 
Heeft nog nooit een behandeling net vóór uitplanten of –
zetten uitgevoerd 

 
0,0% 

 
(0) 

 
19,1% 

 
(4) 

 
25,0% 

 
(4) 

 
19,5% 

 
(8) 

Heeft nog zo’n behandeling uitgevoerd, maar doet het nu 
niet meer 

0,0% (0) 0,0% (0) 12,5% (2) 4,9% (2) 

Voert af en toe een behandeling uit net vóór uitplanten of 
–zetten 

100% (4) 81,0% (17) 62,5% (10) 75,6% (31) 

 100% (4) 100% (21) 100% (17) 100% (41) 

 

Het uitvoeren van behandelingen vóór uitplanten/uitzetten is eerder een standaardprak-

tijk. Een ruime meerderheid van de bedrijven geeft aan dit af en toe te doen.  
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Tabel 51. Mate van toepassing van de techniek  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
container tot. 

 
Mate van toepassing - Eerder sporadisch 

 
0,0% 

 
(0) 

 
5,9% 

 
(1) 

 
20,0% 

 
(2) 

 
9,7% 

 
(3) 

Mate van toepassing - Eerder systematisch 100% (4) 94,1% (16) 80,0% (8) 90,3% (28) 
 100% (4) 100% (17) 100% (10) 100% (31) 

 

Van de 31 bedrijfsleiders die deze behandelingen uitvoeren zijn er 90 percent die dit 

eerder systematisch uitvoeren (standaardpraktijk). 
  

Tabel 52. Mate waarin latere behandelingen achterwege worden gelaten na uitvoeren van behandeling 
vóór uitplanten/ uitzetten   (3 missing values) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
container tot. 

 
Nooit 

 
0,0% 

 
(0) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
0,0% 

 
(0) 

Zelden 0,0% (0) 0,0% (0) 10,0% (1) 3,6% (1) 
Af en toe 25,0% (1) 14,3% (2) 50,0% (5) 28,6% (8) 
Systematisch 75,0% (3) 85,7% (12) 40,0% (4) 67,9% (19) 

 100% (4) 100% (14) 100% (10) 100% (28) 

 

Het beoogde reductiedoel van behandelingen vóór het uitplanten/uitzetten wordt vol-

gens de resultaten in Tabel 52 duidelijk behaald. Ruim 2/3 van de telers die dergelijke behan-

delingen toepassen, geeft aan hierdoor (bepaalde) latere behandelingen achterwege te kunnen 

laten. 

 

Bij de groep bedrijven met lange termijnperspectief blijkt de helft van deze bedrijven 

deze latere behandelingen slechts af en toe te kunnen weglaten in plaats van systematisch. De 

exacte reden hiervoor is niet bekend. 
 

C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

100,0

3,2

9,1

19,4

18,2

77,4

72,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Toegepast maar gestopt

(2)

Huidige toepassers (31)

TOTAAL

buitencontainerteelt (33)

Helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 

Figuur 35. Algemene tevredenheid siertelers omtrent uitvoeren van behandelingen vóór  uitplanten/ uit-
zetten  

Bij de 33 bedrijven die deze behandeling toepassen of toegepast hebben  maar gestopt 

zijn is er over het algemeen een grote tevredenheid over de techniek. Het is ook eerder logisch 
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dat een maatregel, waarbij in feite enkel het tijdstip van de behandeling wordt aangepast en 

die dus niet zo ingrijpend is, sneller positief onthaald wordt dan andere technieken, waar vaak 

investeringen of extra arbeidsinzet vereist zijn. 
 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

7,7

5,0

5,4

30,8

5,0

13,5

7,7

10,0

8,1

53,9

80,0

100,0

73,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (13)

MT-perspectief (20)

KT-perspectief (4)

TOTAAL

buitencontainerteelt (37)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 36. Overtuiging siertelers van bijdrage behandelingen plantgoed voor uitplanten/uitzetten tot ver-
mindering van het totaal gewasbeschermingsmiddelengebruik   

Van de 37 bedrijven die al iets gehoord hadden over deze techniek is een ruime meer-

derheid duidelijk overtuigd van de bijdrage in reductie van het totale middelengebruik. Toch 

is er ook nog een vrij belangrijke groep die een neutrale positie inneemt en dus niet echt kan 

inschatten of er effectief van een reductie sprake is. Vooral de jonge bedrijven (lange termijn-

perspectief) zijn minder overtuigd. 

 

Het is wel zo dat er teelten zijn waar een behandeling vóór het uitplanten niet vereist is 

omdat ze minder ziektegevoelig zijn. Voor dergelijke teelten is deze techniek geen must. Dit 

verklaart voor een stuk waarom bepaalde bedrijfsleiders dit niet onder elke omstandigheid als 

een reductietechniek beschouwen. 
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D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen of

onvoldoende stoffen

erkend

Geen geloof in

effect

Gebrek aan kennis,

informatie,

bekendheid

Verhoogde

arbeidsintensiviteit-

en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL buitencontainerteelt (37)

Geen ervaring (4)

Toegepast maar gestopt (2)

Huidige toepassers (31)

 
Figuur 37. Belang potentiële knelpunten rond uitvoeren van behandelingen vóór uitplanten/uitzetten  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Er worden door de bedrijfsleiders weinig noemenswaardige knelpunten aangehaald. 

Vooral de bedrijven die dergelijke behandelingen niet meer uitvoeren (slechts 2 bedrijven), 

ondervonden blijkbaar toch enkele problemen: zowel de kosten, het verhoogde risico als het 

beperkte geloof in het effect van de techniek scoren bij deze bedrijven gemiddeld hoger dan 2. 

Het verhoogde risico kan hier wijzen op een hogere kans op gewasschade doordat de behan-

deling met fytoproducten in een vroeg stadium wordt uitgevoerd. 

 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 53. Haalbaarheid uitvoeren van behandelingen vóór uitplanten/uitzetten volgens de geënquêteerde 
siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt container 
totaal 

 
 Haalbaarheid 2,00 1,45 1,23 1,4 

 

De techniek wordt door de deelnemende bedrijfsleiders als goed haalbaar beschouwd, 

vooral de bedrijven met KT-perspectief lijken hiervan overtuigd. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

7,7

10,0

8,1

5,0

2,7

15,4

5,4

15,4

5,4

61,5

85,0

100,0

78,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (13)

MT-perspectief  (20)

KT-perspectief  (4)

TOTAAL

buitencontainerteelt (37)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 38. Intenties van de geënquêteerde siertelers om behandelingen uit te voeren vóór 
uitplanten/uitzetten binnen de komende 5 jaar 

 

 Opmerkelijk is dat alle bedrijven met korte temijnperspectief de techniek in de 

komende 5 jaar systematisch willen toepassen. Op de bedrijven met lange termijnperspectief 

is dit slechts 61 percent. In deze laatste groep van bedrijven is er trouwens 1 bedrijf op 5 dat 

de nieuwe techniek niet echt ziet zitten. 
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2.1.11.    TECHNIEK 11: Fysische afdekking van het teeltmedium voor onkruidwering  
 

Het doel van deze techniek is de onkruidgroei maximaal te vermijden door het teelt-

medium af te dekken. Deze techniek is vooral toepasselijk voor de buitenteelt in containers. 

Enkel afdekmaterialen die bij de oogst worden verwijderd, vallen onder deze maatregel. Mo-

gelijke materialen die hiervoor kunnen gebruikt worden zijn: 

- houtsnippers; 

- schors; 

- Biotop, terrastar, asolfil; 

- potdeksels. 

2.1.11.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door daling gebruikte hoeveelheid 
(dosis/ aantal bespuitingen) 

3 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 of -1 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit -2 (kleine pot) 
of  

-1 (grote pot) 
C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1;2 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 1 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen -1 
 - meststoffen 1 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 1 
 - loonwerk 0 
 - andere: 1 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

10% % van de sierteeltbedrijven met buiten-
teelten container 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Door een goede afdekking van het teeltmedium kan chemische onkruidbestrijding vol-

ledig achterwege worden gelaten. Toch wordt slechts een matige daling van de milieubelas-

ting genoteerd omdat het aandeel herbiciden in het totaalpakket gewasbeschermingsmiddelen 

bij buitenteelt container eerder beperkt is (ongeveer één derde). 

 

B. Haalbaarheid 

 

De experten geven aan dat deze techniek vooral voor toepassing in grote potten haal-

baar is, maar veel moeilijker voor kleine potten. Bij containerteelt in grote potten is er een 

duidelijk voordeel en is de afdekking ook meestal afdoende om onkruidgroei tegen te gaan. 
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Bij teelt in kleinere potten is de techniek heel wat omslachtiger en zijn de resultaten niet 

steeds positief. Het productieniveau zal bij afdekking van de potten normaal niet beïnvloed 

worden. In enkele gevallen kan er sprake zijn van een verhoogde ziektedruk doordat de begie-

ting (watergift) moeilijker verloopt. In deze gevallen kan de uitval groter zijn en kan er dus 

een daling zijn van het productieniveau. 

 

De kwaliteit wordt eerder negatief beïnvloed bij gebruik van afdekmaterialen, hoewel 

dit effect sterk afhankelijk is van het gebruikte materiaal en van de plaatselijke omstandighe-

den. De kwaliteitsdaling wordt veroorzaakt door het effect op de bemesting. Bepaalde materi-

alen zoals schors en Biotop leggen stikstof vast en verstoren hierdoor de nutriëntenhuishou-

ding. Dit effect is verschillend wanneer grote of kleine potten worden gebruikt. 

 

C. Knelpunten 

 

Naast de impact op de kwaliteit vormen de kosten (1) voor aankoop van het afdekma-

teriaal een eerste bijkomend knelpunt. Voor bepaalde afdekmaterialen moet bovendien een 

machine ingehuurd worden om ze op de potten te plaatsen. 

 

Daarnaast kan in sommige gevallen ook een verhoogde arbeidsinzet (2) vereist zijn 

waardoor sommige telers van het gebruik van afdekmaterialen afzien. Het plaatsen van de 

afdekmaterialen neemt extra tijd in beslag. Daartegenover staat wel dat er niet meer (of min-

der) moet gewied worden. De balans van de totale arbeid (besparing of toename) is daarom 

eerder afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Op bedrijven waar normaal preventief een chemi-

sche onkruidbehandeling wordt toegediend, zal er eerder een toename zijn van de arbeid. Op 

bedrijven waar niet preventief wordt behandeld, of waar gedurende de teelt in ieder geval 

steeds moet gewied worden, zal er mogelijk een arbeidsbesparing zijn. 

 

D. Kosten 

 

Er dient geïnvesteerd te worden in de machine voor het aanbrengen van het afdekma-

teriaal (vb. schors). Indien de machine niet gekocht wordt dient huur betaald te worden voor 

het gebruik van de machine. 

 

Er zal een daling optreden van de kosten voor gewasbescherming (herbiciden) en een 

stijging in de kosten voor meststoffen wanneer gebruikt gemaakt wordt van schors of Biotop 

doordat deze producten stikstof uit het teeltmedium vastleggen. Ook de andere kosten zullen 

toenemen omdat het afdekmateriaal moet aangekocht worden. 

E. Streefdoel 

 Volgens de experten zou 10 percent van de sierteeltbedrijven (met buitenteelt contai-

ner) in de toekomst deze techniek kunnen toepassen. 

2.1.11.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen over deze techniek werden enkel beantwoord door de bedrijven met buiten-

teelten container (42 bedrijven). 
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A. KENNIS 

Tabel 54. Kennis geënquêteerde siertelers van fysische afdekking teeltmedium voor onkruidwering 

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 

container tot. 
Had nog nooit gehoord over afdekking van het teeltmedi-
um om onkruidgroei te onderdrukken  

0,0% (0) 4,8% (1) 23,5% (4) 11,9% (5) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 19,1% (4) 0,0% (0) 9,5% (4) 

Is voldoende op de hoogte van het principe van afdekking 
van het teeltmedium om onkruidgroei te onderdrukken 

100% (4) 76,2% (16) 76,5% (13) 78,6% (33) 

 100% (4) 100% (20) 100% (17) 100% (42) 

 

Het betreft een techniek die al enkele jaren aan het opkomen is. Er wordt redelijk wat 

onderzoek verricht naar verschillende materialen voor afdekking van containerpotten. Hier-

door is de bekendheid van de techniek bij de telers ook behoorlijk groot. Zoals bij alle tech-

nieken zijn er daarnaast steeds enkele bedrijven die niet op de hoogte zijn. Hoogstwaarschijn-

lijk gaat het om bedrijven die zich op alle gebied weinig informeren en interesseren, vooral 

wat betreft nieuwe technieken. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 55. Gebruik afdekkingmaterialen teeltmedium voor onkruidwering bij de geënquêteerde siertelers  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
container tot. 

Heeft nog nooit het teeltmedium van de potten in buiten-
containers afgedekt 

100% (4) 95,2% (20) 76,5% (13) 88,1% (37) 

Heeft nog het teeltmedium van potten in buitencontainers 
afgedekt, maar nu niet meer 

0,0% (0) 0,0% (0) 11,8% (2) 4,7% (2) 

Dekt momenteel bij een deel of alle potten in buitencon-
tainers het teeltmedium af voor onkruidwering 

0,0% (0) 4,8% (1) 11,8% (2) 7,1% (3) 

 100% (4) 100% (21) 100% (17) 100% (42) 

 

De meeste bedrijven hebben deze techniek nog nooit toegepast. Slechts 12 percent van 

de bedrijven past deze techniek toe of heeft hem ooit toegepast. Zoals blijkt uit tabel 56 pas-

sen slechts 2 bedrijven deze techniek eerder systematisch toe, en één bedrijf past de techniek 

eerder sporadisch toe. 
 

Tabel 56. Mate van toepassing van de techniek door de geënquêteerde siertelers  

 Buitenteelt container 
totaal 

Mate van toepassing - Eerder sporadisch 33,3% (1) 
Mate van toepassing - Eerder systematisch 66,7% (2) 
 100% (3) 

 
C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 1 20

Eerder tevreden 1 20

Helemaal tevreden 3 60

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 39. Algemene tevredenheid siertelers omtrent gebruik afdekmaterialen voor onkruidwering  

Er waren slechts 5 bedrijven die ervaring hebben met de techniek. De meeste bedrij-

ven waren hierover eerder of volledig tevreden. Ook de 2 bedrijven die ermee zijn gestopt, 
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gaven aan helemaal tevreden of neutraal te zijn. Een algemene inschatting van de tevreden-

heid over deze techniek op basis van de mening van slechts 5 siertelers is moeilijk te maken. 

Toch blijkt uit deze eerste bevindingen dat het gebruik van afdekmaterialen eerder positief 

wordt ingeschat. 
 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
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Figuur 40. Overtuiging siertelers van bijdrage afdekking teeltmedium tot vermindering van het gewasbe-
schermingsmiddelengebruik  

Van de bedrijven met buitenteelt in container die al van deze techniek gehoord hadden 

zijn slechts 46 percent helemaal overtuigd van het reductie-effect van deze techniek. Evenveel 

bedrijven staan eerder neutraal of niet overtuigd tegenover de techniek. Bij de bedrijven met 

korte termijnperspectief is de helft helemaal overtuigd en de andere helft houdt het op neu-

traal. Bij de bedrijven met lange termijnperspectief is slechts 38 percent helemaal overtuigd 

van het reductie-effect, maar 37 percent is eerder niet of helemaal niet overtuigd.  
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Gebrek aan materialen om teeltmedium af te dekken

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten
TOTAAL buitencontainerteelt (37)

Geen ervaring (32)

Toegepast maar gestopt (2)

Huidige toepassers (3)

 
Figuur 41. Belang potentiële knelpunten rond fysische afdekking teeltmedium voor onkruidwering vol-
gens siertelers, per bedrijfstype (Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
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In Figuur 41 wordt een inschatting gemaakt van de knelpunten rond fysische afdek-

king. Ook telers zonder ervaring met deze techniek hebben deze inschatting gemaakt.  

 

Bedrijven zonder ervaring blijken alle voorgelegde knelpunten toch enigszins als 

knelpunt te ervaren. Het meest belang wordt gehecht aan de verhoogde kosten en de verhoog-

de arbeidsintensiviteit, maar ook het risico wordt door deze telers als een knelpunt gezien. 

 

Bedrijven die de techniek al hebben uitgeprobeerd, maar ermee zijn gestopt, blijken dit 

vooral te doen wegens de hoge kosten (maximale score!) en opnieuw de verhoogde arbeidsin-

zet. Sommige vinden bovendien dat er een gebrek is aan goede materialen om de afdekking 

uit te voeren. 

 

Telers die nog steeds gebruik maken van afdekmaterialen vinden de verhoogde ar-

beidsinzet het grootste knelpunt (maximale score), en op de tweede plaats de hoge kosten.  

 

Andere knelpunten weergegeven door de bevraagde telers zijn: 

- techniek is niet haalbaar bij kleine potten; 

- optreden van groeiremming in bepaalde specifieke teelten. 

 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 57. Haalbaarheid gebruik afdekmaterialen voor onkruidwering volgens de geënquêteerde siertelers  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt container 
totaal 

 Haalbaarheid -1,25 -0,9 -0,15 -0,7 
 

Bedrijven met lange termijnperspectieven blijken de haalbaarheid van deze techniek 

anders in te schatten dan de bedrijven met korte termijnperspectief. Deze laatste groep is veel 

minder overtuigd van de haalbaarheid dan de jonge bedrijven. Globaal gezien is de score toch 

negatief, wat betekent dat veel telers kritisch staan en niet echt overtuigd zijn dat het een 

haalbare techniek is. De experten bevestigen dat de huidige afdekkingsmaterialen meestal nog 

veel praktische problemen geven en hun werking nog onvoldoende kan gegarandeerd worden.  
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
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5,0
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10,0

10,8

15,4

5,0

8,1
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TOTAAL

buitencontainerteelt (37)
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Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 42. Intenties van de geënquêteerde siertelers om gebruik te maken van afdekmaterialen voor het 
teeltmedium voor onkruidwering binnen de komende 5 jaar 

Van alle bevraagde bedrijven met buitenteelt container geeft 19 percent aan dat ze de 

techniek binnen de komende 5 jaar af en toe of systematisch zullen toepassen. Dit zijn in to-

taal 7 bedrijven. Uit Tabel 55 kan afgeleid worden dat op dit moment slechts 3 bedrijven af-

dekkingmaterialen gebruiken. Dit betekent dus dat een verdubbeling van de toepassing mag 

verwacht worden. Daarnaast blijken ook 8 bedrijven de techniek te overwegen of te zullen 

uitproberen (22%). Niet minder dan 60 percent van de bedrijven verklaart echter dat zij de 

techniek niet zullen toepassen, bij de bedrijven met korte termijnperspectief is dit zelfs 75 

percent. 

 

Bij de bedrijven met lange termijnperspectieven kan wel een zekere positieve inge-

steldheid worden waargenomen om de techniek toe te passen. Er is wel interesse, maar zolang 

de resultaten niet duidelijk positief zijn, zal de toepassing beperkt blijven tot bepaalde partijen 

in de sierteelt. 

 

Om de toepassingsgraad van deze techniek te verhogen zal er duidelijk nog werk moe-

ten verricht worden om de telers te sensibiliseren rond de voordelen van de techniek. Op dit 

moment is een meerderheid van de bedrijven niet van plan fysische afdekking van het teelt-

medium toe te passen. Vooral oudere bedrijven zonder opvolging tonen weinig gemotiveerd 

te zijn om de techniek toe te passen in de nabije toekomst.  
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2.2. Reductietechnieken Nutriënten 
 
2.2.1.   TECHNIEK 1: Recirculatie van drainwater  
 

Wanneer het drainwater van teelten op container of op substraat opgevangen wordt, 

kan dit water hergebruikt worden. Door het drainwater te hergebruiken kan flink bespaard 

worden op de aanvoer van water en voedingsstoffen. Het werken met een recirculatiesysteem 

vereist de aanleg van een opvangsysteem om het opgevangen drainwater naar een opvangbas-

sin te leiden. Er is vaak ook een ontsmettingsinstallatie vereist en een regelaar voor het aan-

passen van het voedingswater. 

2.2.1.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
 

5 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1;3;4 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 1 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen variabel 
 - meststoffen -2 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

100 (1)  
25 (2)  
 50 (3) 

% van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Deze techniek is de belangrijkste techniek om het gebruik en de verliezen van nutriën-

ten te verminderen. Onderzoeksresultaten geven aan dat in sommige gevallen tot 63 percent 

minder nutriënten kunnen gebruikt worden. Vooral in de bedekte teelt onder glas heeft de 

techniek al ingang gevonden in de sierteelt. In buitenteelten wordt het veel minder gedaan. De 

toepassing is daar vooral geconcentreerd op teelt op containervelden. 

 

Een bijkomend voordeel naast het effect op de nutriëntenaanvoer is de besparing op 

het watergebruik. Economisch kan dit zeer belangrijk zijn. Veel bedrijven die als uitgangswa-

ter regenwater gebruiken, moeten soms in periodes met weinig neerslag overschakelen op 
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grondwater. Door de besparing op het watergebruik bij recirculatie kan dit extra oppompen 

van grondwater vaak achterwege worden gelaten, wat een belangrijk financieel voordeel op-

levert. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 De techniek heeft zijn nut al bewezen op een beperkte groep van bedrijven. Het toe-

passen van deze techniek heeft geen invloed op het productieniveau en op de productkwali-

teit. 

 

C. Knelpunten 

 

De belangrijkste knelpunten zijn de kosten (1), de kennisintensiviteit (3) en het risico 

(4) op ziekteverspreiding. Om drainwater te herbruiken is een zeker kennisniveau vereist. 

Verschillende bedrijven die werken met een recirculatiesysteem werden continu begeleid door 

middel van bedrijfsbezoeken via een ALT
5
-project. 

 

Het risico op ziekteverspreiding bij hergebruik van drainwater wordt als knelpunt 

weergegeven. Nochtans kan hieraan worden tegemoet gekomen door gebruik te maken van 

een ontsmettingssysteem.  

 

D. Kosten 

 

De aanleg van een recirculatiesysteem (zonder ontsmetting) vereist een behoorlijke in-

vestering. De kostprijs voor aanleg van een containerveld met recirculatie komt neer op onge-

veer 10 euro per m². Hiervan is ongeveer 7,5 euro per m² vereist voor het containerveld zelf 

en 2,5 euro voor het recirculeren.  

 

In de productiekosten zal er vooral een sterke daling zijn in het meststoffengebruik. 

Daarnaast kan er een effect zijn op het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Dit effect zal 

verschillen naargelang er ook ontsmetting van het drainwater wordt toegepast of niet, en van 

de infectiedruk op het moment. 

 

E. Streefdoel 

 

De mogelijke uitbreiding van recirculatie is sterk afhankelijk van de teeltomstandighe-

den. Er wordt een onderscheid gemaakt in serreteelt met afgedekte grond en serreteelt met 

niet-afgedekte grond. Experten schatten een mogelijke uitbreiding in van deze techniek tot: 

- 100 percent voor de serreteelt op afgedekte grond, zoals teelt op substraat, goten, con-

tainervelden,… (1) 

- 25 percent voor de serreteelt op niet-afgedekte grond of grondgebonden teelt (2) 

- 50 percent voor de buitenteelt op containervelden (3) 

 

De teelt in serres op niet-afgedekte grond (2) komt nog voor bij bijvoorbeeld snij-

bloemen of perkplanten. Er is wel een duidelijke evolutie naar teelt op afgedekte grond. Be-

drijven die nog telen op niet-afgedekte grond zijn soms ook eerder uitbollende bedrijven. 

Voor hen is het vaak ook moeilijk om de investering te doen (recirculeren), vandaar een laag 

uitbreidingspercentage. 

                                                 
5
 ALT: Afdeling Land- en Tuinbouw in het vroegere Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
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Voor buitenteelt op containervelden (3) is hergebruik van drainwater vooral aangewe-

zen op bedrijven/teelten met een hoog waterverbruik. De experten schatten dat ongeveer in de 

helft van de gevallen het waterverbruik voldoende laag is (bijvoorbeeld bij druppelbevloei-

ing),  zodat recirculatie in deze gevallen niet echt primordiaal is. 

2.2.1.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen over deze techniek werden beantwoord  alle bedrijven (80 met 1 missing 

value).  

 

Door opvang en hergebruik van drain- of drainagewater kan sterk bespaard worden op 

de water- en meststoffengift. De aanleg van recirculatiesystemen begint ook in de sierteeltsec-

tor op te komen, vooral bij substraatteelt of teelt op containervelden.  
 
A. KENNIS 

Tabel 58. Kennis van recirculatie van drainwater bij de geënquêteerde siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  

Totaal 
 
Had nog nooit over het hergebruik van drainwater via 
recirculatiesystemen gehoord 

 
8,3% 

 
(1) 

 
7,0% 

 
(3) 

 
0,0% 

 
(0) 

 
5,1% 

 
(4) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 4,7% (2) 8,3% (2) 5,1% (4) 

Is voldoende op de hoogte van het principe van recircula-
tie (hergebruik) van drainwater 

91,7% (11) 88,4% (38) 91,7% (22) 89,9% (71) 

 100% (12) 100% (43) 100% (24) 100% (79) 

 

Zoals kon verwacht worden, zijn de meeste siertelers op de hoogte van de mogelijk-

heid om drainwater te recirculeren. De bedrijven die hierover totaal geen kennis hadden, wa-

ren een drietal snijbloemenbedrijven en één boomkwekerijbedrijf. Nochtans is recirculatie 

ook op snijbloemenbedrijven een techniek die al wordt toegepast.  
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 59. Huidige toepassing recirculatiesystemen bij de geënquêteerde siertelers (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Heeft nog nooit het drainwater van bepaalde teelten 
opgevangen en hergebruikt. 

 
66,7% 

 
(8) 

 
60,5% 

 
(26) 

 
70,8% 

 
(17) 

 
64,6% 

 
(51) 

Heeft vroeger nog drainwater gerecirculeerd, maar is 
ervan afgestapt 

8,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,3% (1) 

Recirculeert het drainwater  
 

25,0% (3) 39,5% (17) 29,2% (7) 34,2% (27) 

 100% (12) 100% (43) 100% (24) 100% (79) 

 

Uit de enquête bleek dat ongeveer één derde van de bedrijven op dit moment recircu-

leert. De grootste groep recirculerende bedrijven zijn bedrijven met middellang termijnper-

spectief, het kleinste aandeel is terug te vinden in de groep met korte termijnperspectieven. 

Verder is het interessant aan te stippen dat slechts één bedrijf die deze techniek heeft toege-

past, hiermee gestopt is. Dit is al een eerste aanwijzing dat de techniek positief wordt ervaren 

door telers. 

 

De cijfers in Tabel 59 moeten echter genuanceerd worden in die zin dat deze techniek 

(recirculatie) niet voor alle sierteeltbedrijven mogelijk is. Wanneer bijvoorbeeld enkel teelten 

in vollegrond voorkomen op een bedrijf (boomkwekerij, knolbegonia,…) is recirculatie geen 
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optie. De toepassingsgraad moet daarom eigenlijk bekeken worden t.o.v. het aantal bedrijven 

waar recirculatie mogelijk is. Na het afnemen van de enquêtes werd daarom voor alle bedrij-

ven nagegaan of zij zouden kunnen recirculeren op basis van de aanwezige teelten en teeltsys-

temen. De resultaten worden weergegeven in Tabel 60. Van de bedrijven in de steekproef zijn 

er maar 71 percent die op basis van hun teelplan ook in de mogelijkheid zijn om recirculatie 

toe te passen. 

Tabel 60. Aandeel geënquêteerde sierteeltbedrijven waar recirculatie van drainwater mogelijk is 

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt 

Totaal 
 
Bedrijf zou kunnen recirculeren 

 
41,7% 

 
(5) 

 
79,1% 

 
(34) 

 
72,0% 

 
(18) 

 
71,3% 

 
(57) 

Bedrijf kan niet recirculeren 58,3% (7) 20,9% (9) 28,0% (7) 28,8% (23) 
 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 

In onderstaande tabel wordt de toepassingsgraad van de techniek opnieuw weergege-

ven, maar nu ten opzichte van de bedrijven die in aanmerking komen om te recirculeren (57 

bedrijven). 
 

Tabel 61. Huidige toepassing recirculatie bij de bedrijven die zouden kunnen recirculeren 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Heeft nog nooit het drainwater van bepaalde teelten 
opgevangen en hergebruikt. 

 
40,0% 

 
(2) 

 
50,0% 

 
(17) 

 
61,1% 

 
(11) 

 
52,6% 

 
(30) 

Heeft vroeger nog drainwater gerecirculeerd, maar is 
ervan afgestapt 

0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Recirculeert het drainwater  
 

60,0% (3) 50,0% (17) 38,9% (7) 47,4% (27) 

 100% (5) 100% (34) 100% (18) 100% (57) 

 

Uit deze cijfers komt een positiever beeld naar voor. Iets minder dan de helft van de 

bedrijven die zouden kunnen recirculeren, doen dit al. Toch is vooral op de jongere en mid-

deljonge bedrijven nog heel wat te realiseren op gebied van recirculatie. 

 

De cijfers in verband met deze techniek worden in volgende tabellen steeds weergege-

ven t.o.v. het aantal bedrijven dat kan recirculeren, en niet t.o.v. alle geënquêteerden. De ver-

deling volgens bedrijfstype wordt weergegeven in Tabel 62. 

Tabel 62. Huidige toepassing recirculatiesystemen bij de geënquêteerde siertelers die zouden kunnen 
recirculeren,  volgens bedrijfstype 

 Kasplanten 
bedrijf 

Azalea 
bedrijf 

Snijbloem 
Bedrijf 

Boom 
kwekerij 

Overig 
sierbedrijf 

Totaal 

 
Heeft nog nooit het drainwater van bepaalde teelten 
opgevangen en hergebruikt. 

 
35,0%  

(7) 

 
66,7% 
(10) 

 
57,1% 

(4)) 

 
42,9%  

(3) 

 
75,0% 

(6) 

 
52,6%
(30) 

Heeft vroeger nog drainwater opgevangen, maar is 
ervan afgestapt 

0% 
 

0% 0% 0% 0% 0,0% 
(0) 

Recirculeert het drainwater van (bepaalde) teelten 65,0% 
(13) 

33,3% 
(5) 

42,9%  
(3) 

57,1% 
(4) 

25,0% 
(2) 

47,4%
(27) 

 100% 
(20) 

100% 
(15) 

100% 
(7) 

100% 
(7) 

100% 
(8) 

100% 
(57) 

 

Vooral op kasplantenbedrijven, boomkwekerij en snijbloemenbedrijven wordt recircu-

latie al op een belangrijk deel van de bedrijven toegepast.  

Tabel 63. Aandeel teeltoppervlakte waarop recirculatie wordt toegepast  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt  
Totaal 

 
Teelt onder glas 

 
70,0% 

 
61,9% 

 
84,3% 

 
68,9% 

Buitenteelt 0,0% 41,6% 31,4% 34,0% 
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Aan de bedrijven die recirculeerden werd bijkomend gevraagd op welk aandeel van 

hun teeltoppervlakte het recirculatiesysteem werd gebruikt. Bij de teelt onder glas bleek dat 

steeds een belangrijk aandeel van de totale teeltoppervlakte te zijn. Vooral de jonge bedrijven 

(of oudere bedrijven met opvolging) passen recirculatie toe op een groot deel van de opper-

vlakte onder glas. Wat betreft het gedeelte niet-bedekte teelt, waar hergebruik van drainwater 

minder wordt toegepast, blijkt uit de enquête dat het aangelegde recirculatiesysteem steeds op 

minder dan de helft van de teeltoppervlakte wordt gebruikt.  
 
C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

5,9

3,7

14,3

23,5

18,5

85,7

70,6

100,0

77,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (7)

MT-perspectief (17)

KT-perspectief (3)

TOTAAL sierteelt (27)
helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 43. Algemene tevredenheid geënquêteerde siertelers omtrent recirculatie van drainwater  

In totaal hadden 27 van de geënquêteerde sierteeltbedrijven ervaring met recirculatie. 

Op de vraag of ze hierover tevreden waren, antwoordden de meeste telers duidelijk positief tot 

heel positief. De voordelen voor de teler zijn dan ook niet gering, naast een besparing op de 

meststoffenaanvoer en het milieuvoordeel, kan ook een belangrijke besparing op het waterge-

bruik bekomen worden. Dit levert per bedrijf een belangrijk financieel voordeel. 
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C.2. Overtuiging reductie-effect 

5,6

6,1

5,4

11,1

9,1

8,9

27,8

9,1

20,0

16,1

55,6

75,8

80,0

69,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (18)

MT-perspectief (33)

KT-perspectief (5)

TOTAAL sierteelt (56)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 44. Overtuiging siertelers van bijdrage recirculatie tot vermindering van nutriëntenverliezen  

Aan de bedrijfsleiders met kennis van recirculatie (en die in aanmerking komen om re-

circulatie toe te passen), werd gevraagd of ze overtuigd waren van de bijdrage van recirculatie 

tot vermindering van het meststoffengebruik en de verliezen van nutriënten door af-

voer/uitspoeling. Ook hierop waren de antwoorden positief. Een grote meerderheid van sierte-

lers is zich duidelijk bewust van het milieuvoordeel van recirculatie en de besparing die kan 

bekomen worden op de meststoffenaanvoer. 
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen of w einig systemen ter beschikking om te recirculeren

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (56)

Geen ervaring (29)

Toegepast maar gestopt (0)

Huidige toepassers (27)

 
Figuur 45. Belang potentiële knelpunten rond hergebruik van drainwater per subgroep van siertelers die 
zouden kunnen recirculeren 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
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De twee belangrijkste knelpunten volgens telers zijn de hoge kosten (meest belangrijk) 

en het verhoogde risico. De hoge kosten omvatten de investeringskosten voor aanleg van een 

systeem voor opvang en hergebruik van het drainwater. In veel gevallen is dit verbonden met 

de aanleg van een containerveld, waardoor de kost meestal hoger ligt dan enkel het recircula-

tiesysteem zelf. 

 

Het verhoogde risico dat telers aangeven, wijst op het gevaar voor ziekteverspreiding 

via het herbruikte drainwater. In de sierteeltsector wordt dit duidelijk nog als een belangrijke 

drempel ervaren om recirculatie toe te passen. Het gebruik van een ontsmettingsinstallatie kan 

dit risico wel sterk minimaliseren. De aanschaf van een ontsmettingsinstallatie betekent echter 

een bijkomende kost, en wordt daarom doorgaans enkel overwogen bij gevoelige teelten.  

 

Telers die nog nooit drainwater hebben gerecirculeerd, schatten alle voornoemde knel-

punten steeds groter in dan hun collega’s met ervaring.  

 

Andere knelpunten die door de bevraagde telers werden opgenoemd waren:  

- teelt niet geschikt voor toepassing recirculatie; 

- plaatsgebrek; 

- vergunning. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 64. Haalbaarheid hergebruik van drainwater volgens de geënquêteerde siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
 
 Haalbaarheid 

 
0,4 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,6 

 
 

De bedrijfsleiders zijn van mening dat het hergebruik van drainwater wel haalbaar is 

op de bedrijven, maar helemaal overtuigd zijn zij blijkbaar niet. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

22,2

18,2

40,0

21,4

27,8

24,2

23,2

9,1

5,4

50,0

48,5

60,0

50,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (18)

MT-perspectief (33)

KT-perspectief (5)

TOTAAL sierteelt (56) 

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 
Figuur 46. Intenties van de geënquêteerde siertelers om gebruik te maken van een recirculatiesysteem 
binnen de komende 5 jaar  

Bij de bedrijven met een korte termijnperspectief zijn de meningen duidelijk verdeeld. 

60 percent van de bedrijven denken eraan om binnen de komende vijf jaar recirculatie toe te 

passen. De overige 40 percent wil het systeem niet toepassen. Het zijn enkel de bedrijven die 

op dit moment al recirculeren die aangeven dit in de toekomst ook verder te zullen doen. De 

overige bedrijven zijn niet van plan deze techniek toe te passen, of te overwegen. 

 

De bedrijven met een middellange termijnperspectief staan vrij positief t.o.v. het recir-

culeren van drainwater. 58 percent van de bedrijven zullen het systeem systematisch toepas-

sen of af en toe toepassen. Rekening houdend met de belangrijke investeringskost die hiermee 

samengaat, is dit wel een belangrijk percentage. Er is dus duidelijk geloof in het voordeel van 

de techniek bij deze groep bedrijven. 

 

Van de bedrijven met een lange termijnperspectief geeft 50 percent aan systematisch 

te zullen recirculeren. Dit zijn twee bedrijven meer dan de bedrijven die al recirculeren op het 

moment van de enquête. Ook hier is er terug een belangrijke groep die hergebruik van drain-

water in overweging neemt of zal uitproberen.  

 

Van alle bedrijven die in aanmerking komen om recirculatie toe te passen, geeft uit-

eindelijk 50 percent aan dit te zullen (verder) doen binnen de komende 5 jaar. Er blijft dus 

nog een belangrijke groep over om verder te overtuigen deze techniek ook toe te passen. 
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2.2.2.   TECHNIEK 2: Zuivering van restwater op het bedrijf zelf 
 

Wanneer men gebruik maakt van een systeem met opvang en hergebruik van drainwa-

ter (recirculatie), is het toch onvermijdelijk dat na verloop van tijd een bepaalde hoeveelheid 

drainwater overblijft die niet in aanmerking komt voor hergebruik. Spuien blijft dan toch 

noodzakelijk. Een oplossing voor dat overtollige water is dit te zuiveren op het bedrijf zelf 

vooraleer het wordt afgevoerd.  

 

Ook wanneer er niet gerecirculeerd wordt kan het drainwater gezuiverd worden op het 

bedrijf vooraleer dit af te voeren.  Zuivering op het bedrijf kan gebeuren via een rietveld, via 

een actief slib systeem of andere zuiveringsbehandelingen. 

2.2.2.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
 

2 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 en 1 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 6 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 

5  =  toelating/erkenning 
   6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 1 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen 0 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

? % van de sierteeltbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Een eerste stap in de reductie van de milieubelasting door nutriënten is het opvangen 

en hergebruiken van drainwater. Wanneer deze stap gezet is, kan nog een bijkomende daling 

van de milieubelasting bekomen worden door het spuiwater, dat niet meer in aanmerking 

komt voor hergebruik als voedingswater, op het bedrijf zelf te zuiveren vooraleer het wordt 

afgevoerd naar het oppervlaktewater (of eventueel toch opnieuw hergebruikt). De belangrijk-

ste methode om deze zuivering door te voeren, is via aanleg van een rietveld waardoorheen 

het spuiwater wordt gevoerd.   
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Deze techniek draagt bij tot verlaging van de milieubelasting aangezien de hoeveel-

heid nutriënten die uiteindelijk in het milieu terechtkomt sterk wordt geminimaliseerd. Toch 

levert het recirculeren zelf nog een groter milieuvoordeel op (belangrijkste stap + grootste 

reductie), vandaar de eerder lage score (2).  

 

B. Haalbaarheid 

 

 De  techniek heeft  nog maar zijn nut bewezen in proefopstellingen en op een beperkt 

aantal bedrijven. Hij heeft geen invloed op het productieniveau en de productkwaliteit. 

 

C. Knelpunten 

 

Het enige belangrijke knelpunt momenteel betreft het gebrek aan kennis (6) over de 

haalbaarheid en effecten van een rietveld als zuiveringssysteem. De techniek is momenteel in 

onderzoek en wordt al op een heel beperkt aantal bedrijven toegepast. Verder onderzoek en 

herhaalde praktijkresultaten zijn nodig om een duidelijk beeld van de haalbaarheid te beko-

men.  

 

De experten stellen de vraag of een rietveld wel geschikt is voor de zuivering van gro-

te hoeveelheden restwater met hoge nutriëntengehaltes. Op grote bedrijven komt het regelma-

tig voor dat op het moment dat moet gespuid worden, er een grote hoeveelheid restwater is 

verzameld die plots moet afgevoerd worden (tot 200 m
3
).  In zo’n gevallen is het mogelijk dat 

de capaciteit van het rietveld te laag is om al dit restwater te verwerken. 

 

D. Kosten 

 

De aanleg van een rietveldsysteem vereist een investering. Volgens een ruwe schatting  

bedraagt dit ongeveer  7.500 euro voor een systeem van twee opeenvolgende rietvelden (aan-

leg door derden, geen eigen uitvoering).  

 

E. Streefdoel 

 

Het uitbreidingspercentage zal afhangen van de onderzoeks- en praktijkresultaten. Op 

dit moment is dit nog een vraagteken. 

2.2.2.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De vragen over deze techniek werden ingevuld door alle bedrijven (80 bedrijven)  

 

Restwater van de teelt dat niet meer in aanmerking komt voor een nuttige aanwending 

in het productieproces, moet onvermijdelijk afgevoerd worden. Het kan hierbij zowel gaan 

om spuiwater op recirculerende bedrijven dat door zijn samenstelling niet meer in aanmerking 

komt voor hergebruik als voedingswater, als om opgevangen drain- of drainagewater op niet-

recirculerende bedrijven, dat eveneens niet meer nuttig kan worden aangewend in het produc-

tieproces (bv. als gietwater).  

 

Dit rest- of afvalwater kan via verschillende manieren afgevoerd worden (riolering, 

toepassing op cultuurgrond, afvoer in oppervlaktewater,…). Wanneer wordt afgevoerd in het 

oppervlaktewater, kan de milieubelasting beperkt worden door dit restwater vooraf biologisch 

te zuiveren op het bedrijf. Hierdoor worden nutriënten en organisch materiaal verwijderd, 
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waardoor de nutriëntendruk op het oppervlaktewater wordt beperkt. Biologische zuivering 

van restwater kan gebeuren via een rietveldsysteem. Deze techniek wordt momenteel onder-

zocht in proefprojecten en bevindt zich dus nog in de onderzoeksfase. Zuivering via rietvel-

den is wel enkel haalbaar voor het spuiwater van recirculerende bedrijven. Op niet-

recirculerende bedrijven is de capaciteit van een rietveld te klein om het opgevangen restwater 

allemaal te zuiveren voor afvoer in het oppervlaktewater. 

 

Zuivering van restwater kan enkel toegepast worden indien het drain- of drainagewater 

eerst wordt opgevangen en verzameld. Zoals blijkt uit Tabel 65 hebben iets meer dan een der-

de van de bedrijven een opvangsysteem voor drainwater. Enkel deze bedrijven dienden de 

vragen in de enquête m.b.t. zuivering verder in te vullen. 

 

Tabel 65. Aandeel geënquêteerde sierteeltbedrijven met een opvangsysteem voor drainwater 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt Totaal 

 
Heeft een opvangsysteem voor drainwater 

 
33,3% 

 
(4) 

 
41,9% 

 
(18) 

 
28,0% 

 
(7) 

 
35,0% 

 
(29) 

Heeft geen opvangsysteem voor drainwater 66,7% (8) 58,1% (25) 72,0% (18) 65,0% (51) 

 100% (12) 100% (43) 100% (25) 100% (80) 

 
 
A. KENNIS 

Tabel 66. Kennis over de mogelijkheid restwater op het bedrijf zelf te zuiveren volgens de geënquêteerde 
siertelers met een opvangsysteem 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt Totaal 

 
Had nog nooit over de mogelijk gehoord om zelf het 
restwater te zuiveren vooraleer af te voeren 

 
50,0% 

 
(2) 

 
5,6% 

 
(1) 

 
14,3% 

 
(1) 

 
13,8% 

 
(4) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 22,2% (4) 14,3% (1) 17,2% (5) 

Is voldoende op de hoogte van de mogelijkheid om het 
restwater te zuiveren vooraleer af te voeren 

50,0% (2) 72,2% (13) 71,4% (5) 70,0% (20) 

 100% (4) 100% (18) 100% (7) 100% (29) 

 

Niet alle bedrijven die drainwater opvangen, blijken op de hoogte te zijn van de moge-

lijkheid zelf te zuiveren. 70 percent is voldoende op de hoogte van de mogelijkheden om het 

restwater te zuiveren vooraleer af te voeren. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 67. Huidige toepassing zuivering restwater op het bedrijf zelf bij siertelers met een opvangsysteem 
voor drain(age)water (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt Totaal 

 
Heeft nog nooit het restwater gezuiverd vooraleer het af 
te voeren 

 
75,0% 

 
(3) 

 
87,5% 

 
(14) 

 
100% 

 
(7) 

 
88,9% 

 
(24) 

Heeft vroeger nog het restwater gezuiverd vooraleer af te 
voeren, maar doet dit nu  niet meer 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Zuivert momenteel een deel of de volledige hoeveelheid 
restwater 

25,0% (1) 12,5% (2) 0% (0) 11,1% (3) 

 100% (4) 100% (16) 100% (7) 100% (27) 

 

Aangezien de techniek nog in onderzoek is, mag een lage penetratiegraad verwacht 

worden. Er zijn slechts drie bedrijven die aangeven zuivering toe te passen op hun bedrijf. Het 

betreft hier bedrijfsleiders uit de korte termijn- of middellange termijnperspectief groep. Deze 

drie bedrijven recirculeren ook alle drie hun drainwater. 
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Aan de bedrijven met een opvangsysteem (recirculerend of niet), die hun drainwater 

niet zuiveren (24 bedrijven), werd vervolgens gevraagd wat ze met hun restwater doen. De 

resultaten worden weergegeven in Tabel 68. Het restwater kan zowel spuiwater zijn, in geval 

het bedrijven betreft die recirculeren, maar kan ook het opgevangen drain- of drainagewater 

zijn van bedrijven die niet recirculeren en dit opgevangen water afvoeren of op een alternatie-

ve manier aanwenden. Sommige bedrijven konden meer dan één van de antwoordmogelijkhe-

den aankruisen waardoor de som van de frequenties hoger ligt dan het aantal bedrijven dat 

geantwoord heeft. 

 

Tabel 68. Huidige toepassing van restwater door de geënquêteerde sierteeltbedrijven (1 missing value) 

 Sierteelt Totaal 

 
Afvoeren in gracht, beek of rivier 

 
50,0% 

 
(12) 

Afvoeren in vijver 8,3% (2) 
Afvoeren via de riolering 25,0% (6) 
Opvangen en uitspreiden over eigen cultuurgrond 8,3% (2) 
Opvangen en uitspreiden over cultuurgrond van derden 0,0% (0) 
Geen restwater 20,9% (5) 
Afvoeren naar waterzuiveringsinstallatie 0% (0) 

 

 

De belangrijkste toepassingswijze voor restwater is afvoer via gracht, beek of rivier. 

Daarnaast zijn er ook bedrijven die afvoeren via de riolering of helemaal geen restwater heb-

ben. Deze laatste bedrijven kunnen hun opgevangen drainwater meestal nuttig aanwenden in 

het productieproces, bijvoorbeeld door toepassing als irrigatiewater op andere teelten. Op ge-

mengde bedrijven met veel verschillende planten is dit een handige oplossing voor opgevan-

gen drainwater.  

 

Een tweetal bedrijven kunnen hun restwater aanwenden op eigen cultuurgrond. Het 

gaat om bedrijven die recirculeren. Het restwater, dat na verloop van tijd niet meer in aanmer-

king komt om te recirculeren, wordt dan aangewend als irrigatiewater op de eigen sierplanten. 

Deze aanwending is eigenlijk analoog als op de bedrijven die aangaven geen restwater te heb-

ben. 

Tabel 69. Gebruikte zuiveringssystemen voor restwater door de geënquêteerde siertelers  

 Sierteelt  
Totaal 

 
Rietveld 

 
66,7% 

 
(2) 

Rietveld in combinatie met lavafilter 0,0% (0) 
Actief slib systeem 0,0% (0) 
Aërobe biofilters 0,0% (0) 
Ondergedompelde beluchte filters 0,0% (0) 
Lavabed 33,3% (1) 

 
Eén teler gaf aan restwater te zuiveren via een lavabed. Dit systeem is echter niet af-

doende om nutriënten te verwijderen en geldt hier dus niet als volwaardig zuiveringssysteem. 

Dit betekent dat er slechts 2 sierteeltbedrijven de techniek echt toepassen. 
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C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 1 33,3

Eerder tevreden 0 0

Helemaal tevreden 2 66,7

0 20 40 60 80 100

 

Figuur 47. Algemene tevredenheid siertelers over zuivering restwater op het bedrijf  

De teler met het lavabed gaf aan hierover helemaal tevreden te zijn. De telers met riet-

veldsystemen waren ofwel helemaal tevreden (teler 1) ofwel neutraal (teler 2). Het aantal 

waarnemingen is echter te klein om algemene conclusies te trekken m.b.t. de tevredenheid 

rond rietveldsystemen. Alleen wanneer een voldoende groot aantal bedrijven ervaring heeft 

opgebouwd met de techniek, zal een duidelijker beeld kunnen worden bekomen over deze 

techniek. 
 

C.2. Overtuiging reductie-effect 

16,7

25,0

8,0

33,3

8,0

16,7

53,3

36,0

16,7

13,3

25,0

16,0

16,7

33,3

50,0

32,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (6)

MT-perspectief (15)

KT-perspectief (4)

TOTAAL sierteelt (25)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

Figuur 48. Overtuiging siertelers van bijdrage zuivering restwater op het bedrijf tot reductie van de nutri-
ëntenverliezen  

De meeste bedrijven zijn wel overtuigd dat zuivering bijdraagt tot vermindering van 

de milieubelasting of ze staan hier neutraal tegenover. De non-believers zijn vooral bedrijven 

uit de groep met lange termijnperspectief. Dit is opmerkelijk. Vermoedelijk zijn deze sierte-

lers niet overtuigd dat het geproduceerde restwater een hoge nutriëntendruk kan betekenen 

voor het milieu en wordt daarom het belang van voorafgaande zuivering niet hoog ingeschat.  
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D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

geen of w einig zuiveringsystemen mogelijk op mijn bedrijf

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL sierteelt (28)

Geen ervaring (25)

Ervaring (3)

 
Figuur 49. Belang potentiële knelpunten omtrent zuivering restwater op het bedrijf volgens siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk)  
 

De hoge kosten vormen volgens de telers het voornaamste knelpunt. Zuivering van 

restwater voor afvoer in het oppervlaktewater, levert voor de teler ook geen praktisch of eco-

nomisch voordeel. De vereiste investeringen vormen hierdoor een grotere drempel dan wan-

neer er bijkomende voordelen aan verbonden zouden zijn. 

 

Daarnaast wordt ook een signaal gegeven dat er soms een gebrek aan kennis en infor-

matie rond deze techniek wordt ervaren bij bepaalde telers. Wanneer de onderzoeksprojecten 

rond rietveldzuivering afgerond zullen zijn, zal hieraan kunnen worden tegemoet gekomen. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 70. Haalbaarheid zuivering restwater op het bedrijf volgens de geënquêteerde siertelers, per sub-
groep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Sierteelt totaal 
 
Haalbaarheid 0,0 0,0 -0,17 0,0 

 

Door het gebrek aan praktijkervaring met deze techniek nemen de telers een afwach-

tende neutrale houding aan. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

42,9

40,0

50,0

41,7

14,3

33,3

25,0

14,3

4,2

14,3

13,3

12,5

14,3

13,3

50,0

16,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief  (7)

MT-perspectief  (15)

KT-perspectief  (2)

TOTAAL sierteelt (24)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 
Figuur 50 . Intenties van de geënquêteerde siertelers om restwater te zuiveren op hun bedrijf binnen de 
komende 5 jaar  

Aan alle bedrijven met een opvangsysteem voor drainwater werd naar hun intenties 

gepolst om gebruik te maken van een zuiveringssysteem op hun bedrijf voor restwater. 58 

percent van de bedrijven blijkt hiervoor open te staan. De meeste hiervan zijn bereid zuivering 

op hun bedrijf in overweging te nemen. Deze afwachtende houding heeft te maken met het 

feit dat de techniek nog in onderzoek is. Verdere informering over het nut en de voordelen en 

haalbaarheid van zuiveringssystemen zijn vereist om het draagvlak verder te versterken bij de 

telers. 

 

Aan de telers moet ook duidelijk gemaakt worden dat zuivering met rietvelden enkel 

aangewezen is op bedrijven die recirculeren. Deze eerste stap is vereist om de hoeveelheid 

spuiwater te minimaliseren. De capaciteit van een rietveld is niet voldoende om de hoeveel-

heden drainwater geproduceerd op niet-recirculerende bedrijven aan te pakken. 
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2.2.3.    TECHNIEK 3 : Uitvoeren van rijen- of bandbemesting 

 
Bij rijenbemesting wordt de meststof meestal met behulp van een injector naast de 

plantenrij in de bodem gebracht. Bij bandbemesting wordt de meststof gelijkmatig en opper-

vlakkig ingewerkt waar er geplant wordt. Door rijenbemesting of bandbemesting toe te pas-

sen, in plaats van volleveldbemesting, wordt de benutting van de meststof verbeterd doordat 

de meststof dichter bij de wortels van de plant wordt gebracht. Op die manier gaan er minder 

nutriënten verloren in het milieu. 

2.2.3.1. Resultaten vragenlijst experten 

 

Deze techniek is geselecteerd voor de buitenteelt in vollegrond. In de sierteelt kan rij-

en- en bandbemesting bovendien enkel toegepast worden in de boomkwekerij in vollegrond. 

De beoordeling door de experten is dan ook enkel voor deze doelgroep gemaakt. 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
 

2 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 2 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten  1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen 0 
 - meststoffen -1 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

beperkt % van de boomkwekerijbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

De besparing op de toegediende hoeveelheid meststoffen door enkel de rijen te bemes-

ten is volgens experten niet zo groot. In sommige gevallen wordt bovendien een lichte dosis-

verhoging ingevoerd om de wortels opzij voldoende te bereiken. Toepassing van deze tech-

niek levert daarom maar een beperkte bijdrage tot het verlagen van de milieubelasting. Het 

reductie-effect wordt ingeschat onder voorbehoud van latere onderzoeksresultaten. 
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B. Haalbaarheid 

 

De techniek is tot nu toe slechts op enkele bedrijven toegepast, waar hij zijn nut heeft 

bewezen. 

 

C. Knelpunten 

 

 Er konden geen knelpunten worden aangetoond. 

 

D. Kosten 

 

 De kosten van de meststoffen zouden een matige daling vertonen. 

 

E. Streefdoel 

 

De uitbreiding van deze techniek zal eerder beperkt blijven aangezien er voor telers 

weinig redenen of voordelen zijn om rijenbemesting toe te passen. Eerder is al vermeld dat de 

besparing op de meststoffenaanvoer eerder beperkt is. 

2.2.3.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

In de enquête werden de vragen over deze techniek ingevuld door alle bedrijven met 

buitenteelten in vollegrond (32 bedrijven), en dus niet enkel de bedrijven met boomkwekerij. 

 

Deze techniek kan enkel toegepast worden in vollegrondsteelt (buiten). Enkel deze be-

drijven hebben de vragen rond deze techniek ingevuld. Het gaat hierbij om: 

- Kasplantenbedrijven:  2 

- Azaleabedrijven:   6 

- Begoniabedrijven:   6 

- Snijbloemenbedrijven:  4 

- Boomkwekerij:   6 

- Overige bloemenbedrijven:  8 

 

Vooral de boomkwekerijbedrijven komen in aanmerking om rijenbemesting toe te 

passen. De techniek is wel nog in onderzoek. Het mogelijk reductie-effect is nog niet met 100 

percent zekerheid vast te stellen en wordt daarom eerder onder voorbehoud beschouwd. 
 

A. KENNIS 

Tabel 71. Kennis geënquêteerde siertelers van rijen-of bandbemesting  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 

vollegrond Tot 
 
Had nog nooit over rijen- of bandbemesting gehoord 

 
25,0% 

 
(1) 

 
37,5% 

 
(6) 

 
41,7% 

 
(5) 

 
37,5% 

 
(12) 

Wist er al vaag iets over 0,0% (0) 12,5% (2) 0,0% (0) 6,3% (2) 
Is voldoende op de hoogte van rijen- of bandbemesting 75,0% (3) 50,0% (8) 58,3% (7) 56,3% (18) 

 100% (4) 100% (16) 100% (12) 100% (32) 

 
 

 Van de bedrijven die op deze vraag moesten antwoorden waren er 63 percent die vaag 

iets gehoord hadden over de techniek of die voldoende op de hoogte waren van de techniek 

van rijen- of bandbemesting. 
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B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 72. Huidige toepassing rijen- of bandbemesting bij de geënquêteerde siertelers (penetratiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
vollegrond Tot 

 
Heeft nog nooit de bemesting op de buitenteelten in 
vollegrond uitgevoerd via rij- of bandbemesting 

 
100% 

 
(4) 

 
75,0% 

 
(12) 

 
75,0% 

 
(9) 

 
78,1% 

 
(25) 

Heeft vroeger nog bemesting uitgevoerd via rij- of band-
bemesting, maar nu niet meer 

0,0% (0) 0,0% (0) 8,3% (1) 3,1% (1) 

Bemest tegenwoordig (een deel van) de beteelbare 
oppervlakte via rij- of bandbemesting 

0,0% (0) 25,0% (4) 16,7% (2) 18,8% (6) 

 100% (4) 100% (16) 100% (12) 100% (32) 

 

De techniek wordt al toegepast op een beperkte groep bedrijven. Het gaat om één kas-

plantenbedrijf (met buitenteelt chrysant), één snijbloemenbedrijf (met buitenteelt snijbloe-

men), één begoniabedrijf (op de knolbegonia’s), twee boomkwekerijen en één overige bloe-

menbedrijf (op buitenteelt boomkwekerij). Eén begoniabedrijf heeft de techniek vroeger nog 

toegepast, maar is ermee gestopt.  

 

Tabel 73. Mate van toepassing rijen- of bandbemesting door de geënquêteerde siertelers  

 Buitenteelt volle-
grond TOTAAL 

 
Mate van toepassing - Eerder sporadisch 

 
50,0% 

 
(3) 

Mate van toepassing - Eerder systematisch 50,0% (3) 

 100% (6) 

 

Rijen- of bandbemesting is voor drie van de zes telers een standaardbemestingstech-

niek, door de andere drie wordt er slechts af en toe gebruik van gemaakt. 

 
C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 0 0

Eerder tevreden 2 28,6

Helemaal tevreden 5 71,4

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 51. Algemene tevredenheid siertelers omtrent rijen- of bandbemesting  
 

Ook hier geldt dat het aantal bedrijven erg klein is, toch blijkt de tevredenheidsgraad  

hoog te liggen. In de wetenschap dat de bedrijven die rijenbemesting toepassen behoren tot 

verschillende bedrijfstypes (begonia, kasplanten, snijbloemen, boomkwekerij,…), betekent dit 

dat de waardering niet echt afhankelijk is van de teelten waarop de techniek wordt toegepast, 

maar eerder algemeen is. 
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C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

33,3

5,0

10,0

5,0

28,6

40,0

30,0

71,4

50,0

66,7

60,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (7)

MT-perspectief (10)

KT-perspectief (3)

TOTAAL

buitenvollegrondteelt (20)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 
Figuur 52. Overtuiging siertelers van bijdrage rijen- of bandbemesting tot vermindering van het nutriën-
tengebruik (en/of de milieuverliezen)  
 

De siertelers die al iets gehoord hadden over de techniek zijn duidelijk overtuigd van 

de mogelijkheid om via rijen- en bandbemesting de nutriëntenaanvoer te beperken. Dit vormt 

dus alleszins niet de reden waarom slechts een kleine groep bedrijven de techniek toepast.  
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

geen aangepaste apparatuur om deze bemesting uit te

voeren

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL buitenvollegrondteelt (20)

Geen ervaring (13)

Toegepast maar gestopt (1)

Huidige toepassers (6)

 
Figuur 53. Belang potentiële knelpunten rond rijen- of bandbemesting volgens siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
 

De drie belangrijkste knelpunten zijn de hoge kosten, de verhoogde arbeidsinzet en het 

gebrek aan aangepaste apparatuur om rijen-of bandbemesting uit te voeren. Door gebrek aan 

bestaande apparatuur construeren de meeste telers zelf een machine om deze techniek toe te 

passen. Dit is ook volgens de bedrijfsleiders die rijenbemesting toepassen het belangrijkste 

knelpunt. Uit de grafiek kan afgeleid worden dat het begoniabedrijf dat gestopt is met het uit-
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voeren van de techniek dit om één duidelijke reden heeft gedaan, namelijk de verhoogde ar-

beidsinzet (maximale score). 

 

Bedrijven zonder ervaring met de techniek blijken de hoge kosten belangrijker te be-

schouwen dan de bedrijven die de techniek al toepassen.  
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 74. Haalbaarheid uitvoeren van rijen- of bandbemesting volgens siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt vollegrond 
Totaal 

 
 Haalbaarheid 

 
1,0 

 
-0,3 

 
0,1 

 
0,1 

 

Bij de bevraagde siertelers valt er geen eenduidig standpunt vast te stellen. De oudere 

bedrijven zonder opvolger vinden het toch een eerder haalbare techniek voor hun bedrijf. De 

bedrijfsleiders tussen 35 en 50 jaar vinden het minder haalbaar. Globaal genomen is het 

standpunt eerder neutraal. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

42,9

60,0

100,0

60,0

14,3

5,0

28,6

20,0

20,0

14,3

20,0

15,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (7)

MT-perspectief (10)

KT-perspectief (3)

TOTAAL

buitenvollegrondteelt

(20)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 54. Intenties van de geënquêteerde siertelers om rijen- of bandbemesting toe te passen binnen de 
komende 5 jaar  

 

Slechts 15 percent van de telers met buitenteelt in volle grond hebben de intentie om 

in de loop van de volgende 5 jaar de techniek systematisch toe te passen. 60 percent is niet 

van plan om de techniek toe te passen. Bij de bedrijven met KT-perspectief is er geen enkel 

dat de techniek zal toepassen. 
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2.2.4.   TECHNIEK 4: Gebruik adviessystemen voor bijmestsystemen (geleide bemesting) 

 
Deze adviessystemen voor bemesting zijn gebaseerd op een systeem waarbij de stik-

stofgift verdeeld wordt in de tijd zodat er gericht kan worden bijbemest.  Door bij te bemes-

ten tijdens de teelt, in plaats van één basisbemesting aan de start van de teelt, kan het aanbod 

aan stikstof in de verschillende stadia van de teelt beter afgestemd worden op de vraag. De 

adviezen worden steeds bepaald op basis van analyses van bodem- of gewasstaaltjes uit het 

perceel.  

2.2.4.1. Resultaten vragenlijst experten 

Volgens de experten richt deze techniek zich vooral op de buiten boomkwekerij in vol-

legrond. Hun beoordeling was dan ook op deze teelt gericht. 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
 

3 1  =  geen daling milieubelasting 
3  =  matige daling milieubelasting 
5  =  zeer sterke daling milieubelasting 

B. Haalbaarheid B.1. Nut bewezen in praktijk 1 1  =  enkel nog in proeven  
2  =  ja, op beperkte groep bedrijven 
3  =  ja, algemeen op bedrijven gangbaar 

 B.2. Impact productieniveau 0 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 B.3. Impact kwaliteit 0 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 2;6 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   6  = andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 2 1  =  ja 
2  =  nee 

 D. 2. Impact productiekosten 
 

 -2 =  sterke daling 
-1 =  matige daling 
0  =  geen effect 
1  =  matige stijging 
2  =  sterke stijging 

 - gewasbeschermingsmiddelen 0 
 - meststoffen 1 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad 
komende jaren (% bedrijven) 

100 % van de boomkwekerijbedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

De bijdrage wat betreft het verlagen van de milieubelasting ligt bij deze techniek in het 

feit dat de startbemesting wordt opgesplitst in meerdere kleinere bemestingen. Na de startbe-

mesting worden de bijkomende bemestingen bepaald op basis van grondanalyses, zodat ge-

richt kan worden bijbemest volgens de behoefte op het moment. De experten verwachten een 

matige daling van de milieubelasting bij toepassing van deze techniek. 

 

B. Haalbaarheid 

 

In de boomkwekerij wordt deze techniek op dit moment nog niet toegepast. Er zijn 

wel proeven uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet naar de praktijk doorgestroomd. 
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Boomkwekers laten op dit moment standaard een bodemanalyse doen om de 3 jaar. Na de 

basisbemesting wordt slechts éénmaal bijbemest. 

 

C. Knelpunten 

 

Door de bemesting op te splitsen en gericht bij te bemesten, moeten meerdere werk-

gangen gespendeerd worden aan de bemesting en zal bijgevolg de arbeid (2) toenemen. 

 

Er zijn al proeven gedaan naar deze bemestingsvorm voor de boomkwekerij, maar om 

een brede introductie in de praktijk te stimuleren zijn nog bijkomende onderzoeksresultaten 

en kennis (6) vereist. Dit wordt aangegeven als tweede knelpunt (6). 

 

D. Kosten 

 

  De kosten voor de meststoffen zullen toenemen doordat meerdere malen meststof zal 

moeten toegediend worden en er ook kosten zijn voor de bodemanalyses. 

 

E. Streefdoel 

 

In theorie kunnen alle boomkwekerijen in vollegrond deze techniek toepassen. Verde-

re onderzoeksresultaten zullen moeten uitwijzen of de voordelen van dien aard zijn dat een 

brede toepassing zinvol is. 

2.2.4.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

In de enquête werden de vragen rond deze techniek ingevuld door alle bedrijven met 

buitenteelten in vollegrond (32). 

 
Voor deze techniek is opnieuw de boomkwekerijsector de belangrijkste doelgroep. In 

deze teelt wordt doorgaans om de drie jaar een bodemanalyse verricht om het bemestingsad-

vies te bepalen. Door over te schakelen op een bijmestsysteem wil men starten met een lagere 

basisbemesting, maar geregeld bijbemesten op basis van regelmatige staalanalyses. Op die 

manier wordt accurater bemest volgens de nutriëntentoestand van het gewas en de bodem.  

 
A. KENNIS 

Tabel 75. Kennis bijmestsystemen bij de geënquêteerde siertelers  

 
KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 

vollegrond tot 
 
Had nog nooit over bemestingsadviessystemen voor 
bijbemesting via analyse bodemmonsters gehoord 

 
0,0% 

 
(0) 

 
6,3% 

 
(1) 

 
25,0% 

 
(3) 

 
12,5% 

 
(4) 

Wist er al vaag iets over 
 

0,0% (0) 0,0% (0) 8,3% (1) 3,1% (1) 

Is voldoende op de hoogte van bemestingsadviessyste-
men  

100% (4) 93,8% (15) 66,7% (8) 84,4% (27) 

 100% (4) 100% (16) 100% (12) 100% (32) 

 
 

De meeste siertelers verklaren dat zij voldoende op de hoogte zijn van bemestingsad-

viessystemen. 
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B. HUIDIGE TOEPASSING 

Tabel 76. Huidige toepassing staalanalyse voor bepalen bemestingsgift bij de geënquêteerde siertelers (penetra-
tiegraad)  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
vollegrond tot 

 
Heeft nog nooit voor de bemesting van buitenteelten de 
bemestingsgift laten bepalen op basis van staalanalyse  

 
25,0% 

 
(1) 

 
12,5% 

 
(2) 

 
41,6% 

 
(5) 

 
25,0% 

 
(8) 

Heeft de bemestingsgift laten bepalen op basis van staal-
analyse van de bodem, maar doet dit nu niet meer 

0,0% (0) 6,3% (1) 0,0% (0) 3,1% (1) 

Laat momenteel af en toe de bemestingsgift bepalen op 
basis van staalanalyses 

75,0% (3) 81,3% (13) 58,3% (7) 71,9% (23) 

 100% (4) 100% (16) 100% (12) 100% (32) 

 

In de enquête werd nagegaan welke bedrijven de bemesting laten bepalen op basis van  

staalanalyse. Van de bedrijven die dit bevestigen, kan nog niet automatisch gesteld worden 

dat ze ook bemesten volgens een bijmestsysteem. Wanneer één basisbemesting wordt gege-

ven, die wordt berekend op basis van grondanalyse, is dit geen strikte toepassing van een bij-

mestsysteem. Dit verklaart waarschijnlijk ook het hoge percentage van bedrijven die verkla-

ren dat zij voldoende op de hoogte zijn van bemestingsadviessystemen, waarbij men niet be-

doelt ‘bijbemestingsystemen’. De resultaten worden echter wel weergegeven omdat ze niet 

volledig irrelevant zijn en een eerste beeld kunnen geven van het gebruik van adviessystemen 

in de sierteelt. Alle hiernavolgende resultaten hebben dus betrekking op de raadpleging van 

adviesinstanties voor bemesting, en niet strikt op het toepassen van een bijmestsysteem. 

Tabel 77. Geraadpleegde adviesorganen voor geleide bemesting door de geënquêteerde siertelers  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
vollegrond tot 

 
Bodemkundige dienst van België 

 
0,0% 

 
(0) 

 
18,9% 

 
(4) 

 
13,6% 

 
(3) 

 
31,8% 

 
(7) 

Proefcentra 0,0% (0) 9,5% (2) 0,0% (0) 9,5% (2) 

 

Andere geraadpleegde adviesorganen zijn teeltbegeleiders (11 bedrijven, 50%), een 

onafhankelijk labo (5 bedrijven, 23%), en 1 bedrijf duidt de potgrondleverancier aan als ad-

viessysteem. Het is echter duidelijk dat dit geen bijmestadviezen zijn, en evenmin betreft het 

in alle gevallen een advies op basis van een bodemanalyse. 

Tabel 78. Mate van raadpleging adviessystemen door de geënquêteerde siertelers  

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt 
vollegrond tot 

 
Mate van toepassing - Eerder sporadisch 

 
0,0% 

 
(0) 

 
30,8% 

 
(4) 

 
28,6% 

 
(2) 

 
26,1% 

 
(6) 

Mate van toepassing - Eerder systematisch 100% (3) 69,2% (9) 71,4% (5) 73,9% (17) 

 30,4% (7) 56,5% (13) 13,0% (3) 100% (23) 

 

Van de bedrijven die bodemstalen laten nemen doet bijna drie kwart dit op een eerder 

systematische wijze, de andere doen het eerder sporadisch. 



 

 

115 

C. TEVREDENHEID 
 
C.1. Tevredenheid algemeen 

28,6

23,1

21,7

71,4

76,9

100,0

78,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (7)

MT-perspectief (13)

KT-perspectief (3)

TOTAAL sierteelt (23)
helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 55. Algemene tevredenheid siertelers omtrent adviessystemen voor geleide bemesting 

Alle geënquêteerde siertelers zijn duidelijk positief over adviessystemen voor bemes-

ting, maar het gaat hier dus niet over het adviessysteem voor bijmestsystemen. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

6,7

3,6

11,1

3,6

6,7

3,6

33,3

13,3

17,9

55,6

73,3

100,0

71,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (9)

MT-perspectief (15)

KT-perspectief (4)

TOTAAL

buitenvollegrondteelt (28)

Helemaal niet overtuigd

Eerder niet overtuigd

Neutraal

Eerder overtuigd

Helemaal overtuigd

 

Figuur 56. Overtuiging siertelers van bijdrage adviessystemen voor bemesting tot vermindering van het 
nutriëntengebruik  

 De meeste telers zijn ook helemaal of eerder overtuigd van het reductie-effect van de-

ze techniek. Slechts een kleine minderheid is helemaal niet overtuigd van het reductie-effect.  
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D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

geen adviessystem beschikbaar voor mijn teelten

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL BUITENVOLLEGRONDTEELT (32)

Geen ervaring (8)

Toegepast maar gestopt (1)

Huidige toepassers (23)

 
Figuur 57. Belang potentiële knelpunten rond bemesten volgens adviessystemen volgens siertelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk). 
 

 Enkel de hoge kosten (van de analyses) werden door enkele bevraagde telers aange-

haald als knelpunt.  
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 79. Haalbaarheid raadpleging adviessystemen volgens de geënquêteerde siertelers, per subgroep  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 KT-perspectief MT-perspectief LT-perspectief Buitenteelt vollegrond 
totaal 

  
Haalbaarheid 

 
2,0 

 
1,7 

 
1,4 

 
1,6 

 

 De telers zijn er zo goed als overtuigd van dat het adviessysteem haalbaar is. Deze 

mening is het sterkst op de bedrijven met korte termijnperspectief en is wat minder uitgespro-

ken op de bedrijven met een lange termijnperspectief. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

6,7

3,6

22,2

7,1

11,1

40,0

25,0

66,7

53,3

100,0

64,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LT-perspectief (9)

MT-perspectief (15)

KT-perspectief (4)

TOTAAL

buitenvollegrondteelt

(28)

Niet toepassen

Overw egen om toe te passen

Enkel uitproberen

Af en toe toepassen

Systematisch toepassen

 

Figuur 58. Intenties van de geënquêteerde siertelers om geleide bemesting o.b.v. adviessystemen toe te 
passen binnen de komende 5 jaar  
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Een ruime meerderheid is van plan systematisch gebruik te maken van de systemen. 

Een grote groep bedrijven ziet deze techniek eerder als hulpmiddel om sporadisch te gebrui-

ken. Wel dient te worden opgemerkt dat het hier eerder de adviessystemen op basis van een 

bodemanalyse betreft dan het eigenlijke adviessysteem voor bijmestsystemen (geleide bemes-

ting). 
 
 
2.3.  OVERZICHT VAN DE TECHNIEKEN 
 
 

In dit deel wordt een schematisch overzicht gegeven van een aantal belangrijke kencij-

fers rond de 15 geselecteerde reductietechnieken uit de voorgaande tabellen.  

 

Belangrijke opmerkingen bij de interpretatie van de kenwaarden in de tabellen zijn: 

 

- De berekende percentages verwijzen naar het aandeel bedrijven (en niet de oppervlak-

te) uit de geënquêteerde steekproef. De percentages hebben betrekking op de steek-

proef en werden niet omgerekend naar de populatie van sierteeltbedrijven. 

 

- De ‘huidige toepassingsgraad’ geeft de situatie weer voor juli 2005.  

Bij sommige reductiemaatregelen is deze parameter niet berekend op de totale steek-

proef, maar enkel voor de bedrijven die in aanmerking komen om de techniek toe te 

passen. 

Cfr. Ontsmetten van drainwater: enkel voor bedrijven die recirculeren. 

Cfr. Uitzetten natuurlijke vijanden: enkel voor bedrijven met teelt in serres 

 

- Bepaalde reductietechnieken zijn niet steeds in alle sierteelten toepasbaar. Bijvoor-

beeld het opvolgen van waarschuwingssystemen is enkel mogelijk in teelten waarvoor 

zo’n systeem al is ontwikkeld (boomkwekerij). Het is dan ook belangrijk dat dergelij-

ke technieken niet veralgemeend worden naar de hele sector. 

In deze studie wordt echter niet op teeltniveau maar op bedrijfsniveau gewerkt. De 

studie richt zich immers op de volledige sierteeltsector, en een benadering op teeltni-

veau is dan ook niet haalbaar. Om de interpretatie te vergemakkelijken is wel een op-

splitsing gemaakt in subsectoren of teeltgroepen.  

 

- De ‘toekomstige toepassing’ en ‘haalbaarheid’ zijn berekend op basis van de bedrijven 

die de techniek kenden (en dus niet steeds op totale steekproef). Door het systematisch 

wegvallen van de bedrijven zonder kennis van de techniek, wordt de steekproef enigs-

zins vervormd en is een mogelijke afwijking van deze waarden niet uit te sluiten. 
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Reductietechnieken 
Gewasbescherming 

T1 
Ontsmetten  
drainwater 

T2 
Systematisch  

scouten 

T3 
Verbeterde  
diagnose 

T4 
Deelname 

VMS 

T5 
Vermijden  

puntvervuiling 

T6 
Uitzetten natuurlijke 

vijanden 

T7 
Algemene 

bedrijfshygiëne 

1. Milieuvoordeel 
2 (algemeen) of 5 

(jongplant) 

3 (algemeen) of 2 
(potplant & 

boomkwekerij) 
3 3,5 5 1 of 4* 2 

2. Huidige toepassing 48%  68% 41% 18% 76% 7% - 

3. Toekomstige 
toepassing 

Min 65% 87% 73% 24% 99% 15% - 

Max 77% 95% 92% 37% 99% 46%  

4. Na te streven 
toepassingsgraad 

- Azalea, ,jongplant, 
snijbloem: 100% 

- Kasplanten: 50% 
- Boomkwekerij: 25% 

80% 40% 50% 100% - 90% 

5. Haalbaarheid  
    volgens telers 

1,0 1,3 1,2 0,3 1,7 -0,7 - 

6. Belangrijke  
    opmerking 
 
 

- Techniek niet voor alle 
teeltgroepen 
aangewezen 
- Alle percentages 
bepaald t.o.v. aantal 
recirculerende 
bedrijven!! 

 - Toepassingsgraad 
geeft % bedrijven 
weer die ooit reeds 
een staal hebben 
laten analyseren in 
een labo 

 - Toepassingsgraad 
geeft % bedrijven 
weer die een gemid. 
score van 4 of meer 
gaven op alle 
voorgelegde 
maatregelen 

* Effect techniek sterk 
afhankelijk van in te 
zetten biol. bestrijder 
en type plaag (score 1 
of 4 afhankelijk van de 
bestrijder) 
- Techniek nog in 
experimenteel stadium 

Toepassing 
moeilijk 
cijfermatig weer 
te geven 

 T8 
Opvolgen 

waarschuwingssyste
men 

T9 
Bevorderen  

natuurlijke vijanden 

T10 
Behandelen  

plantgoed vóór 
 uitplanten 

T11 
Afdekking 

teeltmedium 
in containers 

 
1. Inschatting experten: 
        1= geen daling milieubelasting, 3= matige daling, 5= zeer    
        sterke daling milieubelasting 
2. Resultaat enquête  
3. Resultaat enquête 

MIN: % telers die techniek systematisch of af en toe 
zullen toepassen 
MAX: % telers die techniek systematisch, af en toe zullen   
toepassen OF de techniek zullen uitproberen OF de  
toepassing in overweging zullen nemen   

4. Inschatting experten 
5. Resultaat enquête: 

                -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal    
                haalbaar 
 
        - :     waarde kan niet bepaald worden 
         

1. Milieuvoordeel 4 - 3 3 

2. Huidige toepassing 
 

71% van bedrijven met 
boomkwekerij 

4% 76% 7% 

3. Toekomstige 
toepassing 

Min 79% (boomkwekerij) 9% 84% 19%  
Max 93% (boomkwekerij) 27% 92% 41%  

4. Na te streven 
toepassingsgraad 

100% van de 
boomkwekerijen 

- 100% containerteelt 10% 

5. Haalbaarheid  
    volgens telers 

1,4 -0,7 1,4 -0,7 

6. Belangrijke  
    opmerking 
 
 

Bestaande 
waarschuwingssysteme
n enkel voor 
boomkwekerij 

Techniek nog 
onvoldoende 
onderzocht – kennis 
ontbreekt 

 Moeilijk 
toepasbaar in 
kleine potten 
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Reductietechnieken 
Nutriënten 

T1 
Recirculatie 

T2 
Zuivering 

restwater op 
bedrijf 

T3 
Rijen- of 

bandbemesting 

T4 
Geleide bemesting 
via adviessystemen 

 
1.  Inschatting experten: 
        1= geen daling milieubelasting, 3= matige daling,  

                5= zeer sterke daling milieubelasting 
2. Resultaat enquête  
3. Resultaat enquête 

MIN: % telers die techniek systematisch of af en toe 
zullen toepassen 
MAX: % telers die techniek systematisch, af en toe     
zullen toepassen OF de techniek zullen uitproberen OF   
de toepassing in overweging nemen   

4. Inschatting experten 
5. Resultaat enquête: 

                -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal    
                haalbaar 
 
        - :     waarde kan niet bepaald worden 

 

1. Milieuvoordeel 5 2 2 3 

2. Huidige toepassing 
 

47% van degene die 
kunnen recirculeren 

10% 19% 72% 

3. Toekomstige 
toepassing 

Min 55% 29% 35% 89%  
Max 79% 58% 40% 96%  

4. Na te streven 
toepassingsgraad 

100%, 50% of 25% 
naargelang teeltgroep 

- Beperkt 100% 

5. Haalbaarheid 
    volgens de telers 

0,6 0 0,1 1,6 

6. Belangrijke  
    opmerking 
 
 
 

Techniek niet voor alle 
teelten haalbaar. 
Percentages berekend 
op bedrijven die 
kunnen recirculeren 

Percentages 
berekend op aantal 
bedrijven die een 
opvangsysteem 
hebben voor water 
(= 35% van totaal 
sierteelt) 

- Enkel toepasbaar 
voor boomkwekerij 
in vollegrond 
- Techniek nog in 
onderzoek 

- Doelgroep techniek: 
boomkwekerij in 
vollegrond 
- Toepassing techniek 
overschat – enkel 
bevraagd naar 
bemesting via 
staalanalyse 
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IV. MENING VAN DE SIERTELERS OVER HET STIMULEREN VAN 
DE REDUCTIETECHNIEKEN 

1. Stimuleringsmaatregelen  

 

Bij het uitwerken van stimuleringsmaatregelen om de toepassing van milieuvriendelij-

ke technieken verder uit te bouwen, is het interessant eerst na te gaan hoe de sector zelf staat 

tegenover mogelijke stimuleringsmaatregelen. In de enquête rond de reductietechnieken werd 

daarom steeds ook gepeild naar de houding van de telers t.o.v. stimulering van elke techniek 

vanuit het beleid. In onderstaande tabellen worden de resultaten van deze enquêtevragen 

weergegeven. 

Tabel 80. Houding geënquêteerde siertelers t.o.v. stimulering reductietechnieken vanuit het beleid 

Vindt u dat deze techniek moet gestimuleerd 
worden vanuit de overheid? 

Ja 
 

Nee 
 

Reductietechnieken Gewasbescherming 

T1: Ontsmetten drainwater  86% 14% 

T2: Systematisch scouten  64% 36% 

T3: Verbeterde diagnose 61% 39% 

T4: Deelname VMS 61% 39% 

T5: Vermijden puntvervuiling 76% 24% 

T6: Uitzetten natuurlijke vijanden 72% 28% 

T7: Algemene bedrijfshygiëne 50% 50% 

T8: Opvolgen waarschuwingssystemen 67% 33% 

T9: Bevorderen natuurlijke vijanden 20% 80% 

T10: Behandelen plantgoed vóór uitzetten 39% 61% 

T11: Afdekking teeltmedium containers 39% 61% 
Reductietechnieken Nutriënten 

T1: Recirculatie 84% 16% 

T2: Zuivering restwater op bedrijf 75% 25% 

T3: Rijen- of bandbemesting 50% 50% 

T4: Geleide bemesting via adviessystemen 79% 21% 

 

Op drie technieken na,  is steeds meer dan de helft van de telers van mening dat stimu-

lering vanuit het beleid zinvol is. Vooral rond het ontsmetten en recirculeren antwoordde een 

duidelijke meerderheid positief. Beide technieken vereisen investeringen en breiden zich de 

laatste jaren steeds meer uit in de sector. Telers willen hierop anticiperen en benadrukken dat 

(financiële) ondersteuning vanuit de overheid hierbij onontbeerlijk is.  

 

Ook voor het vermijden van puntvervuilingen, het uitzetten van natuurlijke vijanden 

en de zuivering van restwater op het bedrijf is een ruime meerderheid van de bedrijfsleiders 

van mening dat de overheid de reductiemaatregel moet stimuleren. Voor het bevorderen van 

natuurlijke vijanden, het behandelen van plantgoed vóór uitzetten en de afdekking van teelt-

medium in containers is een minderheid van mening dat het beleid deze reductiemaatregelen 

moet stimuleren. 

 

In de enquête werd ook nagegaan welke stimuleringsmaatregelen volgens de telers het 

meest aangewezen zijn om de toepassing van elke specifieke reductietechniek aan te moedi-

gen. Hiervoor werden vijf algemene stimuleringsmaatregelen voorgesteld. De bevraagde te-

lers werd gevraagd deze stimuleringsmaatregelen te rangschikken volgens belangrijkheid 

(waarbij 1= meest belangrijk en 5= minst belangrijk). Op basis van het percentage bedrijven 

dat rangnummer 1 of 2 toewezen aan elke techniek, werd uiteindelijk per reductietechniek een 

totaalrangschikking gemaakt van de vijf voorgelegde maatregelen. De resultaten worden 

weergegeven in Tabel 81.  
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Tabel 81. Rangschikking stimuleringsmaatregelen volgens belangrijkheid (visie telers) 
Geef aan in welke mate de volgende stimu-
leringsmaatregelen voor u bepalend zou-
den kunnen zijn om (opnieuw) deze tech-
niek toe te passen, door ze te rangschikken 
in volgorde van belangrijkheid 

1 2 
 

3 4 5 

Reductietechnieken Gewasbescherming 

T1: Ontsmetten drainwater  financieel demo onderzoek advies verzekering 

T2: Systematisch scouten  onderzoek advies financieel demo verzekering 

T3: Verbeterde diagnose onderzoek advies financieel demo verzekering 

T4: Deelname VMS advies demo onderzoek financieel verzekering 

T5: Vermijden puntvervuiling advies demo onderzoek financieel controle 

T6: Uitzetten natuurlijke vijanden demo advies financieel onderzoek verzekering 

T7: Algemene bedrijfshygiëne demo advies financieel onderzoek verzekering 

T8: Opvolgen waarschuwingssystemen demo advies financieel onderzoek verzekering 

T9: Bevorderen natuurlijke vijanden demo financieel Advies onderzoek verzekering 

T10: Behandelen plantgoed vóór uitzetten demo advies financieel onderzoek verzekering 

T11: Afdekking teeltmedium containers financieel demo Advies onderzoek verzekering 

Reductietechnieken Nutriënten 

T1: Recirculatie financieel demo advies onderzoek verzekering 

T2: Zuivering restwater op bedrijf advies financieel demo onderzoek verzekering 

T3: Rijen- of bandbemesting financieel demo onderzoek advies verzekering 

T4: Geleide bemesting via adviessystemen demo advies financieel onderzoek verzekering 

 
Onderzoek:  ‘meer onderzoek en ontwikkeling naar natuurlijke vijanden, scouttechnieken, waarschuwingen,.’ 
Advies:   ‘betere of meer informatie en bedrijfsspecifiek advies over VMS, puntvervuiling, scouten, …’ 
Demo:   ‘duidelijk bewijs van de voordelen van de techniek aan de hand van demonstratieprojecten’ 
Financieel:  ‘financiële tegemoetkoming in de vorm van 5-jarige beheersovereenkomsten’ 
Verzekering:  ‘tussenkomst bij borgregeling of gewasverzekering in geval van opbrengstderving door  

mislukken van de techniek’ 
Controle: ‘meer controle op het naleven van de voorschriften’ (alleen voor vermijden puntvervuilingen) 
 

Het nemen van een gewasverzekering waarbij tussengekomen wordt in de kosten 

blijkt de laagste prioriteit te hebben als stimuleringsmaatregel. 

 

In veel gevallen wordt ook de maatregel ‘onderzoek’ laag in de rangschikking ge-

plaatst. Enkel bij scouten en verbeterde diagnose wordt veel belang gehecht aan onderzoek. 

Bij diagnose gaat het dan specifiek om nieuwe testen voor detectie. Hieruit kan men verstaan 

dat telers het belangrijk vinden dat er continu onderzoek wordt gedaan naar schadelijke orga-

nismen en systemen om (nieuwe) beschadigers te detecteren. 

 

Uit de resultaten blijkt dat financiële ondersteuning meestal niet het eerste is waar een 

teler aan denkt bij stimulering. Enkel bij de technieken waarvoor investeringen vereist zijn 

(drainwaterontsmetting, afdekking teeltmedium, recirculatie) wordt wel voorkeur gegeven aan 

financiële tussenkomst. Rijen- en bandbemesting vereisen de aanschaf of de huur van een 

geschikte machine, vandaar dat  ook hier financiële ondersteuning prioriteit is voor de telers. 

 

In de meerderheid van de gevallen wordt het meest belang gehecht aan demonstratie-

projecten en het geven van bedrijfsspecifiek advies. Deze twee aspecten duiden beide op een 

vraag tot informatie. Een betere doorstroming van de bestaande kennis en het overtuigen van 

de telers door de voordelen in praktijk te bewijzen, zijn volgens de sector de voornaamste 

stimuleringsdoelen.  
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2. Doelstellingen stimulering 

 

In de enquête werd ook gepeild naar de beïnvloedende factoren en actoren op het ge-

drag van de tuinders ten opzichte van reductietechnieken. Op basis van de bevindingen hier-

van en de aangehaalde knelpunten rond de reductietechnieken, kan gesteld worden dat wat de 

toepassing van reductietechnieken betreft, stimuleringsmaatregelen in de meeste gevallen 

prioritair zullen moeten gericht zijn op één van volgende vier doelen: 

 

- Kennisontwikkeling. 

- Kennisdoorstroming en sensibilisering. 

- Financiële ondersteuning. 

- Wegwerken van praktische/ organisatorische belemmeringen. 

 

Voor elke doelstelling kunnen verschillende instrumenten of wijzen van aanpak uitge-

stippeld worden, al naargelang de concrete objectieven en organisatorische en budgettaire 

mogelijkheden.  

 

a) Kennisontwikkeling: 

 

-    Richt zich meer op de lange termijn. 

-  Onderzoeksprogramma’s naar nieuwe reductietechnieken of het ontwikkelen van nieuwe 

toepassingen voor een bestaande techniek. Kan ook gericht zijn op het praktijkrijp maken van 

nieuw ontwikkelde technieken. 

 

Het ontwikkelen van kennis alleen is niet voldoende: tuinbouwers moeten over vol-

doende kennis beschikken en ze moeten gemotiveerd worden om zich deze kennis eigen te 

maken en toe te passen. Vandaar het belang van: 

 

b) Kennisdoorstroming en sensibilisering: 

 
-   Richt zich meer op de korte termijn. 

-  Kennisdoorstroming: Acties/projecten die bestaande kennis beter tot bij de teler laat door-

stromen. Vaak is er wel veel kennis over specifieke technieken, maar is er onvoldoende actie 

gaande om deze kennis op grote schaal en op korte termijn te verspreiden in de sector. 

- Sensibilisering: Acties/ projecten gericht op het motiveren van telers om zich te informeren 

m.b.t. milieuvriendelijke technieken. Veel telers zijn nog niet gemotiveerd om zich kennis 

eigen te maken. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze de ernst van onderliggende milieuproble-

men niet erkennen of passief afwachten op definitieve besluitvorming vanuit het beleid. 

 

Het toepassen van reductietechnieken in de sierteelt wordt het sterkst bepaald door de 

houding en attitudes van de bedrijfsleiders. Dit betekent dat in deze sector sensibilisering het 

meest prioriteit moet krijgen, daar waar bijvoorbeeld in andere sectoren een optimalere infor-

matiedoorstroming het meest cruciaal is.  

 

Het bewerken van de attitudes van telers zal het makkelijkst gebeuren wanneer telers 

overtuigd worden door andere telers, eerder dan wanneer zaken worden gestuurd van buiten-

af. Het werken naar een meer positieve houding t.o.v. milieu en dergelijke moet daarom star-

ten met het verhogen van de interactie tussen de telers. Wanneer de onderlinge verbondenheid 

in de sector verhoogd wordt, zullen telers vlugger bereid zijn te leren van elkaar. In dit ver-
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band kan gewezen worden op het systeem van voorloperbedrijven die een voorbeeldfunctie 

uitoefenen voor de andere bedrijven. Wanneer de interactie en betrokkenheid tussen de be-

drijven onderling voldoende hoog is, zullen deze laatste kunnen leren van de voorloperbedrij-

ven en zo sneller nieuwe technieken toepassen. 

 

In Nederland werkt men op dit gebied vaak met een piramidesysteem, waarbij nieuwe 

kennis uitgetest wordt op proefbedrijven en daarna een doorsijpeling naar de brede praktijk 

kan verlopen via een keten van pionierbedrijven en voorbeeldbedrijven (Kaderplan Nitraat-

projecten, 2001). 

 
In de achtereenvolgende lagen wordt kennis ontwikkeld, toegepast, getoetst en ver-

spreid. In de top ligt het accent op kennisontwikkeling. De basislaag is gericht op kennisver-

spreiding onder de tuinders. Dat wil niet zeggen dat de informatiestroom slechts één kant uit-

gaat: ook aan de basis wordt kennis ontwikkeld en bovendien wordt daar duidelijk aan welke 

kennis behoefte is. 

 

De overdracht tussen telers onderling levert de cruciale schakels voor de kennisver-

spreiding in de piramide. Zeker waar een verandering in houding nodig is, is de onderlinge 

kennisoverdracht effectiever dan andere vormen van overdracht. Intermediairen (voorlichters) 

kunnen hierbij wel een belangrijke faciliterende rol spelen. 

 

c) Financiële ondersteuning 

 
- Specifiek voor technieken waar de kosten een drempel vormen voor toepassing op de be-

drijven. 

- Vooral voor zuivere ‘milieu-investeringen’ met geen of een beperkt voordeel voor de teler 

(in de vorm van kostenbesparing, kwaliteits- of productievoordeel), is financiële ondersteu-

ning belangrijk. 

- Verschillende mogelijkheden: subsidiëring via beheersovereenkomsten, investeringssteun, 

tussenkomst in gewasverzekering, premies,… 

 

d) Wegwerken praktische of organisatorische belemmeringen 

 
- Gericht op optimalisering van bestaande structuren en wetgeving om implementatie op de 

bedrijven te vergemakkelijken. 

- Vb: aanpassen wetgeving, oprichten van instanties en voorzieningen om tegemoet te komen 

aan noden telers,… 

 

3. Integratie belangrijkste bevindingen technieken + insteek stimuleringsmaatregelen 

 
De belangrijkste doelstellingen voor stimulering zijn kennisontwikkeling, kennisdoor-

stroming, sensibilisering, financiële ondersteuning en het wegwerken van praktische of orga-

nisatorische belemmeringen. Naargelang de te stimuleren reductietechniek zullen bepaalde 

Proefbedrijven 

Pionierbedrijven 

Voorbeeldbedrijven 

Brede praktijk 
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doelstellingen meer prioritair zijn dan andere. Dit zal afhangen van diverse factoren zoals de 

huidige toepassingsgraad, aangehaalde knelpunten, financiële impact van de techniek, enz. Op 

basis van de belangrijkste bevindingen uit het beschrijvend onderzoek rond de reductietech-

nieken wordt in dit deel daarom per techniek een korte opsomming gemaakt van de sterkten 

en zwakten zoals die naar voor kwamen in de enquête en de bijeenkomsten met de experten. 

Zo kunnen dan de belangrijkste doelen worden bepaald waarop eventuele stimuleringsmaat-

regelen zich prioritair kunnen richten. In sommige gevallen wordt vervolgens een meer con-

crete aanpak voorgesteld om het vooropgestelde stimuleringsdoel te realiseren. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de door de telers naar voor gebrachte rangschikking van stimule-

ringsmaatregelen (Tabel 81). Deze suggesties zijn gebaseerd op visies geformuleerd tijdens de 

expertenvergaderingen.   
 
 

► Reductietechnieken Gewasbescherming 
 
3.1. Ontsmetten van drainwater bij gebruik van een recirculatiesysteem 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Risico op algemene ziektever-
spreiding via recirculatiewater 
wordt geminimaliseerd 
 
2. Toepassing recirculatie zal hier-
door mogelijk toenemen: telers 
kunnen hele jaar door recirculeren 
i.p.v. enkel tijdens periodes met 
lage-infectiedruk 

1. Kosten vormen belangrijke drem-
pel om techniek toe te passen. Er 
moet een serieuze investering ge-
daan worden. 
 
2. Gebrek aan gegevens over moge-
lijke besparing die kan gerealiseerd 
worden op gewasbeschermingsmid-
delengebruik. 
 
3. Telers zijn niet allemaal overtuigd 
van voordeel van deze techniek 
 
4. Bedrijven die een ontsmettingsin-
stallatie hebben, gebruiken die niet 
altijd. Hierdoor toch nog soms risico 
op ziekteverspreiding 

- Financiële ondersteuning: 
Tussenkomst in kosten is be-
langrijk om de drempel voor 
telers te verlagen. 
Huidige ondersteuning via VLIF.  
 
- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
● Voor azalea en snijbloemen is 
deze techniek reeds op bedrij-
ven gedemonstreerd middels 
een demo-project. Het is be-
langrijk dat deze bedrijven en 
de resultaten verder opgevolgd 
worden. 
● Nieuwe demo-projecten om 
de techniek in andere teeltgroe-
pen te promoten 
 
- Kennisontwikkeling: 
De kennis rond ontsmetting is 
nog niet volledig. Lopende de-
mo-projecten geven steeds 
nieuwe zaken waarnaar verder 
onderzoek moet worden verricht 

 
 
3.2. Visueel waarnemen of scouten  
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Teler bouwt kennis op en volgt 
systematischer de groei van de 
plant 
 
2. Behoorlijk draagvlak in de sec-
tor. Techniek wordt haalbaar be-
schouwd  

1. Sterk verhoogde arbeidsinzet. 
Vooral op grote bedrijven kan dit ook 
een verhoogde kost voor arbeid met 
zich meebrengen. 
 
2. Gebrek aan kennis bij de telers 
rond scouten algemeen en ziek-
ten/plagen in het bijzonder. 
 
3. Bepaalde telers vaak ‘vastgeroest’ 
in hun teeltsysteem. Staan niet open 
om nieuwe systemen zoals systema-
tisch scouten uit te proberen. 

- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
● Acties / projecten om kennis 
rond gewasbeschadigers en 
scouten tot bij teler te laten 
doorstromen. Projecten zoals 
Pest Control moeten verder 
ondersteund worden en ver-
breed worden (vb. naar open 
grond teelten) 
 
● Opleiding van een week bij 
start  zou nuttig zijn 
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3.3 Verbeterde diagnose van gewasbeschadigers door analyse stalen in labo 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Er kan maximale zekerheid 
bekomen worden m.b.t. aanwezige 
beschadigers en in te zetten mid-
delen 
 
2. Techniek vooral interessant op 
gemengde bedrijven met verschil-
lende teelten: teler kan onmogelijk 
alle schadebeelden of alle mogelij-
ke beschadigers op teelten kennen.  
Diagnose via labo’s kan in sommi-
ge gevallen uitsluitsel bieden 

1. Hoge kosten voor labo-analyse 
worden door telers als knelpunt erva-
ren. 
 
2. Niet alle telers overtuigd van voor-
deel techniek.  
 
3. De soms lange wachttijd bij het 
opvragen van een diagnose vormt 
een knelpunt in sommige gevallen 

- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
Telers moeten meer overtuigd 
worden van voordelen die een 
labo-diagnose kan bieden 
→ Vooral aandacht en middelen 
besteden aan optimaliseren 
service van de diagnosecentra, 
verbetering van de testen en 
verhoging snelheid (wachttijd). 
=> Telers zullen volgen   

 
3.4. Deelname VMS 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Bewustmaking telers en opbouw 
ervaring door het consequent regis-
teren van verbruiksgegevens  
 
2. Mogelijkheid vergelijken ver-
bruiksgegevens tussen bedrijven/ 
teeltgroepen: hierdoor beter inzicht 
in gebruik per teelt 
 
3. Financiële ondersteuning via 
overheid recent verhoogd. Kosten 
mogen geen probleem meer vor-
men. 
 
4. Milieubijdrage dubbel: 
zowel door systeem van normen op 
gebruikte hoeveelheid, als via 
MIND-systeem om het gebruik  van 
minder risicovolle middelen aan te 
moedigen 
 
5. Deelnemers kunnen zich profile-
ren naar buitenwereld via milieula-
bel. 

1. Idee  heerst bij telers dat deelname 
veel administratie en papierwerk 
meebrengt. 
 
2. Geen grote vraag vanuit groothan-
del naar MPS-gelabelde producten. 
Hierdoor geen sterkere concurrentie-
positie voor VMS-telers 
 
3. Project is nog niet in hele sierteelt-
sector gekend. Verschillende telers 
niet op de hoogte. 
 
4. Draagvlak in sector nog eerder 
beperkt. 

- Sensibilisering: 
Sensibilisering dient vooral 
gericht te zijn op: 
● Bekend maken VMS bij alle 
telers. Hele sector moet actief 
benaderd worden. 
→ Wordt reeds gedaan 
 
● Overtuiging dat administratie 
en papierwerk niet zoveel tijd in 
beslag neemt 
 
● Naar consument en groot-
handel toe: specifieke acties/ 
campagnes om markt te sensi-
biliseren voor milieuvriendelijk 
geteelde sierplanten  
→ het stimuleren van het VMS-
label in de keten kan o.a. door 
het onderscheid tussen VMS-
telers en niet-VMS-telers trans-
paranter te maken (telers moe-
ten kunnen ‘uitpakken’ met hun 
label) 

 
 
3.5. Naleven algemene voorzorgsmaatregelen voor vermijden puntvervuiling (cfr. Brochure Fytofar) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Positief voor imago sector 
 
2. Puntverliezen vormen belangrij-
ke bron van emissie naar opper-
vlaktewater, dus maatregelen hier-
op gericht uiterst zinvol. 
 
3. Groot draagvlak bij de telers 
(haalbaarheid hoog ingeschat + 
hoge bereidheid deze maatregelen 
in toekomst (verder) na te leven). 
Deze voorzorgsmaatregelen zijn 
ook eenvoudig te implementeren 
op de bedrijven. 

1. Problematiek rond puntverliezen 
onvoldoende gekend in sector 
 
 

- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
De problematiek en het belang 
van goede voorzorgsmaatrege-
len moet beter gecommuniceerd 
worden naar de telers 
→ Grootschalige verspreiding 
brochures Fytofar rond puntver-
liezen (steekproefbedrijven 
ontvingen reeds allemaal bro-
chure) 
→ Voordrachten, studieda-
gen,… 
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3.6. Uitzetten van gekweekte natuurlijke vijanden (biologische bestrijding) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Bij goede werking kan gewasbe-
schermingsmiddeleninzet sterk 
verlaagd worden 
 
2. Positief voor imago sector 
 
3. Verhoogde veiligheid voor toe-
passer!  
In groenteteelt blijkt dit belangrijke 
motivatie voor telers om stap te 
zetten. 

1. Bestrijdingsefficiëntie slechts voor 
bepaalde combinaties bestrijder/ plaag-
organisme optimaal. Verschillende 
plagen in sierteelt niet goed biologisch 
te bestrijden (vb. Spint) 
 
2. Beperkt gamma natuurlijke vijanden 
specifiek voor sierteeltsector 
 
3. Techniek moeilijker te implementeren 
op sierteeltbedrijven wegens vereiste 
nultolerantie (schade) + grote hetero-
geniteit in producten/ teelten. 
 
4. Gebrek aan praktijkkennis rond goe-
de toepassingvoorwaarden 
Techniek bevindt zich nog in experi-
menteel stadium in sierteelt 
 
5. Kosten voor aankoop biol. bestrijders 
wordt als knelpunt ervaren door telers. 
 
6. Producenten natuurlijke vijanden 
weinig geïnteresseerd in sierteelt als 
afzetmarkt  

- Kennisontwikkeling: 
● Bijkomend praktijk-
onderzoek nodig voor in-
schatten efficiëntie biologi-
sche bestrijders en optimale 
toepassingsvoorwaarden per 
ingezette natuurlijke vijand 
 
● Stimuleren producenten 
van biolog. bestrijders om 
meer onderzoek te doen naar 
producten voor sierteelt en 
uitbreiding beschikbaar gam-
ma in te zetten organismen 
 
- Kennisdoorstroming en 
sensibilisering: 
Wanneer onderzoek uitwijst 
dat bepaalde plagen goed te 
bestrijden zijn met natuurlijke 
vijanden, belangrijk deze 
techniek maximaal te promo-
ten op bedrijven 

 
 
3.7. Algemene bedrijfshygiëne 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Eenvoudig te implementeren 
maatregel 

1. Beperkte groep telers die onvoldoen-
de is overtuigd van het belang van een 
goede bedrijfshygiëne 

 

 
 
3.8. Opvolgen waarschuwingssystemen 

 
Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Belangrijke methode om af te 
(leren) stappen van kalenderspui-
ten.  
 
2. Naast besparing op gewasbe-
schermingsmiddelen door efficiën-
tere bestrijding ook permanente 
begeleiding van de telers: worden 
door berichtgeving continu op 
hoogte gebracht van mogelijke 
infecties/ inzetbare middelen. 
 
3. Groot draagvlak in sector: hoge 
tevredenheid en weinig aangehaal-
de knelpunten 

1. Weinig geschikte doelgroepen voor 
uitwerken waarschuwingssysteem in 
sierteelt. Systeem vereist grote groep 
bedrijven met gelijkaardige teelt(en) en 
homogene infectiedruk. Vooral open-
luchtteelten komen hiervoor in aanmer-
king. Naast boomkwekerij zijn er weinig 
dergelijke doelgroepen. 
 
 

- Kennisontwikkeling: 
Uitzoeken van nieuwe moge-
lijke doelgroepen voor op-
bouw waarschuwingssysteem  
 
- Sensibilisering: 
De niet- deelnemende boom-
kwekers verder overtuigen 
om bestaande waarschu-
wingssysteem toe te passen.  
→ Demo-projecten, bedrijfs-
specifiek advies, verspreiden 
van de opgestelde fiches 
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3.9. Bevorderen spontaan voorkomende nuttige organismen in buitenteelten 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Biologische bestrijding kan 
plaats vinden zonder dat natuurlijke 
vijanden moeten worden aange-
kocht 

1. Techniek nog onvoldoende onder-
zocht. Algemeen theoretische kennis 
beperkt + praktijkkennis onbestaan-
de.  
Kennisleemte zowel op gebied van: 
- haalbaarheid/ efficiëntie van biologi-
sche bestrijding in sierteelt 
- effectiviteit van conserveringsmaat-
regelen op en rond de percelen om 
nuttige predatoren aan te trekken 
 
2. Vanuit sector enige scepsis en 
ongeloof t.o.v. deze techniek 

- Kennisontwikkeling: 
Fundamenteel en praktijkgericht 
onderzoek naar mogelijkheden 
van deze techniek in sierteelt 

 
 
3.10. Behandelen van plantgoed vóór uitzetten of uitplanten 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Groot draagvlak bij telers.  1. Techniek reeds op grote schaal 
toegepast in sector. Slechts beperkt 
aantal telers die behandelingen nog 
uitvoeren na uitplanten/ uitzetten. 
Verdere uitbreiding dus beperkt. 
 
2. Niet alle telers laten consequent 
latere behandelingen achterwege. 

- Sensibilisering: 
Meer onder de aandacht bren-
gen dat door deze techniek 
latere behandelingen kunnen 
beperkt worden 
→ Vooral de leveranciers van 
jongplanten moeten deze infor-
matie duidelijk overmaken en 
afspreken met de telers 

 
 
3.11. Fysische afdekking teeltmedium (tegengaan onkruidgroei) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Chemische onkruidbestrijding 
kan volledig weggelaten worden 
indien goede werking 
 
 

1. Techniek levert minder goede 
resultaten bij kleine containerpotten 
Vooral (enkel) haalbaar in grote pot-
ten. 
 
2. In sommige gevallen negatief ef-
fect op de bemesting: sommige af-
dekmaterialen leggen stikstof vast 
 
3. Kosten vormen een knelpunt: zo-
wel voor aankoop afdekmaterialen als 
voor arbeid of aanschaf machine 
 
4. Beperkt draagvlak bij telers: haal-
baarheid wordt laag ingeschat en 
bereidheid tot toepassing de komen-
de jaren is matig 

Reeds veel onderzoek geweest 
naar deze techniek. Resultaten 
nooit eenduidig positief – tech-
niek stoot bij verschillende ge-
bruikte afdekmaterialen op 
praktische knelpunten. 
Stimulering op grote schaal 
enkel aangewezen indien toe-
passing in specifieke niches 
eenduidig positieve resultaten 
oplevert 
 

 

Wat gewasbescherming betreft, werd door de experten geoordeeld dat de techniek ‘juiste 

middelenkeuze en toepassingswijze’ in de sierteelt het meest belangrijk is. Dit aspect van de chemi-

sche bestrijding kan in deze sector nog sterk verbeterd worden. Door direct het goede product te 

gebruiken (voor die specifieke ziekte/plaag), in de juiste dosis, en op de correcte en meest milieu-

bewuste manier toe te passen, kan de efficiëntie van de bespuitingen verhoogd worden. Vooral in de 

sierteeltsector, die te maken heeft met een heel divers gamma plantenbeschadigers, kan een gunstig 

effect bekomen worden door overbodige of onefficiënte bespuitingen maximaal te beperken.  

 

Aangezien de beoordeling hiervan echter door elke teler zelf moet gebeuren, kon dit niet 

echt als een welomlijnde ‘techniek’ beschouwd worden. Het was bovendien niet mogelijk de con-

crete toepassing van deze maatregel bij telers te ondervragen via een enquête (juiste middelenkeuze 

en toepassingswijze afhankelijk van elke specifieke situatie). Daarom werd deze maatregel niet 
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meegenomen in het verder onderzoek (enquête). Bij de eindevaluatie van reductietechnieken is het 

echter zinvol deze techniek opnieuw in rekening te brengen gezien de hoge score bij deze maatregel 

in de selectiefase. 

 
3.12. Juiste middelenkeuze en toepassingswijze 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. De sierteeltsector is een belang-
rijke doelgroep voor deze techniek. 
Door het brede gamma van moge-
lijke beschadigers, moet een teler 
een brede kennis hebben om de 
beschadigers te herkennen en het 
juiste middel in te zetten.  

 - Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
Bijscholing van de telers m.b.t. 
spuittechniek en middelenkeuze 
zou interessant zijn 

 
 

► Reductietechnieken Nutriënten 
 
3.13. Recirculatie van drainwater 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Belangrijk reductie-effect: er kan 
een sterke besparing gerealiseerd 
worden op de nutriëntenaanvoer én 
het watergebruik.  
 
2. Techniek kan nog sterk uitge-
breid worden in de sector (huidige 
toepassing minder dan 50%). 

1. Kosten: er moet een belangrijke 
investering gedaan worden (aanleg 
systeem).  
 
2. Veel telers worden afgeschrikt door 
het risico op ziekteverspreiding. 
Nochtans kan dit geminimaliseerd 
worden door gebruik van een ont-
smettingssysteem. Deze bijkomende 
investeringskosten vormen echter 
een extra drempel voor de telers. 
Hierdoor wordt soms enkel gerecircu-
leerd in periodes van lage infectie-
druk i.p.v. jaarrond. 

- Financiële ondersteuning: 
Tussenkomst in investerings-
kosten, zowel voor recirculatie-
systeem als ontsmettingssys-
teem is erg belangrijk 
 
- Kennisontwikkeling: 
Nood aan verder onderzoek 
rond optimalisering voeding, 
vermijden ophoping ballaststof-
fen,…  
 
- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
Belang van recirculatie moet 
verder onder de aandacht wor-
den gebracht + kennis telers 
over ontsmetting verhoogd 
→ Bedrijfsspecifiek advies/ 
brochures/ studiedagen 

 
3.14. Zuivering van restwater op het bedrijf via rietvelden 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Nutriëntendruk oppervlaktewater 
kan geminimaliseerd worden. Hier-
door is de resulterende milieube-
lasting ten gevolge van het nutriën-
tengebruik praktisch volledig onbe-
staande.  
 
 

1. Gebrek aan kennis rond haalbaar-
heid en doelmatigheid rietveldsyste-
men. Onzekerheid over geschiktheid 
voor zuivering op grote bedrijven 
(verwerking grote hoeveelheden 
spuiwater). 
 
2. Beperkt draagvlak in sector. Veel 
telers zijn niet overtuigd van het mili-
euvoordeel, en de haalbaarheid wordt 
laag ingeschat. 
 
3. Kosten vormen belangrijke drem-
pel om toe te passen. Techniek = 
zuivere milieu-investering. Geen/ 
weinig voordeel voor teler. 

- Kennisontwikkeling: 
Verdere praktijkkennis moet 
uitwijzen of rietvelden geschikt 
zijn voor zuivering op (alle) 
sierteeltbedrijven (capaciteit) 
 
- Kennisdoorstroming en Sensi-
bilisering: 
Indien onderzoeksresultaten 
gunstig zijn, moeten telers aan-
gemoedigd worden deze tech-
niek toe te passen 
→ via demo-projecten, … 
 
- Financiële ondersteuning: 
Indien onderzoeksresultaten 
gunstig 
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3.15. Uitvoeren rijen- of bandbemesting 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Meststoffen worden direct aan-
gebracht op plaats van werking. 
Hierdoor efficiëntere bemesting. 
 
2. Telers die de techniek hebben 
uitgeprobeerd zijn er tevreden over. 

1. Grootte van het reductie-effect nog 
niet eenduidig bepaald.  
 
2. Gebrek aan bestaande apparatuur 
om deze techniek uit te voeren. Te-
lers construeren meestal zelf een 
toestel om rijenbemesting uit te voe-
ren 
 
3. Sterk verhoogde arbeidsinzet. 
Telers hebben bovendien weinig 
voordeel van de techniek, waardoor 
ze de extra arbeid meestal niet zien 
zitten. 

- Kennisontwikkeling: 
● Meer kennis nodig betreffen-
de de grootte van de te realise-
ren reductie op het meststoffen-
gebruik. 
● Er moet onderzocht worden in 
welke sierteelten deze techniek 
haalbaar / zinvol is. 
 
- Wegwerken belemmeringen: 
Ontwikkeling van geschikte 
apparatuur om deze techniek 
toe te passen 

 
 
3.16. Geleide bemesting via adviessystemen voor bijbemesting 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Er wordt accurater bemest vol-
gens de behoeftes van de teelt op 
het moment. 
 
2. In boomkwekerij (belangrijkste 
doelgroep voor techniek) kan de 
techniek nog sterk uitgebreid wor-
den 

1. Bijkomende onderzoeksresultaten 
en kennis vereist rond bijbemesting in 
de boomkwekerij. Op basis van ver-
der onderzoek kan uitgemaakt wor-
den of toepassing op grote schaal 
aangewezen is. 
 
2. Verhoogde arbeidsinzet. Het aantal 
werkgangen voor bemesting ver-
hoogt. 

- Kennisontwikkeling: 
Verder onderzoek rond moge-
lijkheden en beperkingen tech-
niek in boomkwekerij en moge-
lijke andere teeltgroepen 
 
- Sensibilisering: 
Telers moeten overtuigd worden 
dat door bijmestsystemen effici-
ënter kan bemest worden 
→ demoprojecten,bedrijfsadvies 

 
 

Al deze technieken werden door de experten geselecteerd uit een uitgebreide lijst reductie-

strategieën omdat geoordeeld werd dat ze het meest in aanmerking komen voor het realiseren van 

een reductie, rekening houdend met bedrijfseconomische en haalbaarheidsaspecten. Uit het onder-

zoek bleek inderdaad dat met deze technieken nog een (belangrijke) verdere daling van de milieube-

lasting kan bekomen worden in de sierteelt.   

 

Er zijn evenwel nog andere technieken die eveneens in aanmerking komen voor het realise-

ren van een reductie, maar die na de selectiefase niet meer verder zijn meegenomen in het onder-

zoek. Aangezien de selectie gebaseerd is op de beoordeling van een beperkt aantal experten, en de 

visie van deze experten soms wijzigt naargelang nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar komen, 

is het opportuun hier nog eens te wijzen op enkele technieken die in de selectiefase positief beoor-

deeld werden, maar net niet in het verder onderzoek zijn meegenomen (zie ook Tabel 1 en 2). Het 

gaat om: 

  

Gewasbescherming: 

- Gebruik selectieve middelen. 

- Verwijderen niet-oogstbare plantendelen. 

- Gebruik fytobac/biofilter/biobed voor vermijden puntvervuiling. 

- Onderhoud spuittoestel. 

- Gebruik driftreducerende doppen. 

- Gebruik resistente rassen. 

 

Nutriënten: 

- Aanvoer organische stof. 

- Aanpassen watergift o.b.v. behoefte plant (o.a. door modelmatige watergift). 

- Gebruik traagwerkende meststoffen. 
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4. Opsomming meest geschikte technieken per teeltgroep 

 

Per teeltgroep worden de best bevonden technieken weergegeven. Uitgangspunt is dat per 

teeltgroep minimum vijf technieken weerhouden blijven (reductietechnieken gewasbescherming). 

Voor nutriënten zijn slechts vier technieken bestudeerd, dus daar wordt geen verdere selectie in 

gemaakt. De beoordeling werd gemaakt door deskundigen uit de sector en is gebaseerd op de be-

langrijkste bevindingen uit het onderzoek. 

 

Reductietechnieken Gewasbescherming 

 

► Boomkwekerij containerteelt:  

- Juiste middelenkeuze en spuittechniek 

- Ontsmetten drainwater 

- Systematisch scouten 

- Verbeterde diagnose 

- Deelname VMS 

- Vermijden puntvervuiling 

- Algemene bedrijfshygiëne 

- Opvolgen waarschuwingssystemen 

- Behandelen jongplanten voor uitzetten 

- Afdekking teeltmedium in containers 

 

► Boomkwekerij vollegrond: 
- Juiste middelenkeuze en spuittechniek 

- Verbeterde diagnose 

- Deelname VMS 

- Vermijden puntvervuiling 

- Algemene bedrijfshygiëne 

- Opvolgen waarschuwingssystemen 

- Behandelen jongplanten voor uitzetten 

 

► Potplanten, Azalea, Jongplanten: 
- Juiste middelenkeuze en spuittechniek 

- Ontsmetten drainwater 

- Systematisch scouten 

- Verbeterde diagnose 

- Deelname VMS 

- Vermijden puntvervuiling 

- Algemene bedrijfshygiëne 

- Behandelen jongplanten voor uitzetten 

 

► Snijbloemen 

- Juiste middelenkeuze en spuittechniek 

- Ontsmetten drainwater 

- Systematisch scouten 

- Verbeterde diagnose 

- Deelname VMS 

- Vermijden puntvervuiling 

- Uitzetten natuurlijke vijanden 

- Algemene bedrijfshygiëne 

 

► Perkplanten en potchrysant: 
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- Juiste middelenkeuze en spuittechniek 

- Systematisch scouten 

- Verbeterde diagnose 

- Deelname VMS 

- Vermijden puntvervuiling 

- Algemene bedrijfshygiëne 

- Behandelen plantgoed voor uitzetten 
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BESLUIT 

 

 In dit onderzoek werden door een expertengroep uit een 60-tal geïnventariseerde reductie-

technieken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vijftien technieken ge-

selecteerd; elf technieken voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en vier technieken 

voor de reductie van nutriënten. Bij deze keuze werd rekening gehouden met de mate waarin elke 

techniek is aangewezen voor een verdere reductie van de milieubelasting (en dus niet noodzakelijk 

het gebruik) in de toekomst, rekening houdende met de praktische en economische haalbaarheid op 

bedrijfsniveau. Deze reductietechnieken werden voorgelegd aan een steekproef van 80 sierteeltbe-

drijven die behoorden tot het Vlaamse tuinbouwboekhoudnet. De geselecteerde reductietechnieken 

kennen een toepassingsgraad tussen de 4 percent en 76 percent. Er is dus een grote variatie onder-

ling in de mate waarin de technieken reeds in de sector zijn doorgedrongen. Verschillende reduc-

tiemaatregelen worden slechts nog op een heel kleine groep bedrijven toegepast. Vaak gaat het hier 

om technieken die hun nut nog onvoldoende in de praktijk hebben bewezen of waarvan de optimale 

toepassingsvoorwaarden nog niet gekend zijn. Andere technieken worden reeds door een bredere 

groep bedrijven toegepast (scouten, geleide bemesting, behandeling vóór uitplanten). Ook hier 

wordt echter nooit een toepassingsgraad van meer dan 75 percent bereikt. Verdere reductie van de 

milieubelasting kan dus duidelijk nog gerealiseerd worden door uitbreiding van de implementatie 

op de bedrijven. De onderzochte technieken voldoen dus aan het vooropgestelde selectiecriterium 

dat een verdere verlaging van de milieubelasting nog mogelijk is. 

 

Het draagvlak bij de telers verschilt sterk naargelang het type reductiemaatregel. Bepaalde 

technieken worden positief ontvangen en krijgen een hoge haalbaarheidsscore (geleide bemesting, 

vermijden puntvervuiling, behandelen vóór uitplanten, waarschuwingssystemen). Andere technie-

ken stuiten nog op veel argwaan en kritiek en worden als niet haalbaar beschouwd (uitzetten en be-

vorderen natuurlijke vijanden, afdekking teeltmedium).  

 

Wat gewasbescherming betreft zijn de technieken met het grootste milieueffect (milieuscore 

5) het vermijden van puntverliezen en het ontsmetten van recirculatiewater bij jongplanten. Uit de 

enquête bleek dat het naleven van de voorschriften rond puntvervuiling reeds door veel siertelers 

wordt gedaan. Door het grote reductie-effect van deze techniek, samengaand met het relatieve ge-

mak waarmee deze voorschriften kunnen worden uitgevoerd (weinig ingrijpende maatregelen), is 

dit een belangrijke reductietechniek. Blijvende aandacht voor deze problematiek is dan ook nood-

zakelijk.  

 

De belangrijkste reductiemaatregel voor nutriënten is recirculatie (hoogste milieuscore). 

Door drainwater te recirculeren kan de nutriëntenuitstoot sterk beperkt worden. Deze techniek zal in 

de toekomst dan ook erg belangrijk worden. Ook in de sierteeltsector zal omschakeling naar het 

gebruik van recirculatiesystemen langzaamaan onvermijdelijk zijn om aan de milieuvereisten te 

voldoen. Uit de cijfers blijkt dat een verdere uitbreiding nog mogelijk is bij meer dan de helft van 

de sierteeltbedrijven die in aanmerking komen voor recirculatie. Hierdoor kan dus nog een belang-

rijke reductie gerealiseerd worden de komende jaren.  

 

 

Verschillende reductietechnieken voor de sierteelt die hier onderzocht zijn, zijn nog niet 100 

percent praktijkrijp (vb. biologische bestrijding, afdekking teeltmedium, zuivering met rietvelden, 

rijen- en bandbemesting). Vaak is er nog onvoldoende kennis m.b.t. de mogelijkheden en beperkin-

gen van een techniek en de optimale toepassingsvoorwaarden. Verschillende van deze technieken 

komen ‘overgewaaid’ vanuit de groentesector (biologische bestrijding, zuivering rietvelden, rijen- 

en bandbemesting), aangezien daar reeds een wat grotere evolutie is geweest naar duurzame teelt-

systemen. Dergelijke technieken kunnen niet onmiddellijk geïmplementeerd worden op een sier-

teeltbedrijf. Door de sterk verschillende teeltomstandigheden en aard van de teelten, zijn de toepas-
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singsvoorwaarden hier soms sterk verschillend. Er is dus voldoende praktijkonderzoek nodig om de 

haalbaarheid en mogelijkheden van deze technieken na te gaan in de sierteeltsector. En precies deze 

praktijkkennis is er soms nog onvoldoende.  

 

 Door de tuinders zelf werd voor de meeste technieken aangegeven dat een stimulering van-

uit het beleid aangewezen zou zijn. De stimuleringsmaatregelen dienen vooral gericht te zijn op 

demonstraties, advies en onderzoek. Voor enkele reductiemaatregelen die investeringen vereisen 

wordt aangegeven dat het belangrijk zou zijn indien financiële ondersteuning zou gegeven worden 

aan de tuinders. 

 

Uit de enquêteresultaten kan afgeleid worden dat de kennis rond technieken voor milieu-

vriendelijke teelt op sommige bedrijven eerder beperkt is. Het percentage bedrijven dat nog nooit 

had gehoord van (één van) de voorgelegde technieken is gemiddeld 16 percent; dit is eerder hoog. 

Zeker aangezien rond bepaalde technieken de laatste jaren veel ruchtbaarheid is gegeven (vb. scou-

ten, VMS, waarschuwingssystemen,…). Het bewijst dat er nog een te beperkte dynamiek rond mili-

euvriendelijke teelt is in een bepaalde groep bedrijven in de sierteeltsector. Een eerste belangrijke 

stap in de verbreding van de implementatie van reductiemaatregelen zal dus moeten gericht zijn op 

het verhogen van de kennis en interesse bij de telers. Een tweede belangrijke stap is het verhogen 

van de acceptatiegraad. Uit de cijfers bleek immers dat bij veel reductietechnieken er een belangrij-

ke groep bedrijfsleiders is die niet of weinig overtuigd is van het reductie-effect. Deze bedrijven 

situeren zich het meest in de groep met korte termijnperspectief, maar ook bedrijven met middel-

lange of lange termijncontinuïteitsperspectieven gaven dit soms aan. Vooral voor de laatste twee 

groepen is het belangrijk dat er vanuit de sector zelf voldoende geloof is in het reductiepotentieel 

van de technieken om het draagvlak te versterken.  

 

Dit kan in de eerste plaats gebeuren door gerichte informering en voorlichting. Sensibilise-

ringscampagnes en informeringscampagnes kunnen het draagvlak verder verbreden. Via projecten 

zoals Pest Control of VMS kan de betrokkenheid van de telers toenemen. Op die manier kan ge-

tracht worden een mentaliteitswijziging te realiseren waarbij meer aandacht geschonken wordt aan 

milieuaspecten.  
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