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VOORWOORD 

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

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

lijkheden (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 milieurisico’s verbonden aan het 

gebruik van nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelen binnen de subsector van de grondgebonden 

glasgroenteteelt te reduceren.  

 

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

drijven die deel uitmaken van het tuinbouwboekhoudnet van het voormalige Centrum voor Land-

bouweconomie (CLE). Zonder de medewerking van deze tuinders zou het onmogelijk geweest zijn om 

het onderzoek uit te voeren. Wij wensen de deelnemende telers te bedanken voor hun gewaardeer-

de medewerking aan de omvangrijke enquête. 

 

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

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

groepen voor de subsectoren glasgroenten, vollegrondsgroenten, fruitteelt en sierteelt, waren be-

trokken bij het onderzoek. De onderzochte technieken werden tijdens talrijke expertenvergaderin-

gen besproken en getoetst op diverse criteria. Met deze aanpak werd getracht de beschikbare prak-

tijkkennis maximaal te benutten in het beschrijven en beoordelen van de onderzochte reductiemaat-

regelen. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor deze experten voor hun constructieve 

bijdrage aan dit project. De samenstelling van de expertengroep voor de grondgebonden glasgroen-

teteelt kan teruggevonden worden in bijlage 1. Verder dank aan het proefcentrum voor de groente-

teelt (PCG) te Kruishoutem en het proefcentrum Hoogstraten (PCH) die hun expertise ter beschikking 

stelden van de onderzoekers.  
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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-

sector.  

 

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 dit onderzoek wordt nagegaan welke 

technieken bestaan om in de tuinbouw de milieudruk door nutriënten en gewasbeschermings-

middelen te beperken en welke technieken het meest aangewezen zijn om op korte- en mid-

dellange 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 glasgroenteteelt (in het onderzoek werden ook de subsecto-

ren vollegrondsgroenten, fruitteelt en sierteelt bestudeerd, deze komen aan bod in andere 

publicaties). 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. 

Aangezien de reductietechnieken voor glasgroenteteelt niet noodzakelijk dezelfde zijn voor de 

niet-grondgebonden teelten als voor de teelten in grond werd de publicatie in twee delen 

gesplitst. In voorliggende publicatie worden de reductietechnieken voor de grondgebonden 

glasgroenteteelt behandeld. 

 

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 glasgroentetelers met grondgebonden teelt van het CLE-

boekhoudnet zodat een meer kwantitatieve inschatting kon worden gemaakt van een aantal 

eigenschappen zoals de huidige penetratiegraad, tevredenheid, haalbaarheid, milieuvoordeel, 

enz. Belangrijk hierbij is dat de bedrijven niet werden geselecteerd op basis van de reductie-

technieken die zij al toepassen, maar het gaat hier om een ‘willekeurige’ steekproef van be-

drijven met een professioneel karakter waaraan werd gevraagd of zij de technieken kenden of 

al 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 aan-

deel van de professionele glasgroentebedrijven die een techniek kennen of toepassen.  

 

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

mogelijkheden 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 maatregelen en technieken die een invloed hebben op 

het nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik op glasgroentebedrijven, werd door het 

onderzoeksteam gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over welke mogelijkhe-

den en technieken een tuinder beschikt om de milieudruk ten gevolge van het nutriënten- en gewas-

beschermingsmiddelengebruik te beperken. Op basis van een literatuurstudie (zie literatuurlijst) en 

informatie aangeleverd door het proefcentrum voor de groenteteelt (PCG) en het proefcentrum 

Hoogstraten (PCH) (eigen ervaring en kennis) werd een inventarisatie gemaakt van mogelijke reduc-

tietechnieken voor de glasgroenteteelt. 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 kunnen terug-

dringen of die een bijdrage kunnen leveren tot het verlagen van de milieubelasting. Zowel teeltplan- 

en gewasgerichte maatregelen, technische maatregelen, organisatorische maatregelen en dergelijke 

meer 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 toeleve-

rende industrie, de overheid, …. 

 

Verschillende van de beschreven technieken in dit rapport zijn al voor een groot stuk inge-

burgerd 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 

 

Wat de sector glasgroenten betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen de grondgebon-

den teelt en de niet-grondgebonden teelt (substraat, hydrocultuur, ...) Door de sterk verschillende 

teelttechniek in deze twee systemen, werd het onderzoek rond de reductietechnieken voor beide 

teeltgroepen volledig apart gevoerd. In deze publicatie worden de reductietechnieken voor de sector 

glasgroenten met grondgebonden teelt beschreven. 

 

Expertengroepen 

 

De beschreven technieken uit deze inventarisatie zijn voorgelegd en besproken in een exper-

tenvergadering. Een aantal deskundigen uit de sector konden tijdens deze vergaderingen hun oor-

deel 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 adviseer-

den de onderzoekers eveneens over mogelijke verbeteringen aan de beschrijvingen van de technie-

ken. Op basis van de commentaar en adviezen van de experten werden een aantal aanpassingen 

doorgevoerd aan de oorspronkelijke bevindingen.  
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2. Beschrijving technieken 
 

Omwille van de grote omvang van de beschrijvingen van de geïnventariseerde technieken 

werden deze opgenomen in een afzonderlijke publicatie: “Inventarisatie van reductiemogelijkheden 

voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de groenteteelt onder glas” (A. 

Vandenberghe, A. Cools, D. Van Lierde, L. Van Gastel), ILVO Mededeling nr 34
1
. In de publicatie van 

de geïnventariseerde technieken worden zowel de glasgroenteteelt op substraat als in grond behan-

deld. Uit deze inventarisatie bleek dat de mogelijke reductietechnieken voor substraatteelt en teelt 

in grond verschillend waren. Daarom wordt de analyse en evaluatie van reductiemogelijkheden voor 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in afzonderlijke publicaties onderge-

bracht.

                                                 
1
 Ook consulteerbaar op  

http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/9/Documents/ILVO-Mededeling34_groentenonderglas.pdf 
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II. SELECTIE VAN DE BELANGRIJKSTE TECHNIEKEN 

 

1. Objectief en methode 
 

Doelstelling 

 

De inventarisatie leverde een lijst van ruim 40 reducerende maatregelen voor gewasbe-

schermingsmiddelen 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 glasgroentebe-

drijven de milieubelasting te verminderen, moeten de verschillende technieken t.o.v. elkaar afgewo-

gen worden en geëvalueerd op een aantal concrete eigenschappen.  

 

Het concretiseren van deze eigenschappen op de volledige lijst technieken uit de inventarisa-

tie 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 al een eerste selectie te maken van technieken waar-

op 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 het meest interessant zijn voor opna-

me in het verdere onderzoek. 

 

Werkwijze 

 

De selectie werd gemaakt op basis van een beoordeling door vijf experten uit de sector. 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 prakti-

sche 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 (belangrijke) 

bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de milieubelasting. Deze reductie kan beko-

men 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 ster-

ke uitbreiding kan bekomen worden, als om eerder gangbare technieken waar een reductie 

kan gerealiseerd worden door de resterende niet-toepassers te overtuigen. 

 

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

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

een te grote belemmering vormen voor de praktische toepassing op een ‘gemiddeld’ bedrijf, 

zal een techniek eerder laag gescoord worden. Deze praktische knelpunten omvatten ar-

beidsintensiviteit, compatibiliteit met de algemene bedrijfsvoering, kennisintensiviteit, im-

pact op kwaliteit,… 

 

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

lijk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Het betekent echter dat technieken die hoge kosten 

met zich meebrengen (investeringen of operationele kosten) en bijgevolg een sterk negatie-

ve economische impact zullen hebben, een lage score zullen krijgen. 
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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 op 

basis van 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, waarvan 

zeven voor gewasbescherming en drie voor nutriënten. Voor nutriënten zijn er immers minder reduc-

tietechnieken voorhanden dan op gebied van gewasbescherming. Op basis van de totaalscores werd 

daarom een top 7 voor gewasbescherming opgesteld en een top 3 voor nutriënten.  

 

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

tiemaatregelen werden vervolgens voorgesteld en besproken met de aanwezige experten. Er werd 

daarbij de mogelijkheid geboden om bepaalde technieken aan de selectie toe te voegen of te ver-

vangen 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 thuishoorde, 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.  
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2. Resultaten 
 

A. Reductietechnieken gewasbescherming 

 

In onderstaande tabel worden 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 (8 technieken). 

 

De volledige lijst met scores van alle geïnventariseerde technieken is toegevoegd in Bijlage 2. 
 
Tabel 1. Top 15 van de scoreresultaten m.b.t. de reductiemaatregelen gewasbescherming voor de grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Indeling Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

CH Voorkomen puntvervuiling Naleven algemene voorzorgsmaatregelen 
(cfr. brochure Fytofar) 34 1 

x 

CH Plantbakbehandeling in plaats van 
behandeling na uitplanten 

 
34 1' x 

P Resistentie 
 

Gebruik resistente/ tolerante rassen of 
rassen met verlaagde gevoeligheid 33 2 x 

P Resistentie Gebruik planten geënt op resistente 
onderstam 33 2' x 

W&W Waarschuwingssystemen 
 

Opvolgen waarschuwingssystemen 
31 3 x 

CH Phyto-drip methode 
 

 
31 3'  

CH Spuittechniek Spuiten in plaats van stuiven van thiram 
(sla) en beperken foggen en LVM

2
 31 3'' x 

CH Spuittechniek 
 

Gebruik spuitboom in plaats van spuitlan-
sen 31 3'' x 

N CH Grondstomen 
 

 
31 3'''' x 

CH Zaadbehandeling 
 

Ontsmetting of coating 
30 4  

CH Milieubewuste middelenkeuze Gebruik selectieve middelen met beperk-
te neveneffecten tegen nuttige organis-
men  30 4' 

 

N CH Gewasbeschermingsmiddelen van 
natuurlijke oorsprong (GNO) 

Gebruik GNO 
29 5  

N CH Waarneming en diagnose 
 

Visueel waarnemen of scouten 
28 6  

CH Voorkomen puntvervuiling 
 

Gebruik fytobac of biofilters of biobed 
28 6' 

 

TT Aangepaste watergift Druppelbevloeiing en aanpassen tijdstip 
watergift 

28 6''  

P Gezond uitgangsmateriaal 
 

 
27 7  

P Algemene bedrijfshygiëne 
 

 
27 7'  

TT Omschakelen naar teelt op 
substraat 

 
27 7''  

N CH Thermische onkruidbestrijding 
 

 
27 7'''  

W&W Waarneming en diagnose 
 

Diagnose via speciale detectietechnieken 
24 8  

TT Verwijderen geïnfecteerde 
plantendelen 

Geplukte bladeren verwijderen om 
infectiedruk laag te houden 23 9  

TT Verwijderen geïnfecteerde 
plantendelen 

Afgestorven/aangetaste planten verwijde-
ren 23 9'  

CH Milieubewuste middelenkeuze Middelenkeuze op basis van milieu-
indicator (POCER)

3
 23 9'' 

 

N CH Biologische bestrijding Bevorderen natuurlijke populaties 
natuurlijke vijanden (conservatie) 23 9'''  

TT Aangepaste bemesting 
 

 
21 10  

                                                 
2
 LVM: Low Volume Mist 

3
 POCER: Pest Occupational and Environmental Risk 
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Tabel 1- vervolg. Top 15 van de scoreresultaten m.b.t. de reductiemaatregelen gewasbescherming voor de 
P= Preventie, TT= Teelttechnische maatregelen, W&W= Waarnemen en waarschuwen, N CH= Niet-chemische bestrijding,  

CH= Chemische bestrijding 

 

Hoewel aan de Phyto-drip methode hoge scores werden toegekend en deze techniek in eer-

ste instantie ook werd geselecteerd, werd in een latere fase beslist deze techniek weg te laten en te 

vervangen. Reden hiervoor is dat de techniek in België nog niet toepasbaar is door het ontbreken van 

erkenningen voor deze toepassingswijze. Hierdoor is de techniek amper gekend bij telers en is het 

weinig zinvol dergelijke techniek mee te nemen in de enquête. Nochtans geeft de hoge totaalscore 

aan dat het een beloftevolle techniek is, zeker voor toepassing op vermeerderingsbedrijven. Deze 

techniek werd vervangen door de eerstvolgende in rij: namelijk ‘grondstomen’. 

 

B. Reductietechnieken nutriënten 

 

 In tabel 2 worden de scoreresultaten met betrekking tot de reductiemaatregelen voor nutri-

ënten weergegeven. 
 

Indeling Type maatregel Specificatie Totaal 
score 

Rang 
schikking 

Selectie 

TT Klimaatsturing 
 

Voorkomen condensatie op het gewas 
21 10'  

N CH Wegvangen met vangplaten- of 
linten 

 
21 10'' 

 

TT Voldoende ruim planten 
 

 
20 11  

TT Aangepaste techniek plantmani-
pulatie 

Blad snijden in plaats van plukken 
20 11'  

TT Aangepaste techniek plantmani-
pulatie 

Regelmatige wondverzorging 
20 11''  

P Resistentie 
 

Geïnduceerde resistentie 
19 12  

TT Gebruik bodembedekker 
 

Speciaal afdekmateriaal 
19 12'  

CH Afbouw gebruik methylbromide 
 

 
19 12''  

TT Inwerken organisch materiaal of 
andere toevoegingen aan de 
bodem 

 

18 13  
N CH Biologische bestrijding Uitzetten aangekochte natuurlijke vijan-

den 18 13'  

N CH Repellent techniek 
 

 
17 14  

CH Spuittechniek 
 

Spuiten met luchtondersteuning 
17 14'  

N CH Gebruik afbreekbare bescherm-
laag tegen schimmels 

 
16 15  
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Tabel 2 Scoreresultaten m.b.t. de reductiemaatregelen nutriënten voor de grondgebonden glasgroenteteelt 
Indeling Type maatregel Specificatie Totaal 

score 
Rang 

schikking 
Selectie 

TT Overschakelen naar substraatteelt 
 

Teelt op wegneembaar substraat voor 
vruchtgroenten op gemengde bedrijven 46 1 x 

TT Aangepaste watergift 
 

Druppelbevloeiing 
43 2  

TT Aangepaste watergift 
 

Via verdampingsmodellen 
38 3 x 

TT Opvang en hergebruik drainagewa-
ter 

 
33 4 x 

GEL Gebruik adviessystemen (NBS
4
,…) 

 
 

28 5   

GEL Keuze meststof 
 

Gebruik slow release meststoffen 
22 6   

GEL Keuze meststof 
 

Gebruik bladmeststoffen 
21 7   

TT Verbeteren bodemleven en bodem-
structuur 

 
17 8   

TT Incorporatie organisch materiaal 
met hoge C/N verhouding 

 
9 9   

TP Telen groenbemester 
 

 
2 10   

TT= Teelttechnische maatregelen, TP= Teeltplangerichte maatregelen, GEL= Geleide bemesting 

 

 

Hoewel de techniek ‘druppelbevloeiing’ in eerste instantie ook werd geselecteerd, werd later 

beslist deze te vervangen door ‘opvang en hergebruik van drainagewater’. Reden hiervoor is de 

beperkte toepasbaarheid van druppelbevloeiing in de slateelt. Aangezien de slateelt in de grondge-

bonden teelt van glasgroenten veruit de belangrijkste teelt vormt, werd voorkeur gegeven aan de 

techniek ‘opvangen van drainagewater’ om een reductie te realiseren. 

 

                                                 
4
 NBS: stikstof bijmestmethode 
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III. ONDERZOEK GESELECTEERDE REDUCTIETECHNIEKEN 
 

 
1. Objectief en methode 
 

Het onderzoek rond de geselecteerde milieuvriendelijke technieken heeft tot doel een nauw-

keuriger beeld te vormen van het huidige potentieel van elke techniek om een reductie te bewerk-

stelligen van de milieudruk. Het onderzoek moet concrete informatie opleveren met betrekking tot 

de te realiseren milieueffecten enerzijds en de mogelijke impact op bedrijfsniveau 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 exper-

tenoverleg 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 betrek-

king tot de onderzochte technieken te weten te komen. 

 
1.1.  VRAGENLIJST EXPERTEN 
 

De experten concentreerden zich bij het verzamelen en kwantificeren van informatie per ge-

selecteerde reductietechniek op vijf thema’s: 

 

- milieuvoordeel; 

- haalbaarheid; 

- knelpunten; 

- kosten; 

- 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 overleg met 

alle experten. Per thema diende een score te worden toegekend om de huidige ‘positie’ 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 randvoorwaarden of uitzonderingsge-

vallen. Na het overleg werd telkens in consensus één score vastgesteld. 

 

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

tificeren. Op die manier konden de verschillende technieken beter tegenover elkaar worden afgewo-

gen 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 opmerkingen nodig voor een goede 

interpretatie. 
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1.2.  ENQUETE TUINBOUWBEDRIJVEN 
 

Er werd een uitgebreide enquête gehouden op grondgebonden glasgroentebedrijven in 

Vlaanderen om volgende zaken na te gaan: 

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

tuinbouwbedrijven; 

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

derzochte 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 tuinbouwers t.o.v. mogelijke sti-

muleringsmaatregelen 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 tuinbouwers. 

 

1.2.1. Steekproef 

 

De enquêtes werden afgenomen op 31 glastuinbouwbedrijven met substraatteelt in Vlaan-

deren via face- to- face interviews op de bedrijven zelf. Het merendeel van de enquêtes werd afge-

nomen in juli 2005 door jobstudenten die eerst een opleiding hadden gekregen door de onderzoe-

kers. 

 

De enquêtes werden afgenomen op de grondgebonden glasgroentebedrijven die deel uitma-

ken van het tuinbouwboekhoudnet van het voormalige Centrum voor Landbouweconomie (CLE). Dit 

boekhoudnet omvat bij benadering een representatieve steekproef van de Vlaamse glasgroentebe-

drijven met grondgebonden teelten en schetst dus ook een beeld van de algemene Vlaamse situatie. 

Alle bedrijven aangesloten bij het boekhoudnet werden telefonisch gecontacteerd en gevraagd of ze 

bereid waren mee te werken aan deze enquête. De meeste bedrijven werden bereid gevonden deel 

te nemen aan het onderzoek. Alle bedrijven ontvingen een incentive (kookboek) als bedanking voor 

hun medewerking. 

 

Aangezien de enquête gaat over het toepassen van reducerende maatregelen en technieken 

om de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te beperken, is het belang-

rijk 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 moe-

ten 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 adressen van deze voorloperbedrijven werden 

aangeleverd door de proefcentra.  

 

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

tor een meer evenwichtige verdeling te krijgen tussen ‘uitbollende’ en jonge, toekomstgerichte 

bedrijven. 

 

Binnen de groep van grondgebonden glasgroentebedrijven kunnen verschillende teelten en 

teeltsystemen voorkomen. Op te merken valt dat op basis van de CLE-bedrijfsclassificatie de aard-

beibedrijven tot de groentebedrijven worden gerekend. Deze classificatie wordt gemaakt op basis 

van het belang van het brutostandaardsaldo ( B.S.S.
5
) van de aanwezige teelten op ieder bedrijf. Een 

                                                 
5
 De waarde van het bruto saldo die overeenstemt met de gemiddelde situatie van de betreffende teelt. Het bruto saldo wordt 

dan gedefinieerd als: de in geldwaarde uitgedrukte totaalopbrengst van een teelt of groep van teelten, verminderd met bepaalde 
bijhorende specifieke kosten (zaaizaad en pootgoed, aangekochte meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, verwarming, 
specifieke afzetkosten, specifieke verzekeringskosten en andere specfieke kosten) 
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glasgroentebedrijf wordt dan gedefinieerd als een bedrijf waarvan minstens twee derden van het 

totaal brutostandaardsaldo afkomstig is van groenteteelten (inclusief aardbeien) en waarvan het 

brutostandaardsaldo van de glasgroenteteelten minstens de helft bedraagt van het totaal brutostan-

daardsaldo. Een aardbeibedrijf wordt dan gedefinieerd als een groentebedrijf waarvan het bruto-

standaardsaldo van de aardbeiteelten meer dan de helft bedraagt van het totaal B.S.S. Voor meer 

informatie over de bedrijfstypes wordt verwezen naar de publicatie “Structuur van de Belgische 

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

beiteelt volgens de classificatie ook groenten zijn werden er geen aardbeibedrijven opgenomen in de 

steekproef. In de steekproef werden dus enkel bedrijven opgenomen die de klassieke groenten 

teelden. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat de bedrijven uit de steekproef enkel het waarnemingsveld 

beschrijven. Dit waarnemingsveld omvat alle bedrijven die bij de landbouwtelling van 15 mei van de 

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verklaren een beroeps- of gelegenheidsbe-

drijf te zijn en waarvan meer dan 2/3 van het bruto standaardsaldo (B.S.S.) afkomstig is van tuin-

bouwteelten. Alleen de bedrijven waarvan de economische bedrijfsomvang groot genoeg is om 

beschouwd te worden als een bedrijf met echt professioneel karakter worden opgenomen in het 

waarnemingsveld. Het zijn bedrijven waarvan de bedrijfseconomische dimensie minstens 4 stan-

daardgrootte-eenheden of SGE bedraagt (of een brutostandaardsaldo van 21.520 euro). Het areaal 

grondgebonden groenteteelt van de bedrijven in de steekproef vertegenwoordigt ongeveer 6,0 

percent van het areaal in het waarnemingsveld. 

 

1.2.2. Opbouw enquête 

 

De enquête 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. 

 

Deze kenmerkende eigenschappen van het bedrijf of de bedrijfsleider werden beschouwd als 

potentiële verklarende variabelen voor de verschillen tussen de bedrijven in de aanvaarding en 

toepassing van milieuvriendelijke technieken. Uit het voorafgaand literatuuronderzoek werden deze 

karakteristieken geselecteerd als mogelijke beïnvloedende factoren op het leveren van inspanningen 

om te komen tot een verminderd nutriënten- of gewasbeschermingsmiddelengebruik. 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 reductietechnie-

ken die in een vorige fase werden geselecteerd (zie Deel II. Selectie) werden in de enquête kort 

toegelicht. Bij elke techniek werden een aantal vragen gesteld rond volgende thema’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 gewasbeschermingsmid-

delen- (of nutriënten) gebruik. 

- Belang potentiële knelpunten van de techniek. 

- Geraadpleegde bronnen voor het bekomen van informatie over de techniek. 
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- Belang van maatregelen die door de overheid kunnen getroffen worden om de techniek 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 the-

ma’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 in-

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

 

1.2.3. 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 de 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 weergegeven in 

fichevorm en vervolgens de enquêteresultaten. Deze laatste bevatten de antwoorden van de deel-

nemende glasgroentetelers uit de steekproef op de vragen specifiek met betrekking tot de reductie-

technieken. 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 volgende 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 toe-

komstige toepassing ENKEL weergegeven worden voor de bedrijven met kennis van de reductiemaat-

regel. Door het systematisch wegvallen van bedrijven zonder kennis in de beschrijving van de ant-

woorden, kan mogelijk een lichte afwijking ontstaan van deze waarden. 

 

 De resultaten voor de elf geselecteerde technieken worden uitgebreid weergegeven en toe-

gelicht in deel 2.1. (reductietechnieken gewasbescherming) en 2.2. (reductietechnieken nutriënten). 

In deel 2.3. worden bepaalde eigenschappen tenslotte in een overzichtsschema weergegeven zodat 

vergelijking tussen de technieken onderling mogelijk is. Op basis van dit schema worden de belang-

rijkste conclusies getrokken. 
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2.1. Reductietechnieken Gewasbescherming 
 
2.1.1.  TECHNIEK 1: Telen van ziekte- of plaagresistente rassen  

 
Met resistente rassen worden bedoeld de cultivars die duidelijke resistentie of tolerantie 

vertonen tegen één of meerdere gewasbeschadigers (ziektes/plagen) of een duidelijke verminderde 

gevoeligheid t.o.v. een beschadiger (vb. Bremia-resistente sla, tomaat: resistente rassen tegen 

Fusarium, meeldauwtolerante komkommers,…) 

 
2.1.1.1. 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 0 -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 1 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 

A.  Milieuvoordeel 

 

 Volgens de experten kan door het toepassen van deze techniek de milieubelasting een vrij 

matige daling vertonen. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 De techniek heeft zijn nut al bewezen in de praktijk en is algemeen op bedrijven gangbaar. 

 

C. Knelpunten 

 

Hoewel geen van de volgende drie zaken als echt noemenswaardig knelpunt kan beschouwd 

worden, is het toch belangrijk ze te vermelden: 
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- Aan het gebruik van ziekte- of plaagresistente rassen is toch een zeker risico verbonden. Dit 

risico ontstaat doordat een teler bij het gebruik van een resistent ras ervan uitgaat dat de re-

sistentie voldoende bescherming biedt tegen de betreffende plaag/ziekte en er dan ook geen 

rekening meer mee houdt in de gewasbeschermingsstrategie. Indien de resistentie echter 

doorbroken wordt, kan dit leiden tot een forse opbrengstderving of inzet van gewasbe-

schermingsmiddelen. 

 

- Het ontbreken van toelatingen of erkenningen is niet van toepassing voor resistente rassen 

verkregen via klassieke vermeerdering of selectie, maar kan wel vermeld worden inzake 

GGO’s
6
. Het gebruik van GGO’s is niet toegestaan in de teelt van groenten (enkel maïs).  

 

- Het gebruik van resistente rassen ligt deels in handen van de teler (in zijn keuze voor een be-

paald ras) maar is ook voor een groot deel in handen van de zaadfirma’s. Deze laatste ont-

wikkelen de resistente rassen. Telers kunnen in feite enkel de ontwikkelingen van deze zaad-

firma’s volgen. Sommige experten beschouwen dit als een probleem omdat telers te afhan-

kelijk zijn van zaadfirma’s. Bepaalde resistente rassen worden bovendien enkel verdeeld 

door de firma’s die ze ontwikkeld hebben (exclusiviteit), waardoor de kostprijs van dergelijke 

rassen de hoogte kan ingaan. 

 

D. Kosten 

 

Aan het toepassen van deze techniek zijn geen bijkomende investeringen verbonden. De kos-

ten voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zouden een matige daling kunnen vertonen. 

Zoals al vermeld zullen de kosten voor de aanschaf van het zaaizaad en pootgoed echter toenemen. 

 

E. Haalbaarheid 

 

 Volgens de experten kan deze techniek worden uitgebreid tot 100 percent van de grondge-

bonden groenteteelt (voor de gewassen waarvoor resistente rassen bestaan). 

 

 

2.1.1.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De enquête voor deze techniek werd ingevuld door alle bedrijven met grondgebonden glas-

groenteteelt. 
  

A. KENNIS 
 
Tabel 3. Kennis glasgroentetelers over het telen van ziekte- of plaagresistente rassen 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Heeft nog nooit over het telen van ziekte- of plaagresistente rassen van serregroenten gehoord 0,0% (0) 
Wist er al vaag iets over 6,5% (2) 
Begrijpt voldoende het principe van ziekte- of plaagresistente rassen 93,6% (29) 
     100% (31) 

 
 

 Bijna alle bedrijven begrijpen voldoende het principe van ziekte- of plaagresistente rassen. Er 

is geen enkele bedrijfsleider die er nog niet over gehoord heeft. 

 

                                                 
6
 GGO : genetisch gemodificeerde organismen 
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B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 4. Huidige toepassing telen van ziekte- of plaagresistente rassen bij glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Heeft nog nooit van een bepaald gewas plaag- of ziekteresistente rassen geteeld 12,9% (4) 
Heeft nog plaag- of ziekteresistente rassen geteeld, maar teelt er nu geen meer 6,5% (2) 
Maakt voor bepaalde gewassen gebruik van ziekte- of plaagresistente rassen 80,7% (25) 

     100% (31) 

 

De meerderheid van de telers maakt standaard gebruik van resistente rassen wanneer die 

beschikbaar zijn. Bijna alle telers gaven aan systematisch gebruik te maken van de bestaande resis-

tente rassen. In sla worden vooral Bremia-resistente cultivars gebruikt. In andere teelten zoals to-

maat, paprika en komkommer zijn ook resistente rassen beschikbaar. Hoewel deze rassen doorgaans 

standaard gebruikt worden, zijn niet alle telers zich bewust van het feit dat deze commerciële rassen 

resistentie-eigenschappen hebben. 

 

C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 

 
 
Figuur 1. Algemene tevredenheid glasgroentetelers omtrent telen van ziekte- of plaagresistente rassen 
 

Het gebruik van rassen met ziekteresistentie wordt door de meeste telers positief ontvangen. 

Om de ziektedruk te verlagen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken, vinden 

heel veel telers dit een erg geschikte en gemakkelijk toe te passen techniek. 

 
C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0

Eerder niet overtuigd 1 3,3

Neutraal 2 6,7

Eerder overtuigd 11 36,7

Helemaal overtuigd 16 53,3

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 2. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage teelt van ziekte- of plaagresistente rassen tot ver-
mindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik 
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 Iets meer dan de helft van de bedrijfsleiders zijn er helemaal van overtuigd dat deze techniek 

een bijdrage levert tot de vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Tien percent 

zijn neutraal tot eerder niet overtuigd. 
 
D. KNELPUNTEN 

 
 
Figuur 3. Belang potentiële knelpunten rond teelt van ziekte- of plaagresistente rassen volgens glas-
groentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Telers die geen resistente rassen gebruiken, ervaren vooral een gebrek aan bestaande ziekte- 

of plaagresistente rassen voor hun teelten. Deze telers zijn dus niet noodzakelijk negatief ingesteld 

t.o.v. deze techniek, maar het gebrek aan goede rassen met resistentie-eigenschappen voor teelten 

op hun bedrijf houdt hen hiervan tegen. Vooral in kleinere teelten zoals veldsla, alternatieve slasoor-

ten,… bestaan minder ziekte- of plaagresistente rassen. In deze kleinere teelten is er voor de zaad-

firma’s geen of slechts een beperkt economisch voordeel te boeken door resistente rassen te ont-

wikkelen. 

 

Telers die ermee zijn gestopt, geven hetzelfde probleem aan en ervaren bovendien de hoge 

kosten, het verhoogd risico en de verhoogde arbeidsinzet als knelpunt. Het is niet duidelijk in welke 

zin ziekteresistente rassen een verhoogde arbeidsinzet met zich meebrengen. De hoge kosten zijn 

vooral een gevolg van duurder zaad of uitgangsmateriaal wanneer deze meerdere resistenties bevat-

ten. 

Belangrijke opmerking: De aangegeven knelpunten in Figuur 3 geven niet altijd een algemeen beeld 

van de knelpunten rond de techniek ‘resistente rassen’ op zich, maar hebben eerder te maken met 

specifieke ervaringen met welbepaalde uitgeprobeerde rassen.  

 

De grootste groep telers, namelijk degene die regelmatig gebruik maken van ziekte- of plaag-

resistente rassen, ervaren opmerkelijk minder knelpunten. De voorgelegde zaken krijgen nooit een 

score hoger dan 2,5 en kunnen dus niet als noemenswaardig probleem gezien worden. 
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E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 5. Haalbaarheid techniek volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 1,3 

 

De bedrijfsleiders denken dat deze techniek eerder haalbaar is. 

 
F. TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 1 3,2

Overwegen om toe te passen 1 3,2

Enkel uitproberen 7 22,6

Af en toe toepassen 5 16,1

Systematisch toepassen 17 54,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

 
Figuur 4. Intenties glasgroentetelers om ziekte- of plaagresistente rassen te telen binnen de komende 5 
jaar 

 
Meer dan de helft van de telers zijn vragende partij om resistente rassen te gebruiken en zul-

len die dan ook systematisch toepassen. Toch zijn er bijna 23 percent die de resistente rassen enkel 

zullen uitproberen. Het gebruik zal wel steeds afhangen van de kwaliteit van de ontwikkelde resisten-

te rassen. Alleen wanneer deze rassen op kwaliteit- en productiegebied voldoende interessant zijn, 

zullen telers het gebruik overwegen. 
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2.1.2.  TECHNIEK 2: Telen van planten geënt op resistente onderstammen 

 

Bij de teelt van vruchtgroenten is het een veel gebruikte praktijk om planten te telen die ge-

ënt zijn op resistente onderstammen. Op die manier kan de groeikracht verbeterd worden en kun-

nen rassen geteeld worden die commercieel interessant zijn, ook de kans op aantasting door ziekten 

en plagen kan gedrukt worden door de resistentie-eigenschappen van de onderstam. 

 

2.1.2.1. Resultaten vragenlijst experten 

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 (tomaat) 
1 (paprika en 
komkommer) 

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

 B.2. Impact productieniveau 1,5  
(tomaat) 

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

 B.3. Impact kwaliteit 1  
(tomaat) 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1 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 2 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

95 (tomaat) 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt (vruchtgroenten) 

 
 
A. Milieuvoordeel 

 

Het enten op onderstammen heeft als voordeel dat de groeikracht van de planten wordt 

verbeterd en de productie en kwaliteit wordt verhoogd. Bij gebruik van onderstammen met resisten-

tie-eigenschappen kan door de ziekteonderdrukking ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen 

sterk beperkt worden.  

 

B. Haalbaarheid 

 

Resistente onderstammen voor de komkommer- of paprikateelt zijn nog niet op de markt. Er 

wordt wel onderzoek naar gevoerd. Bij tomaat is het gebruik van resistente onderstammen een 

courante praktijk, temeer omdat het een licht afwerend effect heeft op het pepinomozaïekvirus. De 

experten schatten dat ongeveer 60 tot 70 percent van de bedrijven die tomaat kweken, er gebruik 

van maken. 
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C. Knelpunten 

 

 De kosten (1) vormen het enige noemenswaardige knelpunt. De kostprijs van een geënte 

plant t.o.v. een niet geënte plant is ongeveer het dubbele. Het gebruik van geënte planten is daarom 

meer aangewezen voor lange teelten. Najaarsteelten worden door de korte duur van de teelt meest-

al niet geënt. 

 

Bij gebruik van planten geënt op resistente onderstammen is wel enige kennis en inzicht ver-

eist. Vooral voor de keuze van een goede onderstam moet een teler goed geïnformeerd zijn. Er is 

immers een brede keuze aan onderstammen. Om op de hoogte te zijn moet men zich dus goed laten 

adviseren. Deze vereiste kennis vormt echter geen knelpunt voor deze techniek. 

 

D. Kosten 

 

 Zoals al aangegeven zullen de kosten voor het plantgoed sterk stijgen. De kosten voor ge-

wasbeschermingsmiddelen daarentegen zullen een matige daling vertonen. 

 

E. Streefdoel 

 

Deze techniek kan niet toegepast worden voor bladgroenten (sla). Bij de vruchtgroenten zijn 

het vooral de lange teelten die baat hebben bij het gebruik van resistente onderstammen. Uitbrei-

ding is mogelijk tot 95 percent wat betreft de teelt van tomaat (uitgezonderd najaarsteelten). Voor 

komkommer en paprika is de techniek nog in onderzoek. Een inschatting van de mogelijke uitbrei-

ding is dan ook moeilijk te maken.  

 

2.1.2.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 Deze techniek is enkel van toepassing voor bedrijven die vruchtgroenten telen (tomaat, 

paprika, komkommer) andere dan aardbei of courgette. In tabel 6 wordt de verdeling weergegeven 

van de geënquêteerde bedrijven met vruchtgroenten waar teelt op onderstammen mogelijk is. Enkel 

deze bedrijven hebben de enquêtevragen rond techniek  2 (resistente onderstammen) verder inge-

vuld. 
 
Tabel 6. Aandeel geënquêteerde glasgroentebedrijven die vruchtgroenten telen (grondgebonden teelt) 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt Totaal 

Teelt vruchtgroenten (andere dan aardbei of courgette) 22,6% (7) 
Teelt geen vruchtgroenten, of teelt aardbei of courgette 77,4% (24) 

     100% (31) 

 

Slechts zeven bedrijven uit de steekproef teelden vruchtgroenten. De resultaten van deze 

zeven telers worden hieronder weergegeven. Op basis van deze beperkte groep kunnen echter geen 

algemene conclusies getrokken worden. 
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A. KENNIS 
 
Tabel 7. Kennis van teelt op resistente onderstammen bij telers van vruchtgroenten 

 Grondgebonden 
vruchtgroenten 

Totaal 

Heeft nog nooit gehoord over het enten op resistente onderstammen in de teelt van vruchtgroenten 0,0% (0) 
Wist er vaag iets over 0,0% (0) 
Begrijpt voldoende het principe van enten op resistente onderstammen 100% (7) 

     100% (7) 

 

Alle bedrijven met vruchtgroenten begrijpen voldoende het principe van enten op resistente 

onderstammen. 

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 8. Huidige toepassing teelt van planten geënt op resistente onderstammen bij vruchtgroentetelers 

 Grondgebonden 
vruchtgroenten 

Totaal 
Heeft nog nooit een bepaald gewas op resistente onderstammen geteeld 14,3% (1) 
Heeft nog op resistente onderstammen geteeld, maar doet dit nu niet meer 0,0% (0) 
Teelt momenteel een deel van de gewassen op resistente onderstammen 85,7% (6) 
     100% (7) 

 

De techniek is al goed ingeburgerd bij de vruchtgroentetelers. Het aandeel telers die enten 

op resistente onderstammen is zelfs lichtjes hoger dan bij de vruchtgroentetelers met grondloze 

teelt (substraat). In deze groep is de penetratiegraad 69 percent. Dit is te verwachten omdat deze 

techniek meer voordelen biedt voor teelt in vollegrond (omdat er meer problemen zijn met bodem-

gebonden ziektes). 

 

De bevraagde telers uit tabel 8 pasten deze techniek alleen toe in de teelt van tomaat. In 

deze teelt werd er overal systematisch gebruik gemaakt van resistente onderstammen. Enten op 

resistente onderstammen wordt vooral toegepast tegen kurkwortel en aaltjes. Het ene bedrijf dat 

nog nooit gebruik heeft gemaakt van resistente onderstammen is vermoedelijk een paprika- of 

komkommerteler. In deze teelten is het gebruik van resistente onderstammen nog in onderzoek. 

 

Vermeldenswaard is het feit dat geen enkel van de geënquêteerde telers ooit gestopt is met 

de techniek. Dit wijst al op een sterke waardering van het gebruik van resistente onderstammen. 
 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 

 

Alle telers die enten op resistente onderstammen waren volledig tevreden over de techniek. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0,0

Eerder niet overtuigd 1 14,29

Neutraal 1 14,29

Eerder overtuigd 1 14,29

Helemaal overtuigd 4 57,14

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 5. Overtuiging vruchtgroentetelers van bijdrage teelt op resistente onderstammen tot vermindering 
van het gewasbeschermingsmiddelengebruik 
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Het effect van deze reductietechniek op het gewasbeschermingsmiddelengebruik manifes-

teert zich vooral op het gebied van de daling van het gebruik van bodemontsmettingsmiddelen. Het 

is mogelijk dat sommige telers niet onmiddellijk hieraan gedacht hebben bij het inschatten van het 

effect op het gewasbeschermingsmiddelengebruik.  

 

D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen of w einig plaag- of ziekteresistente

onderstammen ter beschikking 

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (7)

 
Figuur 6. Belang potentiële knelpunten rond teelt op resistente onderstammen volgens  
vruchtgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Zoals eerder ook door de experten werd ingeschat, is het enige noemenswaardige knelpunt 

bij deze techniek de hoge kosten (geënte plant kost ongeveer dubbel zoveel als niet-geënte plant). 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 9. Haalbaarheid teelt op resistente onderstammen volgens glasgroentetelers (grondgebonden teelt) 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden vrucht-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 1,9 

 

 De telers van grondgebonden vruchtgroenteteelt zijn het er over eens dat de teelt op resis-

tente onderstammen helemaal haalbaar is. 

  
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 0 0,0

Overwegen om toe te passen 0 0,0

Enkel uitproberen 0 0,0

Af en toe toepassen 2 28,6

Systematisch toepassen 5 71,4

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 7. Intenties vruchtgroentetelers om planten te telen geënt op resistente onderstammen binnen de 
komende 5 jaar 
  

Er kan gesteld worden dat glasgroentetelers erg positief zijn t.o.v. het enten op resistente 

onderstammen. De meeste tomatentelers passen de techniek al toe en zijn ook bereid om dit in de 

toekomst verder te zetten. De waardering van deze techniek is te verwachten aangezien er niet 

alleen een reductie-effect is op het gewasbeschermingsmiddelengebruik maar ook een productie- en 

kwaliteitsvoordeel voor de teler. 
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2.1.3.  TECHNIEK 3: Opvolgen van waarschuwingssystemen 
 

Waarschuwingssystemen zijn gebaseerd op het waarnemen van de diverse stadia van ziekten 

en plagen, in combinatie met de opvolging van klimaatsfactoren om voorspelling van de aanwezig-

heid van schadelijke stadia mogelijk te maken. Hierop kan dan de chemische gewasbescherming 

afgestemd worden en hoeft er niet meer volgens kalenderbespuitingen behandeld te worden, maar 

enkel wanneer het gewas echt dreigt economische schade te ondervinden.  

 

In de glastuinbouw is het systeem van waarschuwingen meer individueel gericht in vergelij-

king met teelt in openlucht. Door continue registratie van klimaats- en plantfactoren in de serre wil 

men in de toekomst met behulp van speciale modellen individuele waarschuwingen kunnen opstel-

len voor bepaalde ziektes (vb. tomaat-Botrytis via BOMODLY-model). Momenteel zijn dergelijke 

waarschuwingssystemen nog in onderzoek. In het verleden is er wel tijdelijk een waarschuwingssys-

teem voor mineervlieg in sla opgezet.  

 

2.1.3.1. 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 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; 3 1  =  kosten 
   2  =  arbeidsintensief 
   3  =  kennisintensief 
   4  =  verhoogd risico 
   5  =  toelating/ erkenning ontbreekt 

6  =  andere 

D. Kosten D. 1. Investeringen vereist 1 of 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 0,5 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 
A. Milieuvoordeel 

 

 Volgens de experten kan door gebruik te maken van waarschuwingssystemen het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen een weinig afnemen. 
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B. Haalbaarheid  

 

Het toepassen van waarschuwingssystemen bij glasgroenten verloopt helemaal anders dan 

bij openluchtteelten. Bij glasteelten wordt iedere serre als een onafhankelijke entiteit beschouwd en 

worden de waarschuwingen op maat gemaakt, meestal op basis van een specifiek model (cfr. Bo-

modly). Gegevens van elke serre moeten daarvoor gezonden worden naar een centrale computer die 

de gegevens verwerkt en een output geeft naar de teler. Allerlei serre- en plantfactoren kunnen 

hiervoor gemeten worden en gebruikt worden om de waarschuwing te berekenen. Bij het waar-

schuwingssysteem voor aardbei zijn bijvoorbeeld de weersomstandigheden ook opgenomen. Wan-

neer er een waarschuwing komt voor een bepaalde ziekte of plaag dient de teler wel nog te kijken of 

deze effectief voorkomt in zijn serre. In elk geval geeft het systeem aan de teler extra informatie, 

waardoor zijn bespuitingen efficiënter kunnen verlopen. 

 

Op dit moment is het gebruik van waarschuwingssystemen via specifieke modellen nog niet 

in de praktijk geïntroduceerd. Voor tomaat is het model in ontwikkeling (Bomodly – botrytis). In sla is 

het gebruik van waarschuwingssystemen eerder moeilijk. In Nederland is een model voor waarschu-

wing tegen Bremia wel in gebruik tegen betaling.  Dit model is echter nog niet optimaal en bijgevolg 

in Vlaanderen nog niet overgenomen. Door de nultolerantie op gebied van schade is het in deze teelt 

zeer risicovol behandelingen uit te stellen.  De interessantste doelgroep is daarom de vruchtgroen-

ten.  

 

C. Knelpunten 

 

 Een goede inschatting van de knelpunten is moeilijk aangezien nog geen waarschuwingssys-

temen in de praktijk worden gebruikt. De experten beschouwen de kosten niet onmiddellijk als een 

knelpunt maar dit is onder voorbehoud. Wanneer voor deelname aan het waarschuwingssysteem 

met een computerprogramma moet gewerkt worden, kunnen de kosten voor aankoop van dit pro-

gramma afhankelijk van de prijs mogelijk een probleem vormen voor bepaalde telers. 

 

 Arbeidsintensiviteit (2) en kennisintensiviteit (3) worden wel als knelpunten aangegeven. 

Dit heeft te maken met de vereiste tijd en kennis voor het opvolgen van de diverse klimaatsfactoren 

in de serre, het waarnemen en scouten tussen de planten, het gebruik van de computer en de inter-

pretatie van de resultaten van het model. Een extra opleiding om te leren omgaan met het waar-

schuwingssysteem zal waarschijnlijk vereist zijn. 

 

D. Kosten 

 

Extra investeringen kunnen nodig zijn indien de aankoop van een computerprogramma voor 

voorspelling van de ziektedruk vereist is. Er is  dan ook een computer met internetaansluiting nodig. 

Dit is meestal wel op het bedrijf aanwezig, daarom werd dit door de experten niet gezien als een 

investering. Er werd wel op gewezen dat het invoeren van de techniek een lichte verhoging van de 

arbeidskosten met zich zou meebrengen, maar dat daarentegen de kosten voor gewasbescher-

mingsmiddelen een lichte daling zouden kunnen vertonen. 

 

E. Streefdoel 

 

Uitbreiding tot 100 percent van de bedrijven is mogelijk maar om dit te bereiken moeten er 

goed ontwikkelde waarschuwingssystemen beschikbaar zijn. 
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2.1.3.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De enquête werd ingevuld door alle bedrijven. 

 
A. KENNIS 
 
Tabel 10. Kennis van waarschuwingssystemen (algemeen) bij de geënquêteerde glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Had nog nooit over waarschuwingssystemen gehoord 19,4% (6) 
Wist er vaag iets over 19,4% (6) 
Begrijpt voldoende het principe van waarschuwingssystemen 61,3% (19) 
 100% (31) 

 

Er is nog een relatief grote groep bedrijven die slechts vaag of nog nooit gehoord heeft over 

waarschuwingssystemen. Het ontbreken van uitgebouwde waarschuwingssystemen voor serre-

groenten kan dit grotendeels verklaren. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 11. Aandeel geënquêteerde bedrijven met kennis van waarschuwingssystemen die sla telen 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Bedrijf teelt sla 84,0% (21) 
Bedrijf teelt geen sla 16,0% (4) 

 100% (25) 

 

Op dit moment bestaan er geen echte waarschuwingssystemen voor ziekten of plagen in 

serregroenten. In het verleden heeft er wel een bepaalde tijd een waarschuwingssysteem voor sla 

bestaan, specifiek voor mineervlieg. In tabel 12 wordt nagegaan hoeveel telers dit systeem kenden.  
 
Tabel 12. Kennis van waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla  

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Kende het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla 50,0% (10) 
Kende het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla niet 50,0% (10) 

 100% (20) 

(1 missing value; 100% = 20) 

  
 De helft van de bedrijven die sla telen kenden het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in 
sla. 
 
Tabel 13. Aandeel slatelers die het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla opvolgden 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt Totaal 

Volgde de waarschuwingen van het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla op 70,0% (7) 
Volgde de waarschuwingen van het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla niet op 30,0% (3) 

 100% (10) 

 

Van de tien telers die vertrouwd waren met het waarschuwingssysteem voor mineervlieg, 

volgden toch zeven bedrijven deze waarschuwingen systematisch op. Dit is eerder veel gezien het 

feit dat het waarschuwingssysteem nog eerder in een onderzoeksfase was en er nog niet veel infor-

matie was rond verspreid. Dit is al een indicatie dat telers geïnteresseerd zijn in dergelijke systemen 

voor hun bedrijf. 
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C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Tevredenheid algemeen 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0

Eerder niet tevreden 0 0

Neutraal 0 0

Eerder tevreden 3 42,9

Helemaal tevreden 4 57,1

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 8. Algemene tevredenheid slatelers over het waarschuwingssysteem voor mineervlieg (vroeger) 

 
De bedrijven die het systeem in het verleden toepasten op hun bedrijf, waren hierover dui-

delijk positief. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0,0

Eerder niet overtuigd 3 12,0

Neutraal 7 28,0

Eerder overtuigd 9 36,0

Helemaal overtuigd 6 24,0

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 9. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage waarschuwingssystemen tot vermindering van het 
gewasbeschermingsmiddelengebruik 

 
Wanneer gevraagd naar hun overtuiging over het mogelijk effect van waarschuwingssyste-

men op het gewasbeschermingsmiddelengebruik, blijken niet alle telers hiervan direct overtuigd. Het 

gebrek aan ervaring met dergelijke systemen verklaart wel voor een stuk waarom verschillende 

bevraagde bedrijfsleiders een neutrale positie innemen. Daarnaast beseffen telers dat waarschu-

wingssystemen het mogelijk maken efficiënter te spuiten, maar dit is niet noodzakelijk altijd minder. 

Soms kan het systeem bijvoorbeeld een extra spuitbeurt vereisen. Op lange termijn bekeken zal de 

techniek echter wel een reducerend effect hebben op het totale middelengebruik. 

 

De telers die in het verleden het waarschuwingssysteem voor mineervlieg toepasten, waren 

op één bedrijf na allemaal overtuigd dat er een impact was op het gewasbeschermingsmiddelenge-

bruik. Vier van deze zeven bedrijven waren zelfs volledig overtuigd. 

 

Gezien de eerder hoge tevredenheid over het mineervliegwaarschuwingssysteem dat vroe-

ger bestond, kan al vermoed worden dat telers openstaan voor nieuwe waarschuwingssystemen. In 

tabel 14 wordt nagegaan in welke mate de geënquêteerde telers het nuttig zouden vinden indien 

nieuwe waarschuwingssystemen voor hun teelten worden ontwikkeld. 

 
Tabel 14. Houding geënquêteerde glasgroentetelers t.o.v. waarschuwingssystemen 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet akkoord, 3= neutraal, 5= volledig akkoord) 

 Grondgebonden glasgroen-
teteelt Totaal 

Vindt waarschuwingssystemen nuttig en zou het goed vinden indien er nieuwe 
waarschuwingssystemen voor serregroenten worden opgezet 

4,4 

 

 De telers zijn het erover eens dat waarschuwingssystemen nuttig zijn en zouden het goed 

vinden indien er nieuwe waarschuwingssystemen voor serregroenten worden opgezet. 
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D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen

w aarschuw ingssystemen

ter beschikking

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis,

informatie, bekendheid

Verhoogde

arbeidsintensiviteit- en

organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten
TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (10)

Geen ervaring (3)

Toegepast in het verleden (7)

 
Figuur 10. Belang potentiële knelpunten rond het waarschuwingssysteem voor mineervlieg in sla volgens 
glasgroentetelers  
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Telers die in het verleden gebruik maakten van het waarschuwingssysteem voor mineervlieg, 

haalden in de enquête weinig knelpunten aan rond dit systeem. Enkel het ontbreken van huidige 

waarschuwingssystemen kreeg een hoge score. 

 

Telers die niet deelnamen aan het systeem voor mineervlieg, blijken wel een aantal zaken bij 

voorbaat als knelpunt te beschouwen, ondanks hun gebrek aan praktijkervaring. Vooral het verhoog-

de risico en het gebrek aan geloof in de voordelen spelen hen parten. Het verhoogde risico heeft te 

maken met het afstappen van bepaalde preventieve bestrijdingen en wachten op het signaal van de 

waarschuwingen.  
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 15. Haalbaarheid opvolgen waarschuwingssystemen volgens glasgroentetelers  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 1,7 

 

 De glasgroentetelers denken dat waarschuwingssystemen helemaal haalbaar zullen zijn in de 

grondgebonden glasgroenteteelt. 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

In de enquête werd tenslotte gevraagd wat de intenties zouden zijn van de telers om waar-

schuwingen op te volgen indien er voor hun teelten waarschuwingssystemen zouden bestaan. De 

resultaten worden weergegeven in Figuur 11 

 
Aantal Percentage

Niet toepassen 0 0,0

Overwegen om toe te passen 3 12,0

Enkel uitproberen 4 16,0

Af en toe toepassen 7 28,0

Systematisch toepassen 11 44,0

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 11. Intenties glasgroentetelers om waarschuwingssystemen op te volgen binnen de komende 5 
jaar, indien er zouden ontwikkeld worden 
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2.1.4.  TECHNIEK 4: Grondontsmetting door middel van grondstomen 

 

Een alternatief voor chemische grondontsmetting is grondstomen. Door de bodem vol-

doende lang te stomen, kunnen door de hoge temperaturen verschillende ziektes en pathogenen 

worden afgedood. Om de efficiëntie te verhogen bij het stomen, kan gebruik gemaakt worden van 

een systeem van ingegraven drainagebuizen die de stoom bij onderdruk naar de diepere grondlagen 

zuigen. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld voor de bestrijding van aaltjes, kan door middel van 

stomen niet steeds een afdoende bestrijding gegarandeerd worden. 

 

2.1.4.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

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

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 -2 (sla) 
1(komkommer) 

-1 (overige) 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 1; 2; 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 -2 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 2 
 - andere: 2 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

80 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 
A. Milieuvoordeel 

 

Door het toepassen van grondstomen kan een zeer sterke daling van de milieubelasting 

worden bekomen. De daling wordt bekomen door de beduidend lagere inzet van gewasbescher-

mingsmiddelen als gevolg van de lagere infectiedruk van bodemparasieten. 

 

B. Haalbaarheid 

 

Het uitvoeren van grondontsmetting door middel van stomen kan een impact hebben op de 

kwaliteit van de geoogste producten. Dit heeft vooral te maken met het vrijkomen van stoffen uit de 

bodem door het stomen, die dan door de plant worden opgenomen (verhoogde vrijstelling mangaan 

en boor). Vooral bij sla resulteert dit in een daling van de kwaliteit doordat de sla moeilijker kropt. Bij 

komkommer heeft stomen dan weer een licht positief effect op de kwaliteit.  
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C. Knelpunten 

 Grondstomen is voor de telers een erg dure techniek. Vooral de hoge energiekosten en de 

arbeidskost voor loonwerk zorgen voor een sterke stijging van de productiekosten (1). Dit wordt als 

een belangrijk knelpunt ervaren. Indien een teler de behandeling zelf uitvoert, zal ook de vereiste 

arbeid (2) (tijd) een knelpunt vormen. 

 

 Als derde knelpunt moet nog het effect op de kwaliteit (6) vermeld worden (vrijstelling 

mangaan en boor). 

 

E. Streefdoel 

 

In theorie is een verdere uitbreiding tot 80 percent van de bedrijven met grondgebonden 

teelten mogelijk volgens experten. Een uitbreiding tot 100 percent wordt niet haalbaar geacht omdat 

de techniek niet aangewezen is voor gespecialiseerde slabedrijven (impact kwaliteit) en bedrijven 

met ernstige aaltjesproblemen. Grondstomen biedt immers niet voldoende bescherming tegen 

aaltjes. 

 

 

2.1.4.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De enquêtevragen voor deze techniek werden ingevuld door alle bedrijven uit de steekproef. 

 
A. KENNIS 
 
Tabel 16. Kennis glasgroentetelers rond grondstomen 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Had nog nooit over grondstomen als grondontsmetting gehoord 0,0% (0) 
Wist er al vaag iets over 6,5% (2) 
Begrijpt voldoende het principe hoe door stomen grondgebonden ziekten kunnen afgedood worden 93,6% (29) 

     100% (31) 

 
 Bijna alle bedrijfsleiders begrijpen voldoende het principe hoe door stomen grondgebonden 
ziekten kunnen afgedood worden. 
 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 17. Huidige toepassing grondstomen bij glasgroentetelers (penetratiegraad) 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Heeft nog nooit de serregrond laten stomen om deze te ontsmetten 58,1% (18) 
Heeft de serregrond nog laten stomen om deze te ontsmetten, maar doet het nu niet meer 32,3% (10) 
Laat momenteel de grond stomen als bodemontsmetting 9,7% (3) 
     100% (31) 

 

Hoewel weinig telers grondstomen effectief gebruiken als methode om hun bodem te ont-

smetten, blijkt een aanzienlijk deel deze techniek al te hebben uitgeprobeerd. Dit wijst op enige 

interesse bij de telers naar alternatieve wijzen om hun bodem te ontsmetten. Nochtans is een derde 

van de bedrijven er nadien mee gestopt. 

 

Twee van de drie bedrijven die nog steeds hun grond stomen, doen dit ook systematisch. Het 

andere bedrijf stoomt alleen sporadisch. Twee van deze bedrijven hebben een bedrijfsleider jonger 

dan 35 jaar. Het zijn dus eerder jonge bedrijven die deze techniek toepassen. 
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C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 

20,0

15,4

10,0

7,7

10,0

7,7

40,0

30,8

20,0

100,0

38,5

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

Toegepast maar gestopt

(10)

Huidige toepassers (3)

TOTAAL

grondgebonden

glasgroententeelt (13)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 12. Algemene tevredenheid glasgroentetelers omtrent grondstomen 

 
Hoewel een grote groep bedrijven gestopt is met grondstomen, blijkt iets meer dan de helft 

van deze bedrijven toch tevreden te zijn over de techniek. De huidige toepassers zijn allemaal tevre-

den. Opmerkelijk is dat twee van deze drie bedrijven sla telen in combinatie met vruchtgroenten. 

Nochtans geeft stomen voor de teelt van sla moeilijkheden (ophoping ongewenste stoffen).  

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 4 13,3

Eerder niet overtuigd 4 13,3

Neutraal 3 10,0

Eerder overtuigd 11 36,7

Helemaal overtuigd 8 26,7

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 13. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage grondstomen tot vermindering van het gewasbe-
schermingsmiddelengebruik  
(1 missing value; 100%= 30) 

 

37 percent van de bevraagde telers was niet direct overtuigd dat grondstomen een verlaagde 

inzet van fytoproducten mogelijk maakt. Nochtans kan het gebruik van chemische bodemontsmet-

tingsmiddelen heel sterk beperkt worden dankzij deze techniek. Het is mogelijk dat telers bij het 

beantwoorden van deze vraag enkel aan spuitproducten hebben gedacht en de bodemontsmet-

tingsmiddelen niet in rekening hebben gebracht. Bovendien is grondstomen niet steeds even effici-

ënt als het gebruik van chemische ontsmettingsmiddelen, waardoor tijdens de teelt soms meer 

middelen moeten worden ingezet. Soms merkt men bijvoorbeeld ‘explosies’ van aaltjesproblemen. 

Dit kan verklaren waarom verschillende telers nog niet duidelijk overtuigd zijn van het reductie-

effect. 
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D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen praktische mogelijkheid om de grond te

stomen

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie

(tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten
TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (31)

Geen ervaring (18)

Toegepast maar gestopt (10)

Huidige toepassers (3)

 
Figuur 14. Belang potentiële knelpunten rond grondstomen volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Ondanks de hoge tevredenheid bij verschillende telers, zijn er nog een aantal belangrijke 

knelpunten verbonden aan de techniek. Het merendeel van de telers gaf aan dat stomen door de 

hoge energiekosten niet haalbaar is voor een bedrijf. Ook de verhoogde arbeidsinzet blijkt voor telers 

een belangrijk knelpunt. Hoewel het gebrek aan kennis en informatie hier geen opmerkelijk hoge 

score heeft, werd op voorloperbedrijven toch aangehaald dat er rond deze techniek weinig geïnfor-

meerd wordt. 

 

Andere opmerkingen die tijdens de enquête door enkele bedrijfsleiders werden vermeld zijn: 

- Bederven van de structuur van de grond door grondstomen (zware grond). 

- Te weinig bedrijven/ firma’s in Vlaanderen die grondontsmetting uitvoeren (loonwerk). 

- Bodemontsmetting niet meer vereist door teelt op resistente onderstammen. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 18. Haalbaarheid grondstomen volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid -0,5 

 

De hoge kosten doen de meeste telers besluiten dat het grondstomen geen haalbare tech-

niek is. 

 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  

Aantal Percentage

Niet toepassen 20 64,5

Overwegen om toe te passen 4 12,9

Enkel uitproberen 2 6,5

Af en toe toepassen 2 6,5

Systematisch toepassen 3 9,7

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 15. Intenties glasgroentetelers om de grond te ontsmetten door middel van grondstomen binnen 
de komende 5 jaar 

 Bijna twee derden van de telers denken dat zij de techniek binnen de komende vijf jaar niet 

zullen toepassen. Slechts 10 percent zal de techniek systematisch toepassen. 
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2.1.5.  TECHNIEK 5: Uitvoeren van plantbak- of plantbedbehandelingen 

 

Een plantbak- of plantbedbehandeling is een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen 

in de plantbakken, die gebeurt vlak vóór het uitplanten. Deze behandeling is enkel mogelijk voor 

groenten die niet ter plaatse worden gezaaid. 

 

Door een behandeling van het plantgoed in het stadium vóór het uitplanten, zijn de planten 

goed beschermd tegen mogelijke infecties, en bestaat er een mogelijkheid om latere behande-

ling(en) na het uitplanten achterwege te laten. Hierdoor kan er bespaard worden op het (totale) 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Plantbakbehandelingen worden doorgaans uitgevoerd op de plantenkwekerijbedrijven, en 

niet door de telers zelf. Wanneer telers hun plantmateriaal van de kwekerij ontvangen, hebben deze 

plantjes dus al een plantbakbehandeling ondergaan. 

 

2.1.5.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

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 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 0,5 

C. Knelpunten Aangegeven knelpunten 5 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: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 
A. Milieuvoordeel 

 

Plantbakbehandelingen worden beschouwd als een reductietechniek doordat ze de moge-

lijkheid geven latere bespuitingen (na het uitplanten) achterwege te laten, waardoor er een reductie 

is in de totale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Een bijkomend voordeel is het minimaliseren 

van problemen met residuen bij de oogst. Bij een plantbakbehandeling zullen de gewasbescher-

mingsmiddelen door de vroege toediening al afgebroken zijn tegen de oogst. De wachttijd heeft 

immers een belangrijk invloed op het al dan niet voorkomen van residuen. Vooral bij sla is dit een 

bijzonder belangrijk voordeel. 
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B. Haalbaarheid 

 

Plantbakbehandelingen kunnen een licht positieve impact hebben op de plantkwaliteit door-

dat de toegediende gewasbeschermingsmiddelen de plant beter bereiken (t.o.v. een veldbehande-

ling) en zo een brede bescherming geven. 

 

C. Knelpunten 

 

Op dit moment wordt als enige knelpunt het ontbreken van een toelating of erkenning (5) 

aangehaald. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen slechts als plantbakbehandeling worden toege-

diend indien ze voor deze toepassingswijze zijn erkend. Veel producten mogen daarom niet toege-

diend worden in een plantbakbehandeling (cfr. Previcur) omdat de erkenningen ontbreken. 

 

D. Kosten 

 

Door het uitvoeren van een plantbakbehandeling in plaats van een behandeling na het uit-

planten, zal er een verschuiving zijn in de productiekosten, doorgaans met een daling van de totale 

productiekosten tot gevolg. Indien een teler niet zelf de plantbakbehandeling uitvoert (wat meestal 

het geval is), maar jong plantgoed aankoopt dat behandeld is bij de kweker door middel van een 

plantbakbehandeling, zal er een stijging zijn in de kosten voor zaai- en plantgoed (duurder), maar een 

daling van de kosten voor arbeid en gewasbeschermingsmiddelen. Telers die zelf de plantbakbehan-

deling uitvoeren op hun bedrijf, zullen geen effect ondervinden in de kosten voor het zaai- en poot-

goed maar enkel in de kosten voor arbeid en gewasbeschermingsmiddelen (daling). Deze daling zal 

uiteraard wat lager liggen dan bij telers die de behandeling niet zelf uitvoeren. 

 

E. Streefdoel 

 

Experten achten een verdere uitbreiding mogelijk van de toepassing van plantbakbehande-

lingen tot 100% van de grondgebonden teelten onder glas. Dit betreft enkel de teelten die niet ter 

plaatse gezaaid worden (maar uitgeplant). De uitbreiding is vooral gericht op de kwekerijen. Uitbrei-

ding op de gewone telersbedrijven is niet gewenst. 

 

2.1.5.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

De techniek dient te worden toegepast op de plantenkwekerijen. Gewone telers moeten ex-

tra plantbakbehandelingen niet zelf uitvoeren. De resultaten van de enquête bij de telers zijn dan 

ook weggelaten omdat zij niet relevant zijn.
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2.1.6.  TECHNIEK 6: Vermijden puntvervuiling door naleven algemene voorzorgsmaatregelen  
(cfr. brochure Fytofar) 

 
Puntverliezen zijn verliezen van onverdunde gewasbeschermingsmiddelen of spuitresten, 

waardoor deze direct op de bodem of direct in het oppervlaktewater terechtkomen, zonder het doel 

(de plant) te bereiken. Hiermee worden onder andere de volgende verliezen van fytoproducten  

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. 

 

Via een aantal specifieke maatregelen kunnen puntverliezen spectaculair ingeperkt worden 

en kan zo een belangrijke milieuwinst geboekt worden.  

 

2.1.6.1. Resultaten vragenlijst experten 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door vermindering van verliezen 
naar de omgeving 

4 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 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 0 
 - meststoffen 0 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 
A. Milieuvoordeel 

 

Het vermijden van puntverliezen door het naleven van een aantal algemene voorschriften is 

een belangrijke reductietechniek aangezien hiermee een belangrijk aandeel van de verliezen kan 

worden teruggedrongen. Daarnaast draagt het naleven van deze maatregelen bij tot een verbete-
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ring van de omstandigheden om gewasbeschermingsbehandelingen uit te voeren zodat er minder 

risico is voor de gezondheid van de teler en tot een verbetering van het imago van de sector.  

 

B. Haalbaarheid 

 

 Deze praktijk werd nog maar op een beperkt aantal glasgroentebedrijven opgevolgd, maar is 

zeker haalbaar op alle bedrijven. 

 

C. Knelpunten 

 

Als knelpunt werd aangehaald dat de impact van puntverliezen te weinig bekend is bij de te-

lers. De resultaten van een vroeger gevoerd onderzoek in de Nil-vallei
7
 (CODA

8
) zijn te weinig ge-

kend bij de telers.  Er is dus nood aan verdere kennisverspreiding en sensibilisering rond dit onder-

werp.  

 

D. Kosten 

 

 Het toepassen van deze techniek brengt geen bijkomende kosten met zich mee. 

 

E. Streefdoel 

 

 De experten zijn van mening dat deze techniek op alle bedrijven dient te worden toegepast. 

 

 

2.1.6.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragen in verband met puntvervuiling werden ingevuld door alle telers. 

 

In dit deel van de enquête werd gepeild naar het gedrag van telers m.b.t. puntverliezen van 

gewasbeschermingsmiddelen. De bedoeling was om na te gaan in welke mate de bevraagde glas-

groentetelers de code van Goede Landbouwpraktijken respecteren bij bespuitingen en oordeelkun-

dig te werk gaan voor en na de bespuiting. 
 

A. KENNIS 
 
Tabel 19. Kennis glasgroentetelers over puntvervuiling 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

Had nog nooit over puntvervuiling gehoord 12,9% (4) 
Wist er vaag iets over 19,4% (6) 
Is voldoende op de hoogte van het principe van puntvervuiling 67,7% (21) 

 100% (31) 

 

Het probleem van de puntverliezen van gewasbeschermingsmiddelen blijkt nog niet alge-

meen bekend te zijn. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien nog geen echte campagnes zijn gevoerd 

om dit probleem meer ruchtbaarheid te geven. Fytofar organiseerde wel een bewustmakingscam-

pagne rond puntvervuilingen (‘Kleine oorzaken, grote gevolgen’) maar deze campagne was hoofdza-

kelijk gericht op de akkerbouwsector en de loonsproeiers. De tuinbouwsector is tot hiertoe nog 

geen doelgroep geweest voor informeringscampagnes rond puntverliezen, zodat veel telers dan ook 

nog niet echt vertrouwd zijn met deze term. 

 

                                                 
7
 Nil-vallei : de Nil is een riviertje in Waals-Brabant 

8
 CODA : Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 



 

 

41 

B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 20. Naleving van enkele algemene voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te vermijden door 
glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet van toepassing, 5= volledig van toepassing) 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Herstelt of vervangt direct lekkende doppen, lekkende leidingen en kapotte drukmeters 4,9 
Controleert telkens het etiket van de spuitvloeistof 4,7 
Spoelt grondig lege verpakkingen en hun afsluitdoppen uit, en giet het spoelwater terug in het spuittoe-
stel 

4,9 

Deponeert de verzegeling van de verpakking (metalen afsluiting van de spuitverpakking) bij de lege 
verpakkingen 

4,4 

Vermijdt telkens het overlopen van de tank 4,9 
Verdunt overschotten en spuit die over het al behandelde gewas 4,4 
Bewaart de uitgespoelde verpakkingen, afsluitdoppen en zegels in speciale Fytofar-recoverzakken 4,9 

 

Bij de meeste maatregelen gaven de telers eerder hoge scores aan. De meeste maatregelen 

zijn ook evidente zaken die al algemeen ingeburgerd zijn bij de meeste telers. Bij de maatregelen die 

gemiddeld lager dan 4,5 scoren, is het wel mogelijk dat de naleving hier misschien iets minder opti-

maal is. Het gaat hier dan om het correct verwijderen van de verzegeling van de verpakking en het 

verdunnen van overschotten om over het gewas te verspuiten. 
 
C. OVERTUIGING 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0,0

Eerder niet overtuigd 1 3,2

Neutraal 1 3,2

Eerder overtuigd 5 16,1

Helemaal overtuigd 24 77,4

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 16. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage naleven algemene voorzorgsmaatregelen om 
puntvervuiling te vermijden tot vermindering van de milieudruk door gewasbeschermingsmiddelen 

 
Telers zijn zich duidelijk bewust van de impact van goede toepassingspraktijken voor gewasbe-

schermingsmiddelen op milieugebied. 
 
D. KNELPUNTEN 

1 2 3 4 5

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (31)

 
Figuur 17. Belang potentiële knelpunten van voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te vermijden 
volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
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 De telers zijn van mening dat er geen echte belemmeringen zijn voor het toepassen van het 

vermijden van puntvervuiling op de bedrijven. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 21. Haalbaarheid naleven algemene voorzorgsmaatregelen om puntvervuiling te vermijden volgens 
glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 1,7 

 

 De bedrijfsleiders denken dat het vermijden van puntvervuiling op de glasgroentebedrijven 

helemaal haalbaar is. 

 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 0 0,0

Overwegen om toe te passen 1 3,2

Enkel uitproberen 1 3,2

Af en toe toepassen 2 6,5

Systematisch toepassen 27 87,1

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 18. Intenties glasgroentetelers om algemene voorzorgsmaatregelen na te leven om puntverliezen 
te vermijden, binnen de komende 5 jaar 

 
De meeste bedrijven hebben goede voornemens met betrekking tot deze voorzorgsmaatre-

gelen rond puntvervuiling. Twee bedrijven zijn terughoudender. Verdere informering en sensibilise-

ring kunnen daarom steeds nuttig zijn. 
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2.1.7.  TECHNIEK 7: Verbeterde toepassingswijze van fytoproducten: 
   - spuiten in plaats van stuiven van thiram (TMTD) 
   - beperken van ruimtebehandelingen via foggen of LVM’en

9
 

 

Door de actieve stof thiram (TMTD) te spuiten in de kas, in plaats van te stuiven, komt er 

minder product terecht op allerlei kasonderdelen, maar komt het product meer terecht in het 

gewas, waardoor er minder milieuverliezen zijn. De enquête werd uitgevoerd in 2005, sindsdien zijn 

er nog enkel granulaten oplosbaar in water erkend voor de bestrijding op kasgroenten. Om de 

houding van de telers t.o.v. reductietechnieken zo goed mogelijk weer te geven werd deze techniek 

nog behouden in de voorliggende publicatie. 

 

Daarnaast kan door het beperken van ruimtebehandelingen zoals foggen of LVM, het verlies 

van gewasbeschermingsmiddelen via drift door de openstaande luchtramen fel verminderd worden. 

Deze twee technieken zijn er dus op gericht om het verlies (emissie) van spuitproducten te vermin-

deren. 

 

2.1.7.1. Resultaten vragenlijst experten 

 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door verminderen verliezen naar de 
omgeving 

4 (sla) 
3 (overig) 

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

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 

A. Milieuvoordeel 

 

Het beperken van ruimtebehandelingen kan wel een variabel effect hebben. Er gaat minder 

product verloren naar het milieu (via serre-infrastructuur of openstaande ramen), maar de efficiëntie 

van een bespuiting is soms beter bij ruimtebehandelingen. In de meeste gevallen zal het eerste 

(milieuvoordeel) echter opwegen tegen het tweede (verlaagde efficiëntie). 

                                                 
9
 LVM : Low Volume Mist 
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B. Haalbaarheid 

  

 De techniek heeft zijn haalbaarheid al bewezen op een beperkte groep van bedrijven. 

 

C. Knelpunten 

 

Arbeidsintensiviteit (2) kan een knelpunt vormen. Ruimtebehandelingen geven een betere 

doordringing in het gewas en vragen hierdoor een inspanning voor de teler. 

 

D. Kosten 

 

 De kosten voor eigen arbeid of voor loonwerk zullen toenemen bij het toepassen van de 

techniek. 

 

E. Streefdoel 

 

 Er wordt van uit gegaan dat alle grondgebonden glasgroentebedrijven deze reductietechnie-

ken kunnen toepassen. Voor het spuiten van thiram in plaats van het stuiven is dit al een feit doordat 

geen stuifpoeders meer  erkend zijn voor de teelt van groenten onder glas. 

 

2.1.7.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragen voor deze techniek werden ingevuld door alle bedrijven in de steekproef. 

 
A. KENNIS 
 
Tabel 22. Kennis glasgroentetelers over milieuvriendelijke spuittechnieken 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Heeft nog nooit gehoord over het beperken van de milieuverliezen van gewasbeschermingsmidde-
len door minder te foggen of LVM’en of door thiram (TMTD) te spuiten in plaats van stuiven 

9,7% (3) 

 
Wist er al vaag iets over 
  

 
9,7% 

 
(3) 

Begrijpt voldoende het principe hoe door minder stuiven /foggen en LVM’en er ook minder product 
verloren gaat  

80,7% (25) 

 100% (31) 

 

De meeste telers blijken wel te weten dat ruimtebehandelingen grotere verliezen van fyto-

producten met zich meebrengen dan meer gerichte behandelingen. Nochtans is hierover nog weinig 

informatie verspreid. De meeste telers hebben deze kennis vermoedelijk eerder uit eigen praktijker-

varing. Bij ruimtebehandelingen blijft veel product achter op de infrastructuur van de serres, of op de 

wandelpaden of de ramen. Dit kunnen telers met eigen ogen zien.  

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 23. Huidige toepassing behandelingen met thiram door middel van spuiten door de geënquêteerde 
glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Nooit 10,0% (3) 
Heel weinig 10,0% (3) 
Af en toe 16,7% (5) 
Regelmatig 63,3% (19) 

 100% (30) 
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De meeste telers passen thiram al toe  door te spuiten. Stuiven wordt nog slechts in beperkte 

mate gedaan op glasgroentebedrijven. Onder meer problemen met residuen en ongeschikte serre-

configuratie (verdwijnen van compartimentering door middel van tussenschotten) hebben ervoor 

gezorgd dat stuiven niet meer interessant is voor veel telers. Uit de resultaten in tabel 23 kan echter 

niet afgeleid worden hoeveel van de bedrijven nu nog stuiven. Experten vermoeden dat ongeveer 10 

percent van de slatelers af en toe nog thiram toepassen door te stuiven. 

 
Tabel 24. Toepassingsfrequentie van behandelingen door foggen of LVM 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Nooit 90,0% (27) 
Heel weinig 6,7% (2) 
Af en toe 3,3% (1) 
Regelmatig 0,0% (0) 

 100% (30) 

 

Ook andere ruimtebehandelingen zoals foggen of LVM worden slechts door een beperkt aan-

tal telers toegepast. Deze telers doen het bovendien slechts sporadisch. 

 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet tevreden 0 0,0

Eerder niet tevreden 1 3,7

Neutraal 4 14,8

Eerder tevreden 7 25,9

Helemaal tevreden 15 55,6

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 19. Algemene tevredenheid glasgroentetelers omtrent spuiten in plaats van stuiven van thiram 

 

 Van de 27 bedrijven die ervaring hebben met de techniek zijn 82 percent helemaal of eerder 

tevreden. Slechts 4 percent is eerder niet tevreden. 

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 1 3,3

Eerder niet overtuigd 3 10,0

Neutraal 4 13,3

Eerder overtuigd 7 23,3

Helemaal overtuigd 15 50,0

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 20. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage van deze toepassingstechnieken tot vermindering 
van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen 
 

Niet alle telers zijn overtuigd van het milieuvoordeel van deze techniek. Door de hogere effi-

ciëntie van ruimtebehandelingen (dringt beter in het gewas) wordt dit ook vaak geadviseerd. Exper-

ten zijn echter van mening dat hierdoor meer product verloren gaat dan bij gebruik van een spuittoe-

stel. Echte onderzoeksresultaten om dit te staven zijn echter niet voorhanden. Het is dus eerder 

logisch dat ook niet alle telers hiervan op de hoogte zijn. 
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D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kostenTOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (30)

 
Figuur 21. Belang potentiële knelpunten rond verbeterde toepassingswijzen voor gewasbeschermings-
middelen 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
 

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten rond deze techniek volgens de telers. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 25.  Haalbaarheid toepassing gewasbeschermingsmiddelen door middel van spuiten in plaats van 
stuiven of beperken van ruimtebehandelingen via LVM/ foggen  
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 1,2 

 

 

 De telers zijn van mening dat de techniek haalbaar is voor toepassing op de bedrijven. 

 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 
 

Aantal Percentage

Niet beperken 4 13,3

Enigszins beperken 6 20,0

Sterk beperken 6 20,0

Volledig stoppen met deze 

behandeling

14 46,7

0 20 40 60 80 100
 

Figuur 22. Intenties glasgroentetelers om behandelingen via stuiven, LVM of foggen te beperken binnen 
de komende 5 jaar 

 
67 percent van de telers is van plan ruimtebehandelingen volledig te stoppen of sterk te be-

perken. De andere telers willen deze behandelingen slechts in beperkte mate verminderen of niet 

verminderen. Verdere bewustmaking van de impact van ruimtebehandelingen en de voordelen van 

spuittoepassingen kunnen aangewezen zijn om dergelijke telers te overtuigen. 
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2.1.8.  TECHNIEK 8: Gebruik spuitboom in plaats van spuitlans 

 

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen via de spuitboom of spuitmast (minimum vier 

spuitdoppen) is veiliger en vereist een lagere arbeidsinzet in vergelijking met toepassing via de 

spuitlans. Bovendien is de verdeling van de vloeistof in het gewas beter, waardoor de bestrijding 

efficiënter gebeurt. 

 

2.1.8.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door verminderen verliezen naar de 
omgeving 

4 (sla) 
3 (overig) 

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 1 
 - loonwerk 1 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 
A. Milieuvoordeel 

 

Met de spuitboom kan een betere doordringing in het gewas verkregen worden en wordt er 

een betere efficiëntie behaald doordat er minder overlapping in het spuitpatroon is. Hierdoor kan de 

ingezette hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen beperkt worden. Een ander voordeel is dat men 

niet zelf meer moet aanwezig zijn in de serre tijdens de bespuiting. Voor de toepasser is dit dus een 

veel veiligere methode. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 Deze techniek heeft zijn nut al bewezen op een beperkte groep van glasgroentebedrijven. 

 

C. Knelpunten 

 

 De kosten (1) worden als knelpunt aangegeven. Een spuitboom kost tussen de 5.000 euro en 

10.000 euro. Dit vraagt dus een forse investering.  
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Deze techniek is niet op alle bedrijven haalbaar. Vooral in lage serres of sterk gecomparti-

menteerde serres is het zeer moeilijk om een spuitboom te installeren. Dit kan als een bijkomend 

knelpunt beschouwd worden (6). 

 

D. Kosten 

 

Toepassing via een spuitboom in plaats van een spuitlans zal investeringen vereisen indien op het 

bedrijf nog geen spuitboom voorhanden is. De investeringskosten voor een spuitboom (of spuitmast) 

variëren naargelang het type. Enkele richtwaarden (KWIN glastuinbouw 2005-2006): 

 

- Overgewas- spuitboom op monorail (incl. monorail) 

- met U-boom: 1.050 euro  

- met rechte boom: 1.250 euro  

- Spuitmast 

- met 10-12 doppen:  690 euro  

- elektrische buis-railwagen met spuitmast en 10-12 doppen: 3.800 – 3.900 euro 

 

Toepassing van deze milieuvriendelijkere spuittechnieken zal ook een stijging van de kosten 

voor arbeid met zich mee brengen. Naargelang de persoon die de behandelingen uitvoert, zal dit zich 

voordoen in de kostenpost voor arbeid (zelf) of loonwerk (derden). 

 

2.1.8.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragen voor deze reductietechniek werden beantwoord door al de bedrijven. 

 

A. KENNIS 
 
Tabel 26. Kennis glasgroentetelers over voordelen gebruik spuitboom in plaats van spuitlans 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Heeft nog nooit over de mogelijkheid gehoord om te spuiten met een spuitboom in plaats van een 
spuitlans 

0,0% (0) 

Wist er vaag iets van 9,7% (3) 
Begrijpt voldoende de voordelen van spuiten met een spuitboom in plaats van met een spuitlans 90,3% (28) 

 100% (31) 

 

Rond het gebruik van een spuitboom is er de laatste jaren veel te doen geweest. De kennis 

bij de telers rond deze techniek is dan ook groot.  

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 27. Huidige toepassing gebruik spuitboom bij glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Heeft nog nooit geïnvesteerd in een spuitboom (of spuitmast) of ervan gebruik gemaakt 64,5% (20) 
Heeft vroeger nog bespuitingen uitgevoerd met een spuitboom, maar doet dit nu niet meer 9,7% (3) 
Voert af en toe bespuitingen uit in de serre met een spuitboom 25,8% (8) 

 100% (31) 

 

Op het moment van de enquête werkt al een kwart van de bedrijven met een spuitboom. De 

meeste andere bedrijven hebben deze investering nog niet gedaan.  
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Tabel 28.  Mate van toepassing gebruik spuitboom door glasgroentetelers 
 Grondgebonden 

glasgroenteteelt 
Totaal 

Mate van toepassing – eerder sporadisch 25,0% (2) 
Mate van toepassing – eerder systematisch 75,0% (6) 
 100% (8) 

 

 Van de acht bedrijven die bespuitingen uitvoeren met de spuitboom in de serre zijn er 75 

percent die dit systematisch doen. 

 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 

12,5

9,1

100,0

87,5

90,9

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

Toegepast maar gestopt

(3)

Huidige toepassers (8)

TOTAAL grondgebonden

glasgroententeelt (11)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 23. Algemene tevredenheid glasgroentetelers over gebruik spuitboom 
 

Bijna alle telers die ervaring hebben met deze techniek blijken maximaal tevreden hierover. 

Ook diegenen die gestopt zijn met de techniek waren helemaal tevreden. 
 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 1 3,3

Eerder niet overtuigd 2 6,7

Neutraal 5 16,7

Eerder overtuigd 9 30,0

Helemaal overtuigd 13 43,3

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 24. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage gebruik spuitboom tot vermindering van de milieu-
belasting door gewasbeschermingsmiddelen   
(1missing value; 100%= 30) 

 

73 percent van de bedrijven is overtuigd dat behandelingen met een spuitboom een reductie 

in het gewasbeschermingsmiddelengebruik mogelijk maken. Telers gaven hierbij aan dat vooral door 

het wegvallen van overlapping in het spuitpatroon de efficiëntie van de toepassing verbetert en 

hierdoor indirect een reductie mogelijk is. Slechts een drietal telers waren niet of eerder niet over-

tuigd. Hiervan hadden nochtans twee bedrijven ervaring met de techniek (“eerder niet overtuigd’).  
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D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen of w einig praktische mogelijkheid

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (31)

Geen ervaring (20)

Toegepast maar gestopt (3)

Huidige toepassers (8)

 
Figuur 25. Belang potentiële knelpunten rond gebruik spuitboom volgens glasgroentetelers 
 (Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Er zijn twee grote belemmeringen rond deze techniek.  Zoals kon worden verwacht vormen 

de investeringskosten het eerste belangrijke knelpunt. Het tweede probleem vormt de serrestruc-

tuur. Verschillende telers gaven aan dat installatie van een spuitboom op hun bedrijf niet mogelijk is 

wegens de configuratie van hun serre. Veel serres zijn bijvoorbeeld te laag, of zijn niet uit één groot 

rechthoekig volume gebouwd. Dit belemmert de installatie. Aan dit laatste knelpunt kan niet direct 

iets gedaan worden. Nieuwe serres worden wel zo geconstrueerd dat toepassing van een spuitboom 

mogelijk is, maar in oudere bestaande serres kan hieraan moeilijk verholpen worden.  

 

Aan het eerste probleem, de kosten, kan in principe wel tegemoet gekomen worden. Een 

mogelijkheid is het verhogen van de VLIF
10

-steun. Ook andere financiële beleidsmaatregelen zouden 

de investering in een spuitboom kunnen verlichten (premies). 

 

Tijdens de enquête werd ook aangegeven dat het werken met een spuitboom nog een aantal 

technische problemen geeft. Onder meer de vereiste van een constante snelheid zou soms nog voor 

problemen zorgen.  Soms werd ook aangegeven dat er zich technische defecten voordeden, waar-

door telers alsnog terug overschakelden op de spuitlans.  
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 29. Haalbaarheid gebruik spuitboom volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 0,3 

 

Niet alle telers beschouwen het gebruik van een spuitboom als een haalbare techniek. Vooral 

telers met een onaangepaste serre schatten de haalbaarheid laag in. 

 
 

                                                 
10

 VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfond 
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F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 10 32,3

Overwegen om toe te passen 8 25,8

Enkel uitproberen 0 0,0

Af en toe toepassen 6 19,4

Systematisch toepassen 7 22,6

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 26. Intenties glasgroentetelers om gebruik te maken van een spuitboom binnen de komende 5 jaar 

 
Ongeveer één derde van de bedrijven geeft aan geen gebruik te zullen maken van een spuit-

boom. Op een belangrijk deel van deze bedrijven is deze techniek ook niet haalbaar, ofwel door de 

financiële impact ofwel wegens een ongeschikte configuratie van hun serre. 

 

42 percent van de bedrijven is wel van plan om een spuitboom te gebruiken, al dan niet sys-

tematisch. Dit betekent een uitbreiding van vijf bedrijven, of 16 percent, t.o.v. de huidige toepassing 

(Tabel 27). 

 

Er is dus een duidelijke interesse bij de telers om deze techniek toe te passen. Naast het mili-

euvoordeel en de besparing op het gewasbeschermingsmiddelengebruik, bleek uit de enquêtes dat 

de motivatie bij veel telers in de eerste plaats voortkomt uit gezondheidsoverwegingen. Door de 

behandelingen met een spuitboom uit te voeren, moet men zelf niet meer in de serre aanwezig zijn. 

Dit aspect wordt sterk geapprecieerd door de telers. 
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2.2. Reductietechnieken nutriënten 
 

2.2.1.  TECHNIEK 1: Watergift via verdampingsmodellen 

  

Een effectieve maatregel om het verlies van water en nutriënten door uitspoeling in grond-

gebonden teelten te beperken, is het aanpassen van de watergift volgens de behoefte van het ge-

was. Er bestaan verschillende modellen en systemen om de watergift te berekenen op basis van 

vocht- en gewasmetingen. Meestal wordt dan modelmatig de bodemvochtbalans berekend waarbij 

ofwel vochtsensoren gebruikt kunnen worden zoals tensiometers, TDR/FD/capacity
11

 sensoren en 

watermarksensoren, of waarbij men grondstalen neemt voor vochtbepaling in het lab. Deze model-

len bevinden zich nog in de onderzoeksfase. 

 

2.2.1.1. Resultaten vragenlijst experten 
Categorie Eigenschap Score Toelichting score 

A. Milieuvoordeel Daling milieubelasting  
 
door vermindering uitspoeling 

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 1;3;4 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: -1 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

- 
% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 

 

A. Milieuvoordeel 

 

 Door het toepassen van deze techniek wordt een matige daling van de milieubelasting be-

komen. 

 

B. Haalbaarheid 

 

Deze techniek is nog in onderzoek. Het ontwikkelde model voor sla wordt verder uitgewerkt 

en geoptimaliseerd. Voorlopig werd nog geen impact vastgesteld op de kwaliteit of productie, maar 

in afwachting van de definitieve onderzoeksresultaten kan dit nog niet met zekerheid gesteld wor-

den. 

                                                 
11

 TDR/FD capacity : TDR: Time-Domain Reflectance; FD: Frequency-Domain 
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C. Knelpunten 

 

De kosten (1) kunnen een knelpunt vormen. Eigenlijk kan modelmatige benadering van wa-

tergift van weinig kostenintensief (watergift toetsen aan opvolging via tensiometers) tot kostenin-

tensief (meting via sensoren, vb. plantsensoren, klimaatsensoren, ...en sturing via verdampingsmodel 

in computer). Vooral dit laatste is wel nog in experimentele fase. Bij dergelijke systemen is de aan-

koop vereist van speciale sensoren voor klimaat- en gewasregistratie. Indien men nog niet over een 

computersysteem beschikt om de watergift te berekenen, betekent ook dit een extra kost. 

 

De interpretatie van de computergegevens voor het afstellen van de watergift, vereist een 

zekere kennis (3) en inzicht van de teler.  

 

D. Kosten 

 

 De experten verwachten dat de kosten van meststoffen en van water een matige daling 

zullen vertonen. 

 

E. Streefdoel 

 

 De experten konden geen streefdoel voor de toekomstige toepassing van de techniek voor-

stellen. 

 

2.2.1.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragenlijst over deze techniek werd ingevuld door alle bedrijven. 

 
A. KENNIS 
 
Tabel 30. Kennis glasgroentetelers over verdampingsmodellen om de watergift te berekenen 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Heeft nog nooit gehoord over methodes om de watergift te bepalen via verdampingsmodellen op 
basis van vocht- of gewasmetingen 

35,5% (11) 

Wist er al vaag iets over 
 

35,5% (11) 

Begrijpt voldoende het principe hoe de watergift kan bepaald worden via een verdampingsmodel 
op basis van vocht- of gewasmetingen 

29,0% (9) 

 100% (31) 

 

Het betreft hier een techniek die nog in onderzoek is en niet naar de praktijk is doorge-

stroomd. Toch zou 65 percent van de telers er al vaag iets over weten of voldoende het principe van 

de techniek begrijpen.  

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 31. Huidige toepassing watergift op basis van verdampingsmodellen bij glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Heeft nog nooit de watergift laten berekenen via een verdampingsmodel op basis van vocht- en 
gewasmetingen 

96,8% (30) 

Heeft nog de watergift laten bepalen door een verdampingsmodel op basis van vocht- en gewas-
metingen, maar doet het nu niet meer 

3,2% (1) 

Laat af en toe de watergift bepalen met behulp van een verdampingsmodel op basis van vocht- en 
gewasmetingen 

0,0% (0) 

 100% (31) 
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Slechts één bedrijf had al praktijkervaring met deze techniek. Het gaat om een bedrijf dat 

deelnam aan proeven rond gewasverdampingsmodellen. Op alle andere bedrijven is de techniek 

nog niet doorgebroken. Wanneer het onderzoek wordt afgerond en positieve resultaten heeft 

opgeleverd, kan verdere doorstroming naar de praktijk mogelijk worden.  
 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Algemene tevredenheid 

 

Er was slechts één bedrijf dat ervaring had met deze techniek. Deze bedrijfsleider gaf aan 

eerder niet tevreden te zijn.  

 

C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 0 0,0

Eerder niet overtuigd 2 11,1

Neutraal 5 27,8

Eerder overtuigd 5 27,8

Helemaal overtuigd 6 33,3

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 27. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage watergift via verdampingsmodellen tot verminde-
ring van nutriëntenuitspoeling  

 
Hoewel de techniek nog in een onderzoeksstadium is, blijken toch 61 percent van de telers 

wel het nut in te zien van gewasverdampingsmodellen, zeker wat betreft het effect op nutriëntenuit-

spoeling. Slechts twee telers waren eerder niet overtuigd. Dit betekent dat telers wel overtuigd zijn 

dat door een meer beredeneerde watergift de uitspoeling in serres kan gereduceerd worden. Deze 

resultaten zijn beloftevol voor het ontwikkelen van dergelijke modellen. 

 
D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Weinig of geen verdampingsmodellen ter beschikking

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (20)

Geen ervaring (19)

Toegepast maar gestopt (1)

Huidige toepassers (0)

 
Figuur 28. Belang potentiële knelpunten rond watergift op basis van verdampingsmodellen volgens 
glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 
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 Rond het praktisch gebruik van gewasverdampingsmodellen om de watergift te berekenen, 

zijn wel nogal wat knelpunten verbonden volgens de meeste telers.  Alle voorgelegde potentiële 

knelpunten scoren gemiddeld hoger dan 2 en mogen dus als knelpunt beschouwd worden. 

 

Het ene bedrijf dat op het moment van de enquête met een verdampingsmodel werkt, blijkt 

het meest belang te hechten aan het verhoogde risico. Modelmatig berekende watergift zal in de 

meeste gevallen neerkomen op een gereduceerde watergift (watergift precies afgestemd op vraag 

van het moment). Hierdoor valt een zekere marge weg in de irrigatie en kan een risico ontstaan op 

een tekort op sommige plaatsen. 

 

Telers zonder ervaring vinden vooral het gebrek aan informatie een knelpunt. Ook de hoge 

kosten vormen een drempel voor praktische toepassing.  

 

E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 32. Haalbaarheid watergift via verdampingsmodellen volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 
 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid 0,3 

 

 Voor wat betreft de haalbaarheid van het systeem voor de bepaling van de watergift via 

verdampingsmodellen lijkt er toch enige terughoudendheid te zijn. De telers staan neutraal t.o.v. de 

haalbaarheid van de techniek. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 3 15,0

Overwegen om toe te passen 10 50,0

Enkel uitproberen 5 25,0

Af en toe toepassen 2 10,0

Systematisch toepassen 0 0,0

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 29. Intenties glasgroentetelers om de watergift te bepalen aan de hand van speciale verdam-
pingsmodellen 

 
De helft van de telers overwegen om binnen de vijf jaar de techniek toe te passen. Een kwart 

wil het uitproberen en 10 percent zal het af en toe toepassen. Geen enkele teler overweegt echter 

om de techniek systematisch toe te passen. Verdere informering m.b.t. voordelen, kosten, mogelijk-

heden en dergelijke meer zullen noodzakelijk zijn om telers te overtuigen. Eerst moeten de onder-

zoeksresultaten afgewacht worden. 
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2.2.2.  TECHNIEK 2: Opvang en hergebruik van het drainagewater 

 

In de grondgebonden teelt is er een mogelijkheid om het overmatig toegediend water via 

een stelsel van geperforeerde buizen die op een bepaalde diepte in de grond zijn aangebracht, op te 

vangen. Dit opgevangen drainagewater kan dan hergebruikt worden door aanleg van een recircula-

tiesysteem. Voorafgaande ontsmetting van het te hergebruiken water is in de meeste gevallen wel 

aangewezen. Door het opvangen en hergebruiken van drainagewater kan vermeden worden dat 

uitgespoelde nutriënten terechtkomen in diepere grondlagen en het grondwater. 

 

2.2.2.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

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 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;4;5 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 0 
 - meststoffen -1 
 - zaaizaad en pootgoed 0 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: water -1 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

15 % van de slabedrijven 

 

A. Milieuvoordeel 

 

De experten verwachten dat het toepassen van deze techniek kan leiden tot een matige da-

ling van de milieubelasting. 

 

B. Haalbaarheid 

 

Deze techniek is enkel aangewezen voor slabedrijven. Bedrijven met vruchtgroenten in vol-

legrond kunnen beter investeren in een grondloos teeltsysteem. De techniek is nog niet onderzocht 

in proeven, maar werd op een heel beperkt aantal bedrijven al getest (drietal bedrijven). Door het 

drainagewater en doorspoelwater op te vangen, te ontsmetten en te hergebruiken, wordt uitspoe-

ling maximaal vermeden en kan een zekere besparing bekomen worden in het nutriëntengebruik 

door het opgevangen water te recirculeren. Deze techniek moet eerst nog verder onderzocht wor-

den in proeven vooraleer een precieze inschatting kan gemaakt worden van de haalbaarheid voor 

verschillende bedrijfstypes en -groottes. 
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De techniek is sterk vergelijkbaar met recirculatie bij grondloze teelten, met  het verschil dat 

het hier om drainagewater gaat in plaats van drainwater. Het opvangsysteem voor het drainagewa-

ter is ook verschillend dan bij grondloze teeltsystemen. 

 

C. Knelpunten 

 

De kosten vormen een mogelijk knelpunt voor veel telers. Naast het opvangsysteem moet 

ook een ontsmettingsinstallatie aangekocht worden om het risico op ziekteverspreiding te beper-

ken. Naast de kosten kan opnieuw het ruimteprobleem voor het plaatsen van de installatie een 

knelpunt vormen. 

 

D. Kosten 

 

 Een installatie voor de opvang en het hergebruik van drainwater vergt een investering wat 

bijkomende kosten met zich mee brengt. Anderzijds kunnen de kosten voor meststoffen en water 

een matige daling vertonen. 

 

E. Streefdoel 

 

Experten schatten dat opvang en hergebruik van drainagewater in grondgebonden teelten 

op ongeveer 15 percent van de bedrijven mogelijk is (enkel slabedrijven). Enkel bedrijven met een 

voldoende grote oppervlakte (ruimtevoor  installatie + mogelijkheid afschuiven van de investerings-

kosten op een grote oppervlakte) komen in aanmerking.  

 

2.2.2.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragenlijst over deze techniek werd ingevuld door alle bedrijven. 

 

Belangrijke opmerking: 

 

In de enquête werd gepeild naar de toepassing van opvang van drainagewater in grondge-

bonden teelten, in combinatie met biologische zuivering van dit opgevangen drainagewater, bijvoor-

beeld door middel van rietvelden. Tijdens de scorevergadering met de experten achteraf bleek ech-

ter dat hergebruik (recirculatie) van het opgevangen drainagewater meer zinvol is dan biologische 

zuivering. De enquêtevragen rond deze techniek zijn hierdoor niet volledig indicatief voor de toepas-

sing van opvang en hergebruik aangezien bij alle vragen specifiek werd verwezen naar de combinatie 

opvang + zuivering in plaats van opvang + hergebruik. Desondanks kan een beeld bekomen worden 

van de toepassingsgraad van opvang van drainagewater en de aanwending van het opgevangen 

water. 

 
A. KENNIS 
 
Tabel 33. Kennis glasgroentetelers over opvang en zuivering  drainagewater 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt Totaal 

Heeft nog nooit over de mogelijkheid gehoord om het drainagewater op te vangen en te zuiveren 6,5% (2) 
Wist er vaag iets over 16,1% (5) 
Begrijpt voldoende het principe hoe het drainagewater kan opgevangen en gezuiverd worden  77,4% (24) 

 100% (31) 

 

 De meeste bedrijfsleiders begrijpen voldoende het principe hoe het drainagewater kan 

opgevangen en gezuiverd worden. 
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B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 34. Huidige toepassing opvang drainagewater door glasgroentetelers (grondgebonden teelt) 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt Totaal 

Heeft nog nooit drainagewater in de serres opgevangen 80,7% (25) 
Heeft vroeger nog drainagewater opgevangen, maar doet dit nu niet meer 6,5% (2) 
Vangt momenteel (een deel van) het drainagewater op 12,9% (4) 

 100% (31) 

 

Ongeveer 13 percent van de steekproefbedrijven met grondgebonden teelten beschikken 

over een systeem voor opvang van hun drainagewater. De leeftijd van de betreffende bedrijfsleiders 

ligt tussen de 45 en 60 jaar. Het zijn dus niet direct jonge bedrijven die hun water opvangen. Daar-

naast zijn ook een tweetal bedrijven die er ervaring mee hebben, maar er zijn van afgestapt.  
 
Tabel 35. Aanwending opgevangen drainagewater door glasgroentetelers 

 Grondgebonden 
glasgroenteteelt Totaal 

Afvoeren in een gracht, beek of rivier                       25,0% (1) 
Afvoeren in een vijver 0,0% (0) 
Afvoeren met de riolering 0,0% (0) 
Opvangen en uitspreiden over cultuurgrond 25,0% (1) 
Zuiveren op het bedrijf 0,0% (0) 
Hergebruiken van drainagewater 75,0% (3) 

 

Uit  tabel 35 wordt duidelijk dat hergebruik van opgevangen drainagewater duidelijk de eer-

ste optie is die overwogen wordt door telers, eerder dan het zuiveren op het eigen bedrijf. Drie kwart 

van de bedrijven die drainagewater opvangen, hergebruiken het in hun teelt. Eén bedrijf gaf aan 

zowel een deel uit te spreiden over cultuurgrond als een deel te hergebruiken. 
 
C. TEVREDENHEID 
 

C.1. Tevredenheid algemeen 

50,0

16,7

50,0

16,7

50,0

33,3

50,0

33,3

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

Toegepast maar gestopt

(2)

Huidige toepassers (4)

TOTAAL grondgebonden

glasgroententeelt (6)

helemaal niet tevreden

eerder niet tevreden

neutraal

eerder tevreden

helemaal tevreden

 
Figuur 30. Algemene tevredenheid glasgroentetelers omtrent opvang van drainagewater 

 
Figuur 30 geeft de resultaten van de tevredenheid rond opvang van drainagewater (enkel 

opvang, niet zuivering) door de zes telers die hiermee ervaring hebben. Zoals kon verwacht worden, 

waren de twee telers die ermee zijn gestopt niet tevreden of neutraal. De telers die nog steeds 

drainwater opvangen zijn wel duidelijk tevreden. 
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C.2. Overtuiging reductie-effect 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 2 7,1

Eerder niet overtuigd 2 7,1

Neutraal 5 17,9

Eerder overtuigd 11 39,3

Helemaal overtuigd 8 28,6

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 31. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage opvang + zuivering drainagewater tot vermindering 
van nutriëntenverliezen naar het milieu (1missing value) 

 

Twee derden van de bedrijfsleiders zijn er helemaal van overtuigd, of eerder van overtuigd 

dat de techniek kan bijdragen tot een vermindering van nutriëntenverliezen naar het milieu. Slechts 

14 percent zijn niet overtuigd hiervan. 

 
D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Weinig of geen mogelijkheden om drainagew ater op te

vangen op het bedrijf

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (29)

Geen ervaring (23)

Toegepast maar gestopt (2)

Huidige toepassers (4)

 
Figuur 32. Belang potentiële knelpunten rond opvang van drainagewater volgens glasgroentetelers 

(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

Opvang van drainagewater in grondgebonden teelten is veel minder evident dan in grondloze 

teeltsystemen. Deze techniek is dan ook nog eerder in een testfase. De belangrijkste knelpunten 

volgens de telers liggen in de hoge investeringskosten en de mogelijkheden die ontbreken om drai-

nagewater op te vangen. Telers die het nog toegepast hebben maar gestopt zijn, ervaren ook het 

verhoogd risico als belangrijk knelpunt. Dit kan te maken hebben met het gevaar voor ziektever-

spreiding wanneer drainagewater wordt hergebruikt zonder voorafgaande ontsmetting. 
 
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 36. Haalbaarheid opvang drainagewater + zuivering volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Grondgebonden glas-
groenteteelt Totaal 

 Haalbaarheid -0,3 

 

De haalbaarheid wordt eerder laag ingeschat. Dit is een indicatie dat telers de techniek niet 

echt zien zitten. Voor telers die voldoende water hebben, brengt opvang en hergebruik ook geen 
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meerwaarde voor hun bedrijf. Het betreft een zuivere milieu-investering. Om telers hiervan te over-

tuigen, kan een tussenkomst via subsidie wel een oplossing bieden. 

 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet toepassen 17 58,62

Overwegen om toe te passen 5 17,24

Enkel uitproberen 3 10,34

Af en toe toepassen 1 3,45

Systematisch toepassen 3 10,34

0 20 40 60 80 100

Figuur 33. Intenties glasgroentetelers om drainagewater op te vangen en te zuiveren binnen de komende 
5 jaar 

 
De meeste bedrijven zien opvang en zuivering niet zitten. De bedrijven die het op het mo-

ment van de enquête al doen, waren hierover tevreden en zullen het in de toekomst verder blijven 

doen. Een aantal andere bedrijven is bereid de techniek in overweging te nemen of uit te proberen 

(28%). 
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2.2.3.  TECHNIEK 3: Overschakelen naar niet-grondgebonden teelt met wegneembaar  
             substraat 

 
Deze techniek bestaat er in dat men voor een bepaalde teelt (vb. tomaat) een substraat aan-

brengt in de serre, en dit substraat vervolgens voor een volgende teelt (vb. sla) terug wegneemt. 

Deze techniek is toepasbaar op twee bedrijfsgroepen:  

 

- Enerzijds op de gemengde bedrijven met winterteelt van sla in vollegrond en zomerteelt 

van vruchtgroenten in vollegrond (komkommer, tomaat). Voor de vruchtgroenten is de 

omschakeling naar substraatteelt nog haalbaar. Voor de slateelt is deze omschakeling 

echter te ingrijpend en zowel technisch als economisch niet haalbaar in de bestaande 

(oude) serres. Op termijn is er wel een evolutie naar meer monocultuur. Nieuwe bedrijven 

zullen daarom ook vaak enkel vruchtgroenten telen (op substraat), of enkel sla. De nog 

bestaande gemengde bedrijven kunnen vanuit reductieoogpunt een bijdrage leveren door 

de zomerteelten grondloos te telen. Deze omschakeling moet als een overgangsmaatregel 

beschouwd worden. In de toekomst zullen de vruchtgroenten bijna allemaal 100 percent 

op substraat geteeld worden. 

 

- Een tweede groep waar omschakeling haalbaar is, is op de aardbeibedrijven die telen in 

vollegrond. Deze bedrijven kunnen omschakelen naar teelt op stellingen. 

 

2.2.3.1. Resultaten vragenlijst experten 
 

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

 B.2. Impact productieniveau 2 (komkom-
mer) 

1 (tomaat) 

-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;2;3 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 -1 
 - meststoffen -1 
 - zaaizaad en pootgoed -1 
 - arbeid 0 
 - loonwerk 0 
 - andere: 0 

E. Streefdoel 
toepassing  

Na te streven toepassingsgraad in 
komende jaren 

100 (aardbei) 
40 (tomaat en 
komkommer) 

% van de grondgebonden glasgroente-
teelt 
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A. Milieuvoordeel 

 

Door over te schakelen naar grondloze teelt moet de bodem niet meer of minder ontsmet 

worden, moet bijgevolg niet meer doorgespoeld worden en treedt minder uitspoeling op. Bovendien 

kan een sterke productieverhoging gerealiseerd worden door over te schakelen naar grondloze teelt. 

Uitgedrukt per eenheid productiewaarde zal daarom een reductie mogelijk zijn van de milieudruk, 

zeker indien bovendien wordt gerecirculeerd. 

 

B. Haalbaarheid 

 

 De techniek heeft op een beperkte groep van bedrijven zijn nut al bewezen. Door het toepas-

sen van de substraatteelt zou de kwaliteit kunnen verbeteren. Voor komkommer zou het productie-

niveau sterk kunnen stijgen; voor tomaat zou er een matige stijging van de productie kunnen ver-

wacht worden. 

 

C. Knelpunten 

 

Naast de kosten (1) vormt ook de arbeidsintensiviteit (2) hier een knelpunt. Deze bedrijven 

moeten twee maal per jaar hun serre omschakelen van grondloze naar grondgebonden teelt (folie 

plaatsen, substraat,…).  

 

De techniek is kennisintensief (3);  de telers moeten voldoende kennis opbouwen om teelt 

op substraat optimaal uit te voeren. 

 

D. Kosten 

 

Voor het uitvoeren van deze techniek dient te worden geïnvesteerd. De investeringskosten 

omvatten: aankoop van druppelaars, substraat, grondfolie, stortkost afval grondfolie, voedingsunits, 

aanleg profiel, … Volgens berekeningen door de deskundigen komt de totale meerkost t.o.v. grond-

teelt neer op 1,21 euro per m
2
 per jaar. Daartegenover staat dat de kost voor de bodemontsmettin-

gen wegvalt. Voor bedrijven die gemiddeld om de twee jaar een bodemontsmetting lieten doen, 

wordt het verschil tussen ‘meerkost substraat’ en ‘meerkost grondteelt’ uiteindelijk: 0,63 euro per 

m
2
 per jaar.  

 

De productiekosten voor gewasbescherming zullen matig dalen omdat de bodem niet meer 

moet ontsmet worden en een ruimere toepassing van biologische bestrijding mogelijk is doordat de 

vruchtgroenten van korte teelt naar lange teelt omschakelen. Per eenheid productiewaarde moet 

bovendien minder bemest worden. Door het wegvallen van grondgebonden ziekten moet bovendien 

niet meer geënt worden op resistente onderstammen, waardoor ook de kost voor zaaizaad en plant-

goed matig kan dalen. 

 

E. Streefdoel 

 

Aardbeibedrijven kunnen in principe allemaal omschakelen naar teelt op stellingen. Wat be-

treft de vruchtgroenten wordt op dit moment bijna alle paprika grondloos geteeld. Vooral gemengde 

bedrijven met tomaat + sla; of komkommer + sla zijn de aangewezen doelgroep om over te schakelen 

naar teelt op wegneembaar substraat. In principe is deze techniek op alle gemengde bedrijven toe-

pasbaar.  
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2.1.11.2. Resultaten enquête tuinbouwbedrijven 

 

 De vragenlijst over deze techniek werd ingevuld door alle bedrijven. Er werd wel een onder-

scheid gemaakt tussen de bedrijven met vruchtgroenten (7 bedrijven) en de andere bedrijven (24 

bedrijven). 

 

Deze techniek is vooral haalbaar voor bedrijven met enkel vruchtgroenten die nog grondge-

bonden worden geteeld, of voor gemengde bedrijven met een zomerteelt van vruchtgroenten (to-

maat/ komkommer) en een winterteelt van sla. Omschakeling voor deze bedrijven betekent dat de 

zomerteelt grondloos wordt door middel van wegneembaar substraat. De winterteelt van sla blijft 

wel grondgebonden, omdat omschakeling voor deze teelt zowel praktisch als economisch moeilijk 

haalbaar is. 

 
 
A. KENNIS 
 
Tabel 37. Kennis glasgroentetelers over mogelijkheid omschakelen naar niet-grondgebonden teelt 

 Bedrijven met 
vruchtgroenten 

(grondgebonden) 

Bedrijven zonder 
vruchtgroenten 

(grondgebonden) 

Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 

Heeft nog nooit over de mogelijkheid gehoord om over 
te schakelen naar niet-grondgebonden teelt 

0,0% (0) 4,2% (1) 3,2% (1) 

Wist er vaag iets van 
 

0,0% (0) 4,2% (1) 3,2% (1) 

Begrijpt voldoende het principe van overschakelen naar 
een niet-grondgebonden teelt 

100% (7) 91,7% (22) 93,6% (29) 

 100% (7) 100% (24) 100% (31) 

 

 Bijna alle bedrijven begrijpen voldoende het principe van het overschakelen naar een niet-

grondgebonden teelt. 

 
B. HUIDIGE TOEPASSING 
 
Tabel 38. Aandeel glasgroentebedrijven met grondgebonden teelt die ook grondloos telen (of geteeld 
hebben) 

 Bedrijven met 
vruchtgroenten 

(grondgebonden) 

Bedrijven zonder 
vruchtgroenten 

(grondgebonden) 

Grondgebonden 
glasgroenteteelt 

Totaal 
Heeft nog nooit grondloze teeltsystemen gehad in de 
serre 

100% (7) 87,5% (21) 90,3% (28) 

Heeft vroeger nog grondloze teeltsystemen gehad in de 
serre, maar nu niet meer 

0,0% (0) 4,2% (1) 3,2% (1) 

Heeft momenteel zowel grondloze als grondgebonden 
teelten 

0% (0) 8,4% (2) 6,4% (2) 

 100% (7) 100% (24) 100% (31) 

 

Twee bedrijven uit de steekproef hebben zowel grondgebonden als grondloze teelten. Het 

gaat om bedrijven met sla in vollegrond en tomaat op substraat. De overige bedrijven met combina-

tie sla + vruchtgroenten hebben nog nooit grondloze teelten gehad. 
 
C. OVERTUIGING 
 

Aantal Percentage

Helemaal niet overtuigd 5 16,7

Eerder niet overtuigd 2 6,7

Neutraal 6 20,0

Eerder overtuigd 4 13,3

Helemaal overtuigd 13 43,3

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 34. Overtuiging glasgroentetelers van bijdrage omschakelen naar grondloze teelt tot vermindering 
van de milieubelasting door nutriënten 
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De meningen over de ecologische verbetering van omschakelen zijn opnieuw eerder ver-

deeld. Zeker niet alle telers zijn overtuigd dat de milieudruk lager zou zijn bij grondloze teelt.  
 

D. KNELPUNTEN 
 

1 2 3 4 5

Geen of w einig technieken ontw ikkeld om teelten op substraat

te telen

Geen geloof in effect

Gebrek aan kennis, informatie, bekendheid

Verhoogde arbeidsintensiviteit- en organisatie (tijd)

Verhoogd risico

Hoge kosten

TOTAAL grondgebonden glasgroententeelt (30)

Bedrijven zonder vruchtgroenten (23)

Bedrijven met vruchtgroenten (7)

 
Figuur 35. Belang potentiële knelpunten rond omschakelen naar grondloze teelt volgens  
glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; 1= helemaal niet belangrijk, 5= erg belangrijk) 

 

De hoge kosten en de verhoogde arbeidsintensiviteit vormen de belangrijkste knelpunten. 

Voor de bedrijven met vruchtgroenten, de belangrijkste doelgroep voor deze techniek, zijn vooral de 

hoge kosten een probleem. Bedrijven zonder vruchtgroenten ervaren daarnaast een gebrek aan 

technieken om grondloos te telen. 
  
E. HAALBAARHEID 
 
Tabel 39. Haalbaarheid omschakelen naar grondloze teelt volgens glasgroentetelers 
(Gemiddelde scores; -2= helemaal niet haalbaar, 0= neutraal, +2= helemaal haalbaar) 

 Bedrijven met vruchtgroenten Bedrijven zonder vruchtgroen-
ten 

Grondgebonden glasgroen-
teteelt Totaal 

 Haalbaarheid -0,6 -1,1 -1,0 

 
  
 De telers beschouwen het tijdelijk omschakelen naar grondloze teelt als niet haalbaar. 
 
F.TOEKOMSTIGE TOEPASSING  
 

Aantal Percentage

Niet overschakelen 29 93,3

Overwegen om over te schakelen 1 6,7

Overschakelen 0 0

0 20 40 60 80 100

 
Figuur 36. Intenties glasgroentetelers om om te schakelen naar grondloze teelt met recirculatie binnen de 
komende 5 jaar 

 
Slechts één bedrijf is bereid omschakeling te overwegen. Het gaat om een bedrijf met 

vruchtgroenten. Hoewel omschakeling op bedrijven met vruchtgroenten in principe wel haalbaar is 
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volgens de deskundigen, is er bij de bedrijven weinig interesse om deze verandering door te voeren. 

Twee bedrijven uit de steekproef hebben de omschakeling al gemaakt (telen al vruchtgroenten op 

substraat, in combinatie met sla in vollegrond). Daarnaast is 1 op 7 van de bedrijven waar omschake-

ling nog mogelijk is, bereid dit te overwegen. Dit komt neer op een percentage van 14 percent van de 

doelgroep voor deze techniek. Op de slabedrijven is deze reactie eerder normaal. Omschakeling 

levert voor deze teelt veel meer moeilijkheden op. In deze groep is geen enkel bedrijf van plan om te 

schakelen. 
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2.3.  OVERZICHT EN BESLUITEN 

 
In dit deel wordt een schematisch overzicht gegeven van een aantal belangrijke kencijfers 

rond de elf geselecteerde reductietechnieken uit de voorgaande tabellen.  

 

Belangrijke opmerkingen bij de interpretatie van deze kenwaarden: 

 

- De berekende percentages verwijzen naar het aandeel bedrijven (en niet de oppervlakte) uit 

de geënquêteerde steekproef. 

 

- De ‘huidige toepassingsgraad’ geeft de situatie weer voor juli 2005.  

Bij sommige reductiemaatregelen is deze parameter niet berekend op de totale steekproef, 

maar enkel voor de bedrijven die in aanmerking komen om de techniek toe te passen. 

Cfr. Enten op resistente onderstam: enkel mogelijk voor vruchtgroenten. 

 

- De ‘haalbaarheid’ en ‘toekomstige toepassing’ is berekend op basis van de bedrijven die de 

techniek kenden (en dus niet steeds op de totale steekproef). Door het systematisch wegval-

len van de bedrijven zonder kennis van de techniek, wordt de steekproef enigszins vervormd 

en is een mogelijke afwijking van deze waarden niet uit te sluiten. 

 

- De toepassingsgraad in percent bedrijven van de techniek ‘naleven algemene voorschriften 

voor het vermijden van puntvervuiling’ werd afgeleid uit de scoreresultaten in Tabel 20. 

Wanneer een bedrijf een gemiddelde score opgaf voor alle vermelde voorschriften die hoger 

of gelijk was aan 4, werd verondersteld dat de techniek maximaal van toepassing is. Bedrij-

ven met een gemiddelde score lager dan 4 werden verondersteld de techniek niet maximaal 

toe te passen.  

 
 
 

 



 

6
7 

Reductietechnieken 
Gewasbescherming 

T1 
Gebruik resisten-

te rassen 

T2 
Enten  op resis-
tente onderstam 

T3 
Opvolgen waar-

schuwings-
systemen 

T4 
Grondstomen 

T5 
Voorzorgs- 

maatregelen 
puntvervuiling 

T6 
Uitvoeren 
plantbak-

behandelingen 

T7 
Beperken ruim-

tebehandelingen 
+ stuiven 

T8 
Gebruik 

spuitboom in 
plaats van 
spuitlans 

1. Milieuvoordeel 2 4 2 5 4 NVT 4 (sla) of 3 4 (sla) of 3 

2. Huidige toepassing 81% 
86% van  vrucht-

groenten 
0% 10% 97% NVT 

90% (beperken 
foggen of LVM’en) 

26% 

3. Toekomstige  
    toepassing 

Min 71% 100% 72% 16% 94% NVT 67%  42% 

Max 97% (vruchtgroenten) 100% 36% 100%  87%  68% 

4. Na te streven  
     toepassingsgraad 

100% 95% (tomaat) 100% 80% 100% NVT 100% 100% 

5. Haalbaarheid   
    volgens telers 

1,3 1,9 1,7 -0,5 1,7 NVT 1,2 0,3 

6. Belangrijke  
    opmerking 
 
 
 

 Techniek op dit 
moment enkel 
mogelijk voor 
tomaat 

Geen bestaande 
waarschuwings- 
systemen op dit 
moment 

- Niet haalbaar 
voor gespeciali-
seerde slabedrij-
ven (impact op 
kwaliteit) 
- Hoge energie-
kosten 

Toepassings-
graad geeft % 
bedrijven weer 
die een gemid. 
score van 4 of 
meer gaven op 
alle voorgelegde 
maatregelen 

Techniek eerder 
aangewezen 
voor planten-
kwekerijen en 
niet voor telers 

Aandeel telers die 
stuiven of ruimte-
behandelingen nog 
steeds uitvoeren 
niet gekend 

Niet haalbaar in 
serres met 
onaangepaste 
configuratie 

Reductietechnieken 
Nutriënten 

T1 
Watergift via 
verdampings-

modellen 

T2 
Opvang en 
hergebruik 

drainagewater 

T3 
Overschakelen 
naar teelt met 
wegneembaar 

substraat 

 
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 
 
NVT =  niet van toepassing 
-       = waarde kan niet bepaald worden 
 

 

  

1. Milieuvoordeel 3 3 3 

2. Huidige toepassing 0% 10% - 

3. Toekomstige 
    toepassing 

Min 7% 13% 0%  
Max 55% 39% 7%  

4. Na te streven  
    toepassingsgraad 

- 15% 100% (aardbei) 
40% (tomaat en 

komkommer) 

5. Haalbaarheid  
    volgens telers 

0,3 -0,3 -1 

6. Belangrijke  
    opmerking 
 
 
 

Techniek nog in 
onderzoek 

Enkel aangewezen 
voor slabedrijven. 
Techniek moet nog 
onderzocht worden 

Enkel aangewezen 
voor aardbeibedrij-
ven of gemengde 
bedrijven met sla 
en vruchtgroenten 
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IV. MENING VAN DE TELERS OVER HET STIMULEREN VAN DE  

      REDUCTIETECHNIEKEN 

 

1. Stimuleringsmaatregelen 
 

Bij het uitwerken van stimuleringsmaatregelen om de toepassing van milieuvriendelijke 

technieken verder uit te bouwen, is het interessant eerst na te gaan hoe de sector zelf staat tegen-

over 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 40. Houding geënquêteerde groentetelers t.o.v. stimulering reductietechnieken vanuit de overheid 

Vindt u dat deze techniek moet gestimuleerd 
worden vanuit de overheid? 

Ja 
 

Nee 
 

Reductietechnieken Gewasbescherming 

T1: Gebruik resistente rassen 83% 17% 

T2: Enten op resistente onderstam 86% 14% 

T3: Opvolgen waarschuwingssystemen 92% 8% 

T4: Grondstomen 67% 33% 

T5: Vermijden puntvervuiling 87% 13% 

(T6: Uitvoeren plantbakbehandelingen)   

T7: Beperken ruimtebehandelingen 69% 31% 

T8: Gebruik spuitboom 63% 37% 
Reductietechnieken Nutriënten 

T1: Watergift via verdampingsmodellen 74% 26% 

T2: Opvang en hergebruik drainagewater 64% 36% 

T3: Overschakelen naar teelt met wegneembaar 
substraat 

59% 41% 

 

De bevraagde glasgroentetelers zijn meestal van mening dat milieuvriendelijke technieken 

mogen gestimuleerd worden vanuit de overheid. Vooral bij het gebruik van resistente rassen, enten 

op resistente onderstam, opvolgen waarschuwingssystemen en vermijden puntvervuiling is een 

duidelijke meerderheid van de bevraagden positief t.o.v. stimuleringsmaatregelen. Bij de overige 

maatregelen waren iets minder telers van mening dat stimulering aangewezen is, maar het gaat 

hierbij wel steeds nog om meer dan de helft van de telers. 
 

In de enquête werd vervolgens nagegaan welke stimuleringsmaatregelen volgens de telers 

het meest aangewezen zijn om de toepassing van elke specifieke reductietechniek aan te moedigen. 

Hiervoor werden 5 algemene stimuleringsmaatregelen opgesomd. De bevraagde telers werd ge-

vraagd 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 5 voorgelegde stimuleringsmaatregelen. De resultaten worden weergegeven in Tabel 41.  
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Tabel 41. Rangschikking stimuleringsmaatregelen volgens belangrijkheid (visie telers) 
Geef aan in welke mate de volgende 
stimuleringsmaatregelen voor u bepalend 
zouden kunnen zijn om (opnieuw) deze 
techniek toe te passen, door ze te rang-
schikken in volgorde van belangrijkheid 

1 2 
 

3 4 5 

Reductietechnieken Gewasbescherming 

T1: Gebruik resistente rassen demo onderzoek advies verzekering financieel 

T2: Enten op resistente onderstam demo advies financieel onderzoek verzekering 

T3: Opvolgen waarschuwingssystemen demo onderzoek advies verzekering financieel 

T4: Grondstomen demo financieel onderzoek advies verzekering 

T5: Vermijden puntvervuiling demo onderzoek advies controle financieel 

(T6: Uitvoeren plantbakbehandelingen)      

T7: Beperken ruimtebehandelingen advies demo onderzoek financieel verzekering 

T8: Gebruik spuitboom demo financieel advies onderzoek verzekering 
Reductietechnieken Nutriënten 

T1: Watergift via verdampingsmodellen advies onderzoek demo financieel verzekering 

T2: Opvang en hergebruik drainagewater onderzoek demo advies financieel verzekering 

T3: Overschakelen naar teelt met weg-
neembaar substraat 

financieel demo advies onderzoek verzekering 

Onderzoek:  ‘meer onderzoek en ontwikkeling naar (nieuwe) resistente rassen, verdampingsmodellen, ,…’ 
Advies:   ‘betere of meer informatie en bedrijfsspecifiek advies over resistente rassen, puntvervuiling, …’ 
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’ 
 
 

Opvallend is dat het stimuleren door middel van demoprojecten bij heel veel technieken pri-

oriteit heeft volgens de telers. Via demonstraties kunnen telers de voordelen en mogelijkheden van 

een techniek met eigen ogen zien en dat is een belangrijke factor om hen te overtuigen. Ook in de 

andere tuinbouwsectoren bleek het instrument van de demonstratieprojecten erg belangrijk voor de 

telers. Dit bevestigt dat voldoende aandacht moet uitgaan naar het aan de man brengen van ontwik-

kelde technieken en kennis. 

 

Uit de tabel kan ook duidelijk afgeleid worden dat financiële ondersteuning, zowel via be-

heersovereenkomsten als middels een gewasverzekering, weinig prioriteit heeft volgens de sector. 

Bij bepaalde technieken komt financiële steun op de tweede plaats (grondstomen, spuitboom). Deze 

technieken brengen dan ook zware kosten met zich mee. Toch blijken de telers zelfs bij deze technie-

ken demonstraties belangrijker te vinden. Enkel bij het overschakelen naar teelt op wegneembaar 

substraat, vinden telers de financiële ondersteuning prioritair. Deze lage score voor financiële tege-

moetkoming kan volgens deskundigen ook te maken hebben met het instrument van 5-jarige be-

heersovereenkomsten. Bij het afsluiten van dergelijke beheersovereenkomsten voor het verkrijgen 

van financiële steun, komt heel wat administratief werk kijken. Telers vermijden deze rompslomp 

liever als het kan. Bovendien worden ze in hun vrijheid beperkt (vb. teeltrotatie) aangezien de over-

eenkomsten steeds gelden voor een periode van vijf jaar. Naast de administratieve last en de ver-

laagde flexibiliteit in teeltplanning blijkt ook de datum voor indiening van dergelijke aanvragen voor 

problemen te zorgen. De deadline voor de aanvragen zou volgens telers te vroeg zijn.  

 

Het demonstreren van technieken via demoprojecten, meer onderzoek  en het leveren van 

informatie en bedrijfsspecifiek advies zijn duidelijk de eerste zaken waar een teler aan denkt als het 

gaat om stimulering.  

 

Onderzoek komt bij heel wat technieken op de tweede plaats. Vaak gaat het om reductie-

maatregelen die de telers al kennen en waar belang gehecht wordt aan de uitbreiding naar nieuwe 

teelten of het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe 

resistente onderstammen, het ontwikkelen van nieuwe waarschuwingssystemen, enz. 
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2. Doelstellingen stimulering 

 
In de enquête werd ook gepeild naar de beïnvloedende factoren en actoren op het gedrag 

van de tuinders ten opzichte van reductietechnieken. Op basis van de bevindingen hiervan 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 uitgestippeld 

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 toepas-

singen voor een bestaande techniek. Kan ook gericht zijn op het praktijkrijp maken van nieuw ont-

wikkelde technieken. 

 

Het ontwikkelen van kennis alleen is niet voldoende: tuinbouwers moeten over voldoende 

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 doorstromen. 

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 milieuproblemen niet erkennen of 

passief afwachten op definitieve besluitvorming vanuit het beleid. 

 

Het informatieverzamelingsgedrag kan een belangrijke invloed hebben op het toepassen van 

reductietechnieken. Telers die actief informatie verzamelen via verschillende bronnen hebben meer 

kans om een goede milieuscore te hebben. Door een goed uitgebouwd systeem van informatieover-

dracht kan ernaar gestreefd worden de drempel te verlagen voor telers om de beschikbare kennis te 

verwerven. 

 

Het bewerken van de attitudes van telers zal het makkelijkst gebeuren wanneer telers over-

tuigd worden door andere telers, eerder dan wanneer zaken worden gestuurd van buitenaf. Het 

werken naar een meer positieve houding t.o.v. milieu en dergelijke moet daarom starten 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 verband kan gewezen 

worden op het systeem van voorloperbedrijven die een voorbeeldfunctie uitoefenen voor de andere 

bedrijven. Wanneer de interactie en betrokkenheid tussen de bedrijven onderling voldoende hoog is, 



 

 

71 

zullen deze laatste kunnen leren van de voorloperbedrijven en zo sneller nieuwe technieken toepas-

sen. 

 

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 Nitraatprojecten, 2001). 

 
In de achtereenvolgende lagen wordt kennis ontwikkeld, toegepast, getoetst en verspreid. In 

de top ligt het accent op kennisontwikkeling. De basislaag is gericht op kennisverspreiding onder de 

tuinders. Dat wil niet zeggen dat de informatiestroom slechts één kant uitgaat: 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 kennisverspreiding 

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 bedrijven. 

- Vooral voor zuivere ‘milieu-investeringen’ met geen of een beperkt voordeel voor de teler (in de 

vorm van kostenbesparing, kwaliteits- of productievoordeel), is financiële ondersteuning belangrijk. 

- Verschillende mogelijkheden: subsidiëring via beheersovereenkomsten, investeringssteun, tussen-

komst in gewasverzekering, premies,… 

 

d) Wegwerken praktische of organisatorische belemmeringen 

 

- Gericht op optimalisering van bestaande structuren en wetgeving om implementatie op de bedrij-

ven te vergemakkelijken. 

- Vb: aanpassen wetgeving, oprichten van instanties en voorzieningen om tegemoet te komen aan 

noden telers,… 

 

Proefbedrijven 

Pionierbedrijven 

Voorbeeldbedrijven 

Brede praktijk 
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3. Integratie belangrijkste bevindingen technieken + insteek stimuleringsmaatregelen 

 
De belangrijkste doelstellingen voor stimulering zijn kennisontwikkeling, kennisdoorstroming, 

sensibilisering, financiële ondersteuning en het wegwerken van praktische of organisatorische be-

lemmeringen. Naargelang de te stimuleren reductietechniek zullen bepaalde 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 be-

vindingen uit het beschrijvend onderzoek rond de reductietechnieken 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 stimuleringsmaatregelen zich prioritair kunnen richten. In sommige geval-

len wordt vervolgens een meer concrete aanpak voorgesteld om het vooropgestelde stimulerings-

doel te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de telers naar voor gebrachte 

rangschikking van stimuleringsmaatregelen (Tabel 41). Deze suggesties zijn gebaseerd op visies 

geformuleerd tijdens de expertenvergaderingen.   
 

► Reductietechnieken Gewasbescherming 

 

3.1. Telen van resistente rassen of rassen met verlaagde gevoeligheid of tolerantie-eigenschappen 
Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Techniek is relatief eenvoudig 
toepasbaar op een bedrijf. 
 
2. Er is een groot draagvlak bij de 
telers rond het gebruik van resis-
tente rassen: de haalbaarheid 
wordt hoog ingeschat en er worden 
weinig knelpunten aangehaald. 
Telers staan ook open om de 
techniek in toekomst (verder) toe te 
passen. 
 
3. Standaardrassen van vrucht-
groenten bevatten allemaal inge-
bouwde resistenties. 

1.Er zijn niet voor alle groenteteelten 
resistente rassen op de markt. Vooral 
in kleinere teelten wordt dit als 
belangrijk knelpunt ervaren (alterna-
tieve slasoorten). 
 
2. Techniek afhankelijk van zaadfir-
ma’s. Enkel wanneer goede resisten-
te rassen worden aangeboden, kan 
de teler er gebruik van maken. De 
telers volgen wel deze ontwikkelin-
gen. 

- Kennisontwikkeling: 
Maximale aandacht naar 
onderzoek nieuwe resistente 
rassen, ook in kleinere teelten. 
 
- Kennisdoorstroming: 
Het belang van de aanwezig-
heid van bepaalde resistenties 
moet blijvend onder de aan-
dacht worden geplaatst van de 
telers 
→ Via landbouwonderwijs, 
voorlichting,… 

 

3.2. Enten op resistente onderstam 
Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Erg groot draagvlak in de sector: 
tomatentelers passen deze tech-
niek al standaard toe en willen dit 
in de toekomst verderzetten. De 
haalbaarheid wordt erg hoog 
ingeschat. 
 
2. Vooral in de grondgebonden 
glasgroenteteelt is dit een belang-
rijke techniek om bodemgebonden 
ziektes te onderdrukken. 

1. Techniek momenteel enkel toe-
pasbaar in tomaat. Voor komkommer 
en paprika wordt onderzoek gedaan 
naar resistente onderstammen. 
 
2. Enig knelpunt volgens de telers is 
de kostprijs: een geënte plant kost 
ongeveer het dubbel t.o.v. niet-
geënte plant. Hierdoor is deze tech-
niek enkel interessant voor lange 
teelten. 
 
3. Er is een breed gamma onder-
stammen. Teler moet goed geadvi-
seerd zijn over de te gebruiken 
onderstam. 

- Kennisontwikkeling: 
Verder onderzoek naar resisten-
te onderstammen voor paprika 
en komkommer, en goede 
onderstammen voor tomaat  
belangrijk om toepassingsgraad 
(oppervlakte) verder te verho-
gen. 
 
- Kennisdoorstroming: 
Goede advisering van de teler 
bij de aankoop van onderstam-
men 
→ bedrijfsspecifiek advies. 
 
- Financiële ondersteuning: 
→  Momenteel via initiatief 
telersverenigingen via OP van 
GMO

12
. 

                                                 
12

 OP van GMO: Operationeel Programma van de gemeenschappelijke marktordening van groenten en fruit. 
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3.3 Opvolgen waarschuwingssystemen 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. De efficiëntie van de bespuitingen 
kan verhoogd worden en er kan 
afgestapt worden van kalenderspui-
ten. 
 
2. Telers die in het verleden deelna-
men aan het waarschuwingssysteem 
voor mineervlieg waren hierover erg 
tevreden en overtuigd van het reduc-
tie-effect op het gewasbescher-
mingsmiddelengebruik. 
 
3. Er is duidelijk een hoge interesse 
in de sector voor dergelijke syste-
men. Men schat de haalbaarheid 
hoog in en is bereid nieuwe systemen 
uit te proberen. 

1. Op dit moment zijn er geen 
praktijkrijpe waarschuwingssyste-
men. 
 
2. Door de lage schadedrempels in 
bladteelten (nultolerantie) is toepas-
sing van waarschuwingssystemen 
hier moeilijker. 
 
3. De ontwikkeling van waarschu-
wingssystemen voor glasteelten 
duurt langer en vergt meer inspan-
ning dan voor openluchtteelten 
(modelmatige aanpak). 
 
4. Opvolging bodempathogenen via 
analyse bodem werd gedaan voor 
kritieke toepassingen methylbromide 
op bedrijven. Door wegvallen me-
thylbromide vrees dat ook opvolging 
bodempathogenen  zal verminderen. 

- Kennisontwikkeling: 
Gezien hoge interesse bij telers 
zou ontwikkelen van nieuwe 
waarschuwingssystemen voor 
de glasgroenteteelt aanbeve-
ling verdienen 
→ Toekomst: modelmatige 
voorspelling via klimaatcompu-
ter. 
 
- Kennisdoorstroming: 
Bedrijfsspecifieke systemen 
voor controle bodempathoge-
nen moet gestimuleerd, verfijnd 
en ondersteund worden. Telers 
moeten begeleid worden bij 
aanpak bodemproblemen na 
wegvallen methylbromide. 
 
 

 

3.4. Grondstomen 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. In de grondgebonden teelt van 
glasgroenten vormen de bodemont-
smettingen de belangrijkste post in 
het gewasbeschermingsmiddelenge-
bruik. Door stomen kan dit geminima-
liseerd worden. 
 
2. Bij komkommer is er een licht 
positief effect op de kwaliteit. 

1. Telers beschouwen de techniek 
niet haalbaar wegens de erg hoge 
energiekosten. Ook de extra ar-
beidskosten (loonwerk of eigen 
arbeid) vormen een belangrijke 
belemmering. 
 
2. Grondstomen geeft geen afdoen-
de bestrijding van aaltjes + sommige 
andere beschadigers. 
 
3. Op gespecialiseerde slabedrijven 
is deze techniek niet aangewezen 
door de negatieve impact op de 
slakwaliteit door vrijstelling mangaan 
en boor. 
 
4. Wetgeving bemoeilijkt gebruik van 
verplaatsbare stoommachines. 

- Wegwerken belemmeringen: 
Onderzoek naar alternatieven 
voor bodemontsmetting! 

 

3.5. Vermijden puntvervuiling door naleven algemene voorzorgsmaatregelen (cfr. Brochure Fytofar) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Puntverliezen vormen belangrij-
ke emissieoorzaak van gewasbe-
schermingsmiddelen in oppervlak-
tewater. Deze maatregelen vormen 
dus een belangrijke preventieve 
maatregel om de milieurisico’s bij 
het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen te minimaliseren. 
 
2. Groot draagvlak in de sector: alle 
telers zijn overtuigd van het belang 
van deze voorzorgsmaatregelen en 
zijn van plan ze ook na te leven. 

1. De impact van puntverliezen is nog 
onvoldoende gekend in de sector.  
 
2. Optimale naleving van dergelijke 
voorzorgsmaatregelen is moeilijk te 
controleren op de bedrijven. 

- Kennisdoorstroming en sensi-
bilisering: 
De impact en het belang van 
goede voorzorgsmaatregelen 
moeten beter gecommuniceerd 
worden naar de telers 
→ Reeds in Code Goede 
landbouwpraktijken. 
→ Grootschalige verspreiding 
brochures Fytofar rond puntver-
liezen.  
→ Voordrachten, studieda-
gen,… 
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3.6. Plantbakbehandeling 

 

De techniek wordt hier niet meer opgenomen aangezien tijdens het onderzoek duidelijk 

werd dat de doelgroep voor deze techniek niet de telers zijn maar de plantenkwekerijen. 

 

3.7. Beperken ruimtebehandelingen (onder meer stuiven van thiram of foggen of LVM’en) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Er gaat minder product verloren 
via drift (openstaande luchtramen) 
of er komt minder product terecht 
op allerlei kasonderdelen (stuiven). 
 
2. Stuiven van thiram en foggen + 
LVM worden nog slechts door een 
beperkt aantal telers gedaan. 
Meeste bedrijven behandelen door 
middel van spuitbehandelingen. 
Momenteel zijn er geen stuifmidde-
len meer op basis van thiram 
toegelaten in de groenteteelt onder 
glas. 

1. De efficiëntie van ruimtebehande-
lingen is soms hoger (dringt beter in 
gewas) waardoor dit regelmatig 
geadviseerd wordt aan de telers 
 
2. Geen onderzoeksresultaten die het 
milieuvoordeel van spuitbehandelin-
gen t.o.v. ruimtebehandelingen 
kunnen aantonen 

- Kennisontwikkeling:  
Door proeven het verschil in 
verlies van spuitproducten via 
ruimtebehandelingen t.o.v. 
spuitbehandelingen in kaart 
brengen 
 
- Kennisdoorstroming: 
Maximaal onder de aandacht 
plaatsen van voordelen spuit-
behandelingen in plaats van 
ruimtebehandelingen: 
→ Demonstratieprojecten, 
bedrijfsspecifiek advies 

 
 

3.8. Gebruik spuitboom 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1.  De bespuiting verloopt veel 
efficiënter en er is weinig tot geen 
overlapping meer in het spuitpa-
troon. Hierdoor kan een reductie 
gerealiseerd worden in de gebruik-
te hoeveelheden. 
 
2. De veiligheid voor de toepasser 
wordt sterk verhoogd (moet niet 
meer aanwezig zijn in serre bij 
bespuiting). Dit vormt een belang-
rijke motivatie. 
 
3. Er is veel te doen geweest om 
deze techniek de voorbije jaren en 
de telers lijken sterk geïnteresseerd 
om dit toe te passen. 
 
4. Bedrijven met een spuitboom 
zijn hierover volmondig tevreden. 

1. Techniek niet haalbaar op kleine 
bedrijven (bedrijfseconomisch) door 
de zware investeringskosten en in 
serres met onaangepaste configura-
tie. 
 
2. Niet alle telers reeds overtuigd van 
reductie-effect. 
 
3. Spuitlans moet niet gekeurd 
worden en spuitboom wel; hierdoor 
betekent gebruik spuitboom extra 
kost voor telers. 

- Financiële ondersteuning: 
Hogere VLIF steun zou de 
techniek financieel aantrekkelij-
ker maken. 
 
- Kennisdoorstroming: 
Via demoprojecten deze spuit-
techniek maximaal promoten in 
de sector en telers verder 
overtuigen van de voordelen. 

 
. 
. 
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► Reductietechnieken Nutriënten 

 

3.9. Watergift op basis van verdampingsmodellen 

 
Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. In grondgebonden teelt is 
uitspoeling een belangrijk risico. 
Door een fijnafgestemde watergift 
kan dit risico beperkt worden.  
 
2. Ondanks gebrek aan kennis over 
deze techniek, blijken telers bereid 
de toepassing te overwegen. Ze 
zijn ook overtuigd van het voordelig 
effect rond uitspoeling. 

1. Techniek nog in onderzoeksstadi-
um en niet praktijkrijp. 
 
2. Voor modelmatige watergift moe-
ten investeringen gedaan worden 
(meetsensoren + computer). 
 

- Kennisontwikkeling:  
Onderzoek naar modelmatige 
watergift in sla moet verderge-
zet worden. 
 
- Kennisdoorstroming: 
Indien onderzoeksresultaten 
gunstig, interessant om via 
demoprojecten deze techniek in 
de praktijk te introduceren. 

 
 

3.10. Opvang en hergebruik drainagewater (voor slabedrijven) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Problemen met uitspoeling 
kunnen maximaal vermeden 
worden. 
 
2. Er kan een beperkte reductie in 
het nutriëntengebruik maar een 
grote reductie van het watergebruik 
gerealiseerd worden door recircula-
tie van het opgevangen water. 

1. Techniek is nog niet onderzocht in 
proeven. Er zijn enkel drie geïsoleer-
de praktijkervaringen. 
 
2. Er moeten zware investeringen 
gedaan worden: aanleg opvangsys-
teem + recirculatiesysteem + aan-
koop ontsmettingsinstallatie. Hierdoor 
is de techniek economisch niet 
haalbaar op kleinere bedrijven. 
 
3. Beperkt draagvlak bij de telers. 
Zien deze investeringen niet goed 
zitten en beschouwen het weinig 
haalbaar. 

- Kennisontwikkeling: 
Onderzoek moet uitwijzen wat 
de mogelijkheden en beperkin-
gen zijn van deze techniek en 
nut van de techniek eenduidig 
bewijzen. 
 
- Financiële ondersteuning: 
VLIF-steun. 

 
 

3.11. Teelt op wegneembaar substraat (voor gemengde bedrijven met grondgebonden sla + vrucht-

groenten) 
 

Sterktes Zwaktes Insteek stimulering 

1. Meest interessante tussenoplos-
sing voor gemengde bedrijven met 
winterteelt sla en zomerteelt 
vruchtgroenten (tomaat of kom-
kommer). Dergelijke bedrijven 
kunnen de teelt van vruchtgroenten 
op substraat doen en hierdoor ook 
milieubijdrage leveren. 

1. Zware investeringen vereist om 
nieuw teeltsysteem in te voeren. 
 
2. Arbeidspiek (elk jaar aanbrengen 
en verwijderen van substraat) + hoge 
mate van kennis vereist om techniek 
te doen slagen. 
 
3. Beperkt draagvlak bij de meeste 
telers: beschouwen het geen haalba-
re techniek. 

- Kennisdoorstroming: 
De doelgroepbedrijven voor 
deze techniek (gemengde 
bedrijven met sla en komkom-
mer of tomaat in grond) kunnen 
verder overtuigd worden door 
ze actief te benaderen en te 
begeleiden bij overschakeling 
op deze techniek. 
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BESLUIT 
 

 

In dit onderzoek werden door een expertengroep uit een 40-tal geïnventariseerde reductie-

technieken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten elf technieken geselec-

teerd; acht technieken voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en drie 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 bedrijfsni-

veau. Deze reductietechnieken werden voorgelegd aan een steekproef van 31 grondgebonden glas-

groentebedrijven die behoorden tot het Vlaamse tuinbouwboekhoudnet. In de selectie zijn dus 

zowel eerder breed gangbare technieken opgenomen als technieken die de weg naar de praktijk nog 

niet gevonden hebben en nog eerder in de onderzoeksfase zitten. De toepassingsgraad van de gese-

lecteerde reductietechnieken varieert tussen 0 en 97%. Verdere uitbreiding van de toepassingsgra-

den kan duidelijk nog gerealiseerd worden. De onderzochte technieken voldoen dus aan het voorop-

gestelde selectiecriterium dat een verdere verlaging van de milieubelasting nog mogelijk is. 

 

Twee onderzochte reductietechnieken kenden een minimale toepassingsgraad (0%) omdat 

ze (nog) niet in de praktijk zijn geïntroduceerd. Het gaat om het opvolgen van waarschuwingssyste-

men en het berekenen van de watergift op basis van verdampingsmodellen. Op het moment van de 

enquête bestonden geen actieve waarschuwingssystemen meer voor de glasgroentesector. Ook de 

verdampingsmodellen zijn nog eerder in een experimentele fase en niet voor de teler beschikbaar. 

Deze technieken werden toch in de selectie opgenomen omdat ze beloftevol zijn en omdat via de 

enquête al kon gepolst worden naar de houding/mening van de telers omtrent deze technieken. 

Vooral voor wat de waarschuwingssystemen betreft bleek uit de enquête dat er sterke interesse is 

vanuit de sector naar dergelijke systemen. Een ruime meerderheid van de bevraagde bedrijfsleiders 

gaf aan dat ze het nuttig zouden vinden indien nieuwe waarschuwingssystemen zouden worden 

ontwikkeld. De telers die in het verleden hadden gebruik gemaakt van het waarschuwingssysteem 

voor mineervlieg waren hier ook allemaal maximaal tevreden over.  

 

De meest gangbare maatregelen waren het gebruik van resistente rassen en het enten op re-

sistente onderstammen. Beide praktijken zijn ondertussen in de glasgroenteteelt eerder standaard. 

Anderzijds is het wel zo dat in de kleinere teelten een duidelijk gebrek wordt ervaren aan resistente 

rassen. Bijvoorbeeld voor alternatieve slasoorten bestaan geen of zeer weinig rassen met resistentie-

eigenschappen. Uit de enquête bleek dat telers hiervoor vragende partij zijn. Het veralgemeend 

gebruik en de hoge tevredenheid van telers rond deze techniek in de grotere teelten (sla, tomaat, 

paprika,…) toont aan dat het gebruik van resistente rassen een heel interessante maatregel is om een 

reductie te realiseren. Ontwikkeling en promotie van resistente rassen in kleinere teelten zou daar-

om zeker kunnen bijdragen aan het realiseren van een reductie in het bestrijdingsmiddelengebruik in 

de sector. Er mag bovendien verwacht worden dat de telers deze techniek snel zullen oppikken 

indien ze beschikbaar wordt. 

 

Grondstomen en opvang en hergebruik van drainagewater worden beide al toegepast in de 

glasgroentesector, maar in heel beperkte mate. Een aantal belangrijke knelpunten belemmeren de 

brede verspreiding van deze twee reductietechnieken. Vooral de (onevenredig) hoge kosten vormen 

de belangrijkste drempel (stomen: energiekosten, recirculatie: aanleg systeem), naast een sterk 

verhoogde arbeidsinzet. Grondstomen kan bovendien wel een belangrijke reductie bewerkstelligen 

in het bestrijdingsmiddelengebruik, maar op energievlak is de bijdrage negatief.  

 

De houding van de telers verschilt sterk naargelang de voorgelegde techniek. Bij vijf reduc-

tiemaatregelen is hun houding overwegend positief: telen resistente rassen, enten op resistente 

onderstammen, opvolgen waarschuwingssystemen, vermijden puntvervuiling en beperken van 
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ruimtebehandeling. De haalbaarheid wordt hier hoog ingeschat en er heerst een grote bereidheid 

om deze technieken in de toekomst (verder) toe te passen. Bij drie technieken is het draagvlak bij de 

telers heel klein. Het gaat om grondstomen, opvang en hergebruik van drainagewater en overschake-

len naar teelt met wegneembaar substraat. De haalbaarheid wordt hier negatief ingeschat en telers 

blijken ook weinig intenties te hebben om de technieken in de nabije toekomst toe te passen. 

 

Tenslotte zijn er nog twee technieken waarbij de houding van de telers noch overwegend po-

sitief, noch overwegend negatief is. De haalbaarheid van deze technieken (gebruik spuitboom en 

gebruik verdampingsmodellen) wordt eerder matig ingeschat. Bij het eerste heeft dit te maken met 

praktische knelpunten (configuratie serre hiervoor niet altijd geschikt + hoge investeringskosten). Bij 

de tweede techniek kan verwacht worden dat de telers geen uitgesproken mening hebben aangezien 

de techniek nog niet in de praktijk is doorgedrongen. Bij beide technieken geeft echter de meer dan 

de helft van de telers aan open te staan voor eventuele toepassing in de toekomst 

 

Door de tuinders zelf werd voor alle technieken aangegeven dat een stimulering vanuit het 

beleid aangewezen zou zijn. De stimuleringsmaatregelen dienen vooral gericht te zijn op demonstra-

ties, advies en onderzoek. Voor enkele reductiemaatregelen die investeringen vereisen wordt aange-

geven dat het belangrijk zou zijn indien financiële ondersteuning zou gegeven worden aan de tuin-

ders. 

 

In het algemeen kan worden gesteld dat op de bedrijven met grondgebonden glasgroenten 

de bedrijfsleiders open staan voor reductietechnieken om het gewasbeschermingsmiddelen- en 

nutriëntengebruik te verminderen. Zij zijn voor een aantal technieken zelfs vragende partij om de 

techniek te verbeteren of betere producten ter beschikking te stellen. In het algemeen besteden zij, 

ook omwille van de lastenboeken, vrij veel zorg aan een milieuvriendelijke teelt. 
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BIJLAGE 2: Totaalscores selectiefase 

 

In deze bijlage worden de door een beperkte groep van experten toegekende totaalscores 

weergegeven aan alle geïnventariseerde reductiemaatregelen ter selectie van de technieken die ‘het 

meest aangewezen zijn voor het realiseren van een verdere reductie van de milieubelasting (en niet 

noodzakelijk het gebruik) in de toekomst, rekening houdende met de praktische en economische 

haalbaarheid op bedrijfsniveau’  

 

Vijf experten kenden individueel scores toe gaande van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe po-

sitiever de techniek werd ingeschat. De totaalscores (som vijf experten) variëren tussen 0 en 50.  

 
Scores reductiemaatregelen gewasbescherming  
GRONDGEBONDEN GLASGROENTENTEELT TOTAAL 

SCORE 
rang 

schikking 
Eerste 

selectie 

* Weerhou-
den maatre-

gelen 

PREVENTIE         

1. Gezond uitgangsmateriaal 27 7     

2. Algemene bedrijfshygiëne 27 7'     

3. Resistentie         

a. Gebruik resistente/tolerante rassen 33 2 x x 

b. Gebruik planten geënt op resistente onderstam 33 2' x x 

b. Geïnduceerde resistentie 19 12     

4. Vruchtwisseling 3 23     

5. Kas gewasvrij houden enkele weken 12 18     

6. Plaatsen insectengazen in luchtramen 15 16     

7. Aanleg vals zaaibed 12 18'     

8. Inwerken organisch materiaal of andere toevoegingen aan de 
bodem 18 13     

TEELTTECHNISCHE MAATREGELEN         

1. Voldoende ruim planten 20 11     

2. Niet tussenplanten 3 23'     

3. Aangepaste bemesting 21 10     

4. Gebruik bodembedekker         

a. Groenbedekker 3 23''     

b. Speciaal afdekmateriaal 19 12'     

5. Aangepaste watergift         

a. Tijdstip watergift 
28 6'' x 

 

b. Gebruik druppelaars of T-tape (druppelbevloeiing)  

6. Aangepaste techniek plantmanipulatie         

a. Blad snijden in plaats van plukken 20 11'     

b. Gebruik magere melk bij toppen 14 17     

c. Regelmatige wondverzorging 20 11''     

7. Verwijderen geïnfecteerde plantendelen         

a. Geplukte bladeren verwijderen 23 9     

b. Afgestorven/aangetaste planten verwijderen 23 9'     

8. Klimaatsturing         

a. Voorkomen condensatie op het gewas 21 10'     

9. Omschakelen naar teelt op substraat (met recirculatie) 27 7'' x x 

WAARNEMINGEN EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN         

1. Waarnemingen         
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Scores reductiemaatregelen gewasbescherming  
GRONDGEBONDEN GLASGROENTENTEELT TOTAAL 

SCORE 
rang 

schikking 
Eerste 

selectie 

* Weerhou-
den maatre-

gelen 

a. Visueel waarnemen 28 6     

b. Diagnose via speciale detectietechnieken 24 8     

2. Waarschuwingssystemen 31 3 x x 

NIET-CHEMISCHE BESTRIJDING         

1.Biologische bestrijding         

a. Bevorderen natuurlijke populaties natuurlijke vijanden (conservatie) 23 9'''     

b. Uitzetten aangekochte natuurlijke vijanden 18 13'     

2. Mechanische en handmatige onkruidbestrijding 6 22     

3. Thermische onkruidbestrijding 27 7'''     

4. Niet-chemische grondontsmeting: grondstomen 31 3'''' x x 

5. Gebruik GNO 29 5     

6. Gebruik biologische of afbreekbare beschermlaag tegen schimmels 16 15     

7. Repellent techniek 17 14     

8. Wegvangen met vangplaten- of linten 21 10''     

9. Gevogelte in de kas 3 23'''     

CHEMISCHE GEWASBESCHERMING          

A) REDUCTIE GEBRUIKTE HOEVEELHEID         

1. Afbouw gebruik methylbromide 19 12''     

2. Zaadbehandeling 30 4 x  

a. zaadontsmetting         

b. zaadcoating         

3. Phyto-drip methode 31 3' x  

4. Plantbakbehandeling 34 1' x x 

5. LDS en MLHD 11 19     

B) REDUCTIE MILIEUVERLIEZEN         

6. Milieubewuste middelenkeuze          

a. middelenkeuze o.b.v milieu-indicator (POCER) 23 9'' 
x 

 

b. gebruik selectieve middelen zonder neveneffecten tegen natuurlijke 
vijanden 30 4' 

 

7. Voorkomen puntvervuiling         

a. naleven maatregelen brochure phytofar 34 1 x x 

b. gebruik fytobak of biofilters of biobed 28 6'     

8. Spuittechniek         

a. Spuiten met luchtondersteuning 17 14'     

b. Aanpassing pH van spuitvloeistof 15 16'     

c. Gebruik additieven voor spuitvloeistof 10 20     

d. Onderhoud spuittoestel 9 21     

e. Spuiten in plaats van stuiven van thiram (sla) en beperken foggen en 
LVM 31 3'' x x 

f. Gebruik spuitboom in plaats van spuitlansen 31 3'' x x 

* Aanvankelijk werd vooropgesteld 15 reductietechnieken te selecteren en mee te nemen in het onderzoek. Door de omvang 
van de enquête werd later beslist de selectie in te perken tot 11 reductiemaatregelen (waarvan 8 voor gewasbescherming).   
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