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TOEPASSEN VAN SPUIWATER OP GRASLAND MET 
SPAAKWIELBEMESTER 

Te citeren als: Amery, F., Vannecke, T., Schellekens, A., Vandesande, T. & Vanrespaille, H. (2023). Toepassen 
van spuiwater op grasland met de spaakwielbemester. Synthesetekst Begeleidingsdienst voor een Betere 
Bodem en Waterkwaliteit (B3W), versie 2, publicatiedatum maart 2023, 14 pp. 

1 ACHTERGROND – WAAROM? 

Stikstofbemesting voor grasland kan onder verschillende vormen toegepast worden. Naast de traditionele 
kunstmest en goed gekende dierlijke mest, zijn er ook relatief nieuwe bemestingsvormen zoals spuiwater. 
Spuiwater is een goedkope, circulaire en lokale meststof, maar heeft ook een aantal aandachtspunten en 
beperkingen. Het toepassen van spuiwater op grasland via een spaakwielbemester kan een zeer interessante 
optie zijn, zowel naar plantenvoeding als naar beperking van stikstofverliezen voor het milieu. In deze 
synthesetekst wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis rond deze techniek. 

2 SPUIWATER: WAT EN HOE? 

2.1 WAT IS SPUIWATER? 

Spuiwater (Figuur 1) wordt geproduceerd bij gebruik van chemische luchtwassers. Deze worden regelmatig 
geplaatst in varkensstallen, mestverwerkings- en composteerinstallaties, als luchtbehandelingstechniek om de 
ammoniakemissies naar de buitenomgeving te beperken (Nutricycle-Vlaanderen, 2020). Het spuiwater bevat 
ammoniumsulfaat, en kan bijgevolg als stikstof- en zwavelmeststof toegepast worden. Het heeft daarbij het 
statuut van kunstmest. 
 
Let op, spuiwater mag niet verward worden met spuistroom uit serres, of effluent van mestverwerking. 
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Figuur 1: Spuiwater afkomstig van verschillende bronnen. Deze tekst behandelt spuiwater van chemische luchtwassers (rechts op de 
foto) (bron: VCM) 

2.2 HOE WORDT SPUIWATER GEPRODUCEERD? 

In de chemische luchtwassers wordt de te zuiveren stallucht aangezogen. Deze lucht gaat door een filter die 
continu vochtig wordt gehouden met een door zwavelzuur aangezuurde wasvloeistof (Figuur 2 en Figuur 3). De 
ammoniak van de stallucht reageert met het zwavelzuur en vormt ammoniumsulfaat. Bij een goed afgestelde 
luchtwasser reageert alle in de nevel aanwezige zwavelzuur met ammonium, en krijg je een waterige oplossing 
met een (licht) zure pH. Per kg ammoniak die je uit de stallucht wilt halen, is er circa 1,5 liter zwavelzuur nodig. 
 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling van een chemische luchtwasser met productie van spuiwater (Nutricycle-Vlaanderen, 2020) 
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Figuur 3: Foto van chemische luchtwasser bij zeugenstal (links), met zuurtank van 5000 liter (rechts) 

2.2.1 Aandachtspunten voor producenten van spuiwater 

Voor een constante samenstelling van het spuiwater is een nauwgezette opvolging van de werking van de 
luchtwasser noodzakelijk. Vooral bij de heropstart van de installatie is een frequente controle van de pH een 
must. 
Aan chemische luchtwassers en de productie van spuiwater zijn mestverwerkingscertificaten gekoppeld. Er is 
geen grondstoffenverklaring (OVAM) nodig, wel een jaarlijkse analyse van zware metalen en BTEX, en een 
verklaring op erewoord van andere componenten. Een FOD-ontheffing hoeft niet gezien spuiwater van een 
chemische luchtwasser opgenomen is in Bijlage I van KB 28/01/2013. Bij transport zijn geen 
mestafzetdocumenten nodig aangezien het spuiwater het statuut “kunstmest” heeft. Wel is een FAVV-
registratie noodzakelijk, meer info daarover is hier te vinden. 
Meer informatie over luchtwassers is beschikbaar in de brochures over luchtwassers van Vemis (Leirs et al., 
2017) en Provincie Vlaams-Brabant (Degroote et al., 2014). 

2.2.2 Andere vormen van spuiwater en ammoniumsulfaat 

Naast chemische luchtwassers bestaan er ook biologische luchtwassers waarbij micro-organismen 
ammoniumnitraat produceren. Het spuiwater van biologische luchtwassers heeft “andere mest” als statuut bij 
de Mestbank.  
In plaats van uit de lucht, kan ammoniumsulfaat ook actief uit mest of digestaat gehaald worden met een 
stripping-scrubbingproces. De Mestbank moet deze ammoniumsulfaat als “Dierlijke mest” beschouwen 
(Nutricycle-Vlaanderen, 2020). 

2.3 EIGENSCHAPPEN VAN SPUIWATER 

Spuiwater heeft geen vaste samenstelling aangezien deze wordt beïnvloed door de sturing en opvolging van de 
luchtwasser, het bedrijfstype en installatie (Nutricycle-Vlaanderen, 2020). Het bevat zo’n 2-6% N in 
gewichtsprocent en 6-18% SO3 in gewichtsprocent, met een pH van 2,3-5,5. Het is zwaarder dan water, met een 
aangenomen dichtheid van 1,1 ton per m³. Spuiwater is corrosief. Mengen van spuiwater met mest in opslag is 
verboden en absoluut af te raden omwille van vorming van het giftige H2S-gas, dodelijk voor mens en dier. In 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/
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vergelijking met spuiwater van een chemische luchtwasser heeft biologisch spuiwater een lagere N-inhoud en 
is het volume tien tot dertig keer groter (Leirs et al., 2017). Er wordt dieper op de eigenschappen van spuiwater 
ingegaan in deel 3 (Spuiwater als meststof). 
 

2.4 WAAR VIND IK SPUIWATER? 

Aanbieders van spuiwater zijn terug te vinden op de website van VCM. 

3 SPUIWATER ALS MESTSTOF 

Gewassen hebben zowel stikstof als zwavel nodig, waardoor spuiwater als meststof kan ingezet worden. Het is 
een circulaire en lokale meststof, wat bijdraagt aan hergebruik en verminderde vraag naar nutriënten. Spuiwater 
heeft het statuut van kunstmest. 

3.1 STIKSTOF IN SPUIWATER 

Stikstof komt onder ammoniumvorm (NH4) voor in spuiwater. De exacte inhoud kan sterk verschillen tussen 
spuiwaters. Van de 1656 stalen spuiwater van chemische luchtwassers die door de Bodemkundige Dienst van 
België (BDB) tussen 2016 en 2020 geanalyseerd werden, was de gemiddelde ammoniumstikstofinhoud 41,2 g 
NH4-N/l. Bij een dichtheid van 1,1 kg/L komt dit overeen met een gemiddeld gehalte van 3,7% N in 
gewichtsprocent (standaarddeviatie 1,6%). Let wel op: de variatie in de gemeten ammoniumstikstofconcentratie 
is zeer groot, deze varieerde immers tussen 0,02 en 11% N. Dit benadrukt de noodzaak om niet af te gaan op 
algemene cijfers, maar het gebruikte spuiwater telkens te laten analyseren. Dit wordt ook duidelijk in Figuur 4 
waar de eigenschappen van 34 spuiwaters gemeten door BDB worden weergegeven. De samenstelling  van 
spuiwater kan dus sterk variëren. Het spuiwater moet voor de Mestbank (VLM) minstens 2 keer per jaar 
bemonsterd worden.  
 
Ammonium is, in tegenstelling tot nitraat, positief geladen waardoor het beter vastgehouden wordt door 
bodemdeeltjes en bijgevolg minder uitspoelingsgevoelig is. Ammonium wordt door micro-organismen omgezet 
tot nitraat. Gras heeft een voorkeur voor ammonium, vooral bij lage temperaturen neemt gras ammonium 
duidelijk beter op dan nitraat (Voedergewassen, 2021). Bij vroege toediening in het voorjaar, wanneer de 
gewasgroei nog op gang moet komen, is ammonium de beste N-vorm die de minste verliezen en de hoogste 
opbrengst geeft. De opbrengst maar ook het ruw eiwitgehalte van gras is dan ook hoger bij meststoffen met een 
hoog ammoniumaandeel in vergelijking tot kalkammonsalpeter (KAS). Voor een gelijke opbrengst kan worden 
volstaan met 80-90% van de N, die als KAS zou worden gegeven. De effecten van meststoffen met een hoog 
ammoniumaandeel zijn groter in een nat dan in een droog voorjaar (Voedergewassen, 2021). 

https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/13842/contactgegevens-aanbieders-spuiwater
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3.2 ZWAVEL IN SPUIWATER 

Zwavel wordt altijd onder de vorm van sulfaat opgenomen door de planten, en is ook in die vorm aanwezig in 
spuiwater. Zwavel is een essentieel element voor planten aangezien het een betrokken is bij stikstofopname, 
eiwitvorming, fotosynthese en energiestofwisseling in de plant. Ook bij dieren is het een noodzakelijk element 
voor eiwitten (Abts et al., 2016).  
 
Ook voor het zwavelgehalte is de variatie tussen spuiwaters groot. De Bodemkundige Dienst van België beschikt 
ook over analyseresultaten van zwavel in 24 spuiwaterstalen, met een gemiddelde van 157 g SO42-/L oftewel 
12% SO3. De variatie is aanzienlijk: van 3 tot 23% SO3, met een standaarddeviatie van 6% SO3. Dit is ook duidelijk 
in Figuur 4. 
 
Zwavelbemestingsadviezen voor weiland variëren in het algemeen tussen 0 en 120 kg SO3 per hectare (Tits et 
al., 2020). Proeven van de Bodemkundige Dienst van België en ILVO in 2006 toonden aan dat zwavelbemesting 
zowel de opbrengst, het zwavelgehalte als de stikstofbenutting kunnen doen toenemen. Door de hoge 
uitpsoelingsgevoeligheid van zwavel, gebeurt zwavelbemesting best wanneer de behoefte van de grasplant het 
grootst is: in het voorjaar (voor de eerste en/of tweede snede). In Tabel 1 zijn de gemiddelde 
bemestingsadviezen per S-klasse weergegeven (totaal  van advies voor beide snedes). In deze tabel is ook te 
zien dat de verdeling van de weilanden over de S-klasses zeer verdeeld is (van laag tot zeer hoog zwavelgehalte 
in de bodem). Het is dus zeker van belang om het S-gehalte in de bodem te laten analyseren om een geschikt 
zwavelbemestingsadvies te kunnen afleiden. De analyse van S is mee opgenomen in een standaard 
bodemanalyse, net zoals andere nutriënten waarvoor een bemestingsadvies verleend wordt. Kleibodems 
bevatten algemeen meer organische zwavel en behoeven bijgevolg minder zwavelbemesting. 
 

Tabel 1: Beoordelingsklassen van zwavel in weiland met de verdeling van de weilandstalen in de beoordelingsklassen voor de periode 
2016-2019, tesamen met hun bemestingsadvies (Bron: Bodemkundige Dienst van België). 

Beoordelingsklasse Zwavelgehalte (mg S 
per 100 g droge grond) 

 
alle texturen 

% verdeling 
weilandstalen in 

beoordelingsklassen voor 
de periode 2016-2019 

Advies (kg SO3/ha) 

Zeer laag < 17 1,0 ≥ 100 

Laag 17-27 12,5 80-100 

Tamelijk laag 28-39 22,4 60-80 

Streefzone 40-50 22,5 40-60 

Tamelijk hoog 51-60 18,2 30-40 

Hoog 61-70 10,7 0-30 

Zeer hoog ≥ 70 12,7 0 

 
Een teveel aan zwavel moet vermeden worden, omdat dit element gemakkelijk kan uitspoelen uit de bodem. 
Heel belangrijk is dat teveel zwavel de benutting van sporenelementen zoals koper en selenium door de 
grasplant afremt. Uit veldproeven van de Bodemkundige Dienst van België en ILVO in 2006 bleek dat 
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zwavelbemesting de seleniumopname door het gras beperkte. Bovendien daalt ook de benutting van 
sporenelementen door het dier (Voedergewassen, 2021). Seleniumtekort kan gevolgen hebben voor de 
weerstand en vruchtbaarheid van dieren. De seleniumstatus van je veestapel kan opgevolgd worden, 
bijvoorbeeld via tankmelk in overleg met de dierenarts. Vermijd bij gebruik van spuiwater extra aanvoer van 
zwavel via andere meststoffen (kornkali40, kieseriet, novurea S, haspargit,…). Een seleniumbemesting kan 
aangewezen zijn bij gebruik van spuiwater. In West-Europa is de concentratie aan selenium in de bodem laag 
tot zeer laag, waardoor het seleniumgehalte in de plant in veel gevallen ook laag is (Abts et al., 2016). Via 
bemesting kan het seleniumgehalte gemakkelijk verhoogd worden. De dosis van de seleniumbemesting wordt 
best afgestemd op het gehalte in de grasplant en niet op de reserve in de bodem. Een jaarlijkse bemesting van 
10 g selenium per ha zou voldoende moeten zijn om het seleniumgehalte in gras op peil te houden, maar kan 
ook nog onvoldoende zijn voor latere snedes, zoals bleek uit deficiënte seleniumgehaltes in veldproeven met 
zwavelbemesting van ILVO in 2006. 
 

3.3 ZUURTEGRAAD SPUIWATER 

Een nadeel van spuiwater is de verzurende werking op de bodem. Controleer de pH van het spuiwater voor 
toepassing, aangezien die bij slechte werking van de luchtwasser tot pH 1 kan dalen (gemiddeld eerder 2,3-5,5). 
De pH in 34 spuiwaterstalen geanalyseerd door de Bodemkundige Dienst van België varieerde sterk tussen 1,2 
(zeer zuur) en 6,6 (neutraal), zie ook Figuur 4.  De gemiddelde pH was 3,9, met een standaarddeviatie van 1,6. 
Een lage pH kan waargenomen worden in het begin van het proces of bij slechte afstelling van de installatie. Bij 
te lage pH kan het spuiwater best niet toegepast worden omwille van mogelijk negatieve effecten voor onder 
andere het bodemleven.  
 
Heb bij gebruik van spuiwater extra aandacht voor bekalking. De zuurtegraad van weilanden in België is in meer 
dan 30% van de gevallen te laag (Tabel 2) (Tits et al., 2020). Door de verzurende werking van spuiwater 
(gemiddeld 15 basenequivalenten/100 L), is een aanvullend bekalkingsschema aangeraden (Braekman et al., 
2014). Volg het bekalkingsadvies na bodemanalyse correct op. 
 

Tabel 2: Procentuele verdeling van de Belgische weilandstalen in 7 beoordelingsklassen voor pH (databank BDB, 1/9/2015-31/8/2019) 

Beoordelingsklasse % verdeling 
weilandstalen 

Zeer laag (sterk zuur) 1,9 

Laag 8,9 

Tamelijk laag 19,7 

Streefzone 34,0 

Tamelijk hoog 17,7 

Hoog 11,2 

Zeer hoog 6,5 
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Figuur 4: Histogrammen met de verdeling van gehaltes aan ammonium-N (boven), sulfaat (midden) en pH (onder) over 34 
spuiwaterstalen gemeten door de Bodemkundige Dienst van België. Let op: eenheden staan voor NH4-N en sulfaat in kg/m³ en niet in 
gewichtsprocent (delen door 11). Hoe groter de grijze balk, hoe meer stalen voorkomen in dit bereik. De grote spreiding is duidelijk. 
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3.4 CORROSIEF 

Spuiwater is corrosief, ga er dus omzichtig mee om. Gebruik voor de toepassing materialen zoals kunststof en 
inox, en geen koper, brons, zink of gegalvaniseerd ijzer. 

3.5 RESULTATEN BEMESTINGSPROEVEN SPUIWATER OP GRASLAND 

De Bodemkundige Dienst van België volgde in 2020 reeds enkele verkennende praktijkproeven (zonder 
herhalingen) met spuiwater op grasland uit. Het spuiwater was afkomstig van de chemische luchtwasser van 
een mestverwerker in Bree. De pH was ongeveer 5,4, het stikstofgehalte lag tussen 6,8 en 8,8% in 
gewichtsprocent en het zwavelgehalte tussen 18 en 24% SO3 in gewichtsprocent. Het spuiwater werd via een 
spuittoestel toegepast. Na toedienen werd geen bladverbranding vastgesteld. Op een arm perceel in Kinrooi 
werd, nadat de eerste bijbemesting geschrapt werd wegens droogte, in juni 600 liter spuiwater (42 kg N) per ha 
toegepast. Ten opzichte van het deel dat geen bijbemesting kreeg, werd in de volgende snede 1250 kg meer 
vers gras per ha geoogst en werd iets meer minerale N in de bodem teruggevonden. Het droge stofgehalte werd 
niet bepaald. Op een ander perceel in Kinrooi werd bijbemesting in juni met spuiwater vergeleken met 
bijbemesting met KAS, beiden aan 50 kg N/ha. De opbrengst van beide behandelingen was gelijkaardig. 

4 BEMESTEN VAN SPUIWATER MET SPAAKWIELBEMESTER 

4.1 WAT IS EEN SPAAKWIELBEMESTER? 

De spaakwielbemester injecteert de vloeibare kunstmest in de bodem ca. 4 tot 5 cm onder het maaiveld. Elk 
spaakwiel heeft injectiepennen die op een vaste afstand en computergestuurd een kleine hoeveelheid 
kunstmest aanbrengen. In combinatie met GPS-sturing op de trekker, sluiten de werkgangen op de centimeter 
nauwkeurig op elkaar aan en wordt overbemesting voorkomen. Hierdoor kunnen de randen en de hoeken van 
de percelen precies worden bemest en wordt de kunstmest beter verdeeld (Tits et al., 2018). 
De voordelen van een spaakwielbemester, zijn als volgt samen te vatten: 

• Nagenoeg geen vervluchtiging of verdamping van kunstmest 
• Weinig uitspoeling en een lange N-nawerking door gebruik van ammonium 
• Alle kunstmest komt op de juiste plaats, dicht bij de wortels van de plant 
• Bemesting tot aan de rand van het perceel en geen overlap (gebruik van GPS) 
• Versterkte wortelgroei, meer uitstoeling en groenere planten 
• Ook in droge periode direct opneembaar 
• Zeer hoge doseringsnauwkeurigheid en een optimale verdeling 
• Er kan bemest worden in een groeiend gewas, zonder verbranding 
• Bij toediening belandt niets in aangrenzende percelen of sloten 

 
Nadelen zijn de beperkte werkbreedte (maximaal 15 meter) en de hoge kostprijs van het toestel. 
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Figuur 5: Foto’s van spaakwielbemester (Tits et al., 2018) 
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4.2 GOEDE BEMESTINGSPRAKTIJK VAN SPUIWATER MET EEN 

SPAAKWIELBEMESTER 

Een goede bemesting houdt in dat er rekening gehouden wordt met de 4 J’s: 
• Juiste mestsoort: spuiwater is een circulaire, lokale meststof en kan de N en S behoefte van gras 

(gedeeltelijk) invullen 

• Juiste tijdstip: aangewezen vroeg in seizoen (zie hoger: ammonium is dan beter beschikbaar dan 

nitraat), eventueel bij regenweer (minder vervluchtiging). Maar pas niet te vroeg toe of bij veel regen, 

want dan kan sulfaat uitspoelen 

• Juiste bemestingstechniek: Een spaakwielbemester is uitermate geschikt voor spuiwater aangezien 

deze toepassingstechniek de vervluchtiging van ammonium sterk reduceert, en N-verliezen dus beperkt 

blijven. Daarnaast is de kans op verbranding veel kleiner dan bij een spuittoestel. Let op: inox en 

kunststof zijn bestand tegen de corrosieve eigenschappen van spuiwater. Koper, brons, zink en 

gegalvaniseerd ijzer niet! 

• Juiste dosis: zie hieronder. 

4.3 TOEPASSINGSDOSIS SPUIWATER  

4.3.1 Bepalende factoren voor geschikte toepassingsdosis 

De geschikte toepassingsdosis hangt af van de exacte samenstelling van het spuiwater. Deze samenstelling kan 
sterk variëren (zie hoger). Het spuiwater moet voor de Mestbank (VLM) minstens 2 keer per jaar bemonsterd 
worden. Gezien bij een wisselende samenstelling bij variërende werking van de luchtwasser, vraag je best een 
recente analyse op bij de leverancier, of laat zelf een staal nemen en analyseren. 
 
Naast de exacte samenstelling, is het belangrijk om de dosis af te stemmen op de gewasbehoefte (hoeveel 
stikstof en zwavel heeft het gewas nodig) en op de bodemanalyse (hoeveel stikstof en zwavel is reeds aanwezig). 
Dit kan via het nemen van een bodemstaal en het aanvragen van bemestingsadvies.  
 
Typische toepassingsdosissen zijn 750 liter spuiwater per hectare, met een maximum van 1000-1250 liter 
spuiwater per hectare. De beperkende factor is bijna altijd zwavel. Hiervan mag immers niet teveel worden 
toegepast wegens risico op uitspoeling en afremming van benutting van sporenelementen als koper en 
selenium. Indien spuiwater puur als een stikstofmeststof wordt gebruikt, wordt een te hoge zwavelgift bekomen 
(Schils, 2016). 
Bij een te lage stikstofdosis, door de zwavelbeperking, kan spuiwater gemengd worden met urean (klassieke 
vloeibare stikstofmeststof) voor de gewenste dosis N. In Nederland is dit mengsel, samengesteld uit 3 delen 
spuiwater en 1 deel urean, commercieel beschikbaar (Braekman et al., 2014). 

4.3.2 Analyseverslag spuiwater en kunstmestregister 

Spuiwater heeft het statuut van kunstmest. De N tikt dus niet aan voor de limieten voor dierlijke mest. Wel is 
registratie in het kunstmestregister verplicht. De meest recente analyse van het spuiwater moet hiervoor 
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gebruik worden. Belangrijk om te vermelden is dat in het kunstmestregister de stikstofinhoud in 
gewichtsprocent moet ingegeven worden (zie Figuur 6). De meeste laboratoria rapporteren doorgaans in g/L 
(gram per liter), al zijn er ook die rapporteren in g/100 g (=gewichtsprocent). Bij rapportage in g/L is een 
omrekening met de dichtheid noodzakelijk: 

𝑁(𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) =
𝑁 (𝑖𝑛 

𝑔

𝐿
)

10 × 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 (
𝑘𝑔

𝐿
)
  

 
Voor 41 g N/L en een dichtheid van 1,1 kg/L wordt bijgevolg een N-inhoud van 3,7% (gewichtsprocent) berekend. 
 
Op het analyseverslag wordt het zwavelgehalte, zeer belangrijk voor de berekening van de geschikte 
spuiwaterdosis, doorgaans weergegeven als g SO4/L. Bemestingsadviezen en -dosissen worden echter in kg 
SO3/ha weergegeven. Aan de hand van volgende formule kan men g SO4/L omrekenen naar %SO3 (aangenomen 
dichtheid spuiwater =  1,1 ton per m³): 
 

𝑆𝑂3(𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) =
𝑆𝑂4 (𝑖𝑛 

𝑔

𝐿
)

10 × 1,2 × 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 (
𝑘𝑔

𝐿
)
  

 
 

 

Figuur 6: Weergave van aangifte spuiwater in kunstmestregister 
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4.3.3 Rekenvoorbeeld 

Uit de bodemanalyse komt volgend advies voor de eerste snede: 

 150 kg N/ha 

 80 kg SO3/ha (in de bodem zit namelijk 29 mg S/100 g, tamelijk laag S-gehalte) 
 
In het analyseverslag van het spuiwater zijn volgende gehaltes beschikbaar: 

 50 g NH4-N/L, dit is omgerekend (formule: zie hoger) gelijk aan 4,5% N 

 160 g SO4/L, dit is omgerekend (formule: zie hoger) 12,1% SO3 
 
De dosis spuiwater moet berekend worden op basis van de zwavelbehoefte (limiterende factor): 

 Om 80 kg SO3/ha (advies) toe te passen, is 660 kg van het beschikbare spuiwater nodig 

 Met een dichtheid van 1,1 ton/m³ komt dit overeen met 600 liter spuiwater per hectare 

 Met 660 kg spuiwater pas je ook 30 kg N per hectare toe. Extra N-dosis met een andere meststof is dus 
noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld met runderdrijfmest in februari en KAS in april, of door spuiwater te 
mengen met urean. 

 Meer spuiwater toepassen is niet wenselijk voor het gewas (koper- en seleniumgebrek) en milieu 
(uitspoeling) 

4.4 ANDERE TOEPASSINGEN 

Het is belangrijk om spuiwater nooit met dierlijke mest te mengen. Niet alleen krijgt het geheel dan het statuut 
van dierlijke mest, veel belangrijker is het gevaar op vorming van schadelijke en toxische gasvorming (H2S). 
Spuiwater kan ook toegepast worden met een rijenbemester (bijvoorbeeld een aangepaste rijenfrees voor 
aardappelen of prei) en een spuitmachine (met aangepaste doppen en bestand tegen erosie). Toepassing via 
een spaakwielbemester heeft gezien de injectie (minder ammoniumvervluchtiging en verbranding) echter de 
voorkeur. 
 

4.5 FINANCIEEL 

Het is niet eenvoudig om het kostenplaatje van toepassing van spuiwater met een spaakwielbemester eenduidig 
in kaart te brengen. De N en S in spuiwater is gratis, maar er moet daarnaast rekening gehouden worden met 
een aantal factoren zoals bijvoorbeeld de kosten van de loonwerker en bijkomende bekalking. Met behulp van 
de rekentool van VCM kan je de kostenbesparing bij gebruik van spuiwater ten opzichte van aankoop van pure 
kunstmest berekenen. Daarbij zijn er keuzes mogelijk van combinatie met kunstmest, eigen opslag voor 
spuiwater of niet, en het al dan niet laten toepassen door een loonwerker. De spaakwielbemester behoort 
echter niet tot de te kiezen opties. Een inschatting van de verschillen in kostprijs voor bemesting van spuiwater 
met spaakwielbemester versus KAS wordt hieronder in meer detail behandeld, met een overzicht in Tabel 3. 

4.5.1 Kosten meststof 

Zowel voor spuiwater als voor KAS wordt een kost per kg N aangerekend.  

https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/23695/vcm-tool-toepassing-spuiwater
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Voor KAS kan actueel gerekend worden met een kost van 450 €/ ton, hetgeen overeenkomt met 1, 67 €/ kg N. 
Aan een dosis van 150 kg KAS / ha, komt dit overeen met 40,5 kg N/ha hetgeen de kost van KAS brengt op 67,5 
euro/ha. 
 
Voor spuiwater kan er gerekend worden met een kost van 0,8 €/kg N. Bij eenzelfde dosis van 40,5 kg N/ha komen 
we dan op een kost van 32,4 euro/ha, hetgeen ongeveer de helft is van de kost van de KAS meststof. 

4.5.2 Kosten uitrijden 

De kosten voor het uitrijden van KAS en spuiwater zijn verschillend. Voor de loonwerker met spaakwielbemester 
wordt een kost van 30€ per hectare in rekening gebracht. De vergoeding die de loonwerker krijgt van de 
aanbieder voor het afzetten van spuiwater is hier al mee in opgenomen. Voor het uitrijden van KAS  wordt aan 
20 €/ha per hectare gerekend, dit betreft het uitrijden obv een RTK-GPS. 

4.5.3 Bijkomende kosten 

Gezien de verzurende werking van spuiwater, moet rekening gehouden worden met de kost voor extra bekalking 
van de bodem naast de standaardbekalking. Deze kost zal afhangen van de samenstelling van het gebruikte 
spuiwater en het bodemtype. Als we rekening houden met en verzurende werking van 15 
basenequivalenten/100 L en de dosis van 1 m³/ha, moet er 150 basenequivalenten toegepast worden. Aan een 
kost van 0,133 € per zuurbindende waarde, komt dit neer op 20 €/ha extra (exclusief strooien).  
 
Daarnaast kan het zinvol zijn om extra te gaan bemesten met selenium, om de gevolgen van een eventuele te 
hoge zwavelgift via het spuiwater te reduceren. Het seleniumgehalte is in veel Vlaamse bodems te laag. Dit kan 
verholpen worden via een seleniumbemesting van het gras, bijvoorbeeld jaarlijks 10 g per hectare. 

Tabel 3: Kostprijsberekening van spuiwater toepassing met spaakwielbemester versus KAS-bemesting voor een gift van 41 kg N per 
hectare (meer details in tekst) 

 KAS Spuiwater met 
spaakwielbemester1 

Meststof 450 €/ton KAS2 = 1,67€/kg N2 

150 kg KAS/ha = 40,5 kg N/ha 
67,5€/ha  

0,8 €/ kg N 
Bemesting aan 40,5 kg N/ha 
32,4€/ha 

Uitrijden  20 €/ha3 30 €/ha 

Bekalking (standaardbekalking) (standaardbekaling +) 
15 beq/100 l 
150 beq/ha 
0,133 €/beq 
+ 20 €/ha4 

TOTAAL 87,5 €/ha 82,4 €/ha 
1: De productie van spuiwater vereist ook zwavelzuur en de toepassing ervan heeft ook een zwavelbemestingswaarde. De 
financiële kost en economische meerwaarde hiervan werden niet opgenomen in deze fiche. 
2: Actuele prijs van KAS. Indien prijs stijgt naar €600/ton, dan stijgt de totale kost voor het uitrijden van KAS naar €115/ha. 
3: Prijs voor uitrijden KAS met loonwerker is via RTK-GPS. 
4: Exclusief strooien, standaardbekalking is ook nodig zoals bij toepassing van KAS.  
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5 SAMENVATTING 

Toepassen van spuiwater op grasland met een spaakwielbemester heeft een aantal voor- en nadelen die 
hieronder samengevat worden. 
 

Voordelen Nadelen 

Spuiwater van een chemische luchtwasser heeft 
statuut van kunstmest 

Variabele samenstelling, analyse spuiwater 
noodzakelijk 

Gratis N-meststof Beperking dosis door zwavelinhoud 

Geïntegreerde zwavelbemesting Een spaakwielbemester is duur 

Geen vervluchtiging en verbranding Slechts beperkt aantal loonwerkers met 
spaakwielbemester 

N in ammoniumvorm is minder uitspoelbaar en 
wordt in het voorjaar beter opgenomen door 
het gras dan nitraat 

Verzurende werking 

Circulaire en lokale meststof  
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