
Vragen & antwoorden behandeld doorheen/aan eind van UNIR webinar (9/11/2020) 

 

14:08:11  From  Anne Adriaens : Je sprak van een inventarisatie van de chemische wassers. 

Hebben jullie een overzicht van aantal luchtwassers en volumes ammoniumsulfaat in Vlaanderen? 

Voor UNIR zijn we uitgegaan van het potentiële aanbod van & vraag naar ammoniumsulfaat in de 

regio NO-Limburg. Meer bepaald in een beperkte actieradius rond Kinrooi/Bree waar zowel een 

relatief grote maïsteelt is, waar biogasinstallatie Biogas Bree gelegen is, én tevens dicht bij de site 

van UNIR-partner Agropolis die een potentiële locatie was voor de plaatsing van een silo voor opvang 

ammoniumsulfaat (afkomstig van varkenshouders). Een ruimere inventarisatie voor heel Limburg of 

Vlaanderen is er niet geweest.  

(Nota bene: via volgende websites (Nutriman Farmer Platform, VCM, Symbiose-platform OVAM) is 

het wel mogelijk aanbod en vraag te visualiseren/matchen: 

- https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/nl  

- https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/13842/contactgegevens-

aanbieders-spuiwater 

- https://www.smartsymbiose.com/#/ ) 

In 2018 gingen we uit via data van VLM (MB-aangiftes) van 12.000 m³ spuiwater – circa 500.000 kg N 

– in Vlaanderen. Deze hoeveelheden betroffen zowel spuiwater afkomstig van biologische als van 

chemische luchtwasser – het onderscheid werd in 2018 niet gemaakt. Ook inzake afkomst 

(varkensstallen versus luchtdroging) werd tot hiertoe geen onderscheid gemaakt in VLM-data.  

(Nota bene: in Mestrapport VLM 2019 staat wel onderscheid tussen spuiwater van biologische 

luchtwasser (470.000 kg N) en ‘spuistroom’ (15.000 kg N), of nog, overgrote deel spuiwater van 

luchtwassers is afkomstig van biologische luchtwassers van varkensstallen). 

Vlaco gaat er vanuit dat deze cijfers onderschattingen zijn van het werkelijke tonnage geproduceerde 

spuiwater. Ook zal met strengere emissienormeringen (PAS/ammoniakemissie-arme stallen) in de 

komende jaren ook steeds meer stikstof gecapteerd moeten worden o.a. via chemische luchtwassers 

bij varkenshouders en mest-/digestaatverwerking dus de productie van ammoniumsulfaat – digitaal 

aan te geven vanaf 2021 in VLM’s kunstmestregister – zal sowieso toenemen. 

14:09:49  From  Anne Adriaens : Hoe zit het met mogelijke kwaliteitsverschillen? Is de hoge 

concentratie van Bree eerder een uitzondering of komt die ook voor bij andere mestverwerkers/ 

vergisters? Is de 4 % representatief voor luchtwassers bij varkensbedrijven? 

Er is idd een verschil doorgaans tussen spuiwater afkomstig van (chemische) luchtwasser van 

varkensstallen en van luchtwassers bij bvb digestaatdroging – waar nota bene de voorafgaandelijke 

vergisting een mineralisering van stikstof bewerkstelligd heeft.  4% N voor het spuiwater van 

varkensstallen lijkt idd representatief terwijl in productfiches van ammoniumsulfaat van luchtwassers 

bij mestverwerking cfr eerdere (internationale) projecten vaak van 6 à 7% N in ammoniumsulfaat 

wordt gesproken.  

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/nl
https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/13842/contactgegevens-aanbieders-spuiwater
https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/13842/contactgegevens-aanbieders-spuiwater
https://www.smartsymbiose.com/#/


Bij Biogas Bree is er overigens ook sprake geweest van een leercurve – waarbij de eerste 

analyseresultaten rond de 7% N lagen en het stikstof-gehalte in het spuiwater klom tot bijna 9% 

naarmate men de luchtwasser-werking op punt stelde en het spuiwater nog eenmaal circuleerde 

naar een eerste trap in de wasser – om extra N/stof op te vangen. Dit gaf ook nog iets hogere 

eindwaarden van de pH tussen 4 à 5.  

Biogas Bree bevestigt dat er wellicht een verschil in professionaliteit zit in de sector van ver-

/bewerking van mest/digestaat inzake het proces van de luchtwassing en de interne controle erop. 

Biogasinstallaties zijn sowieso ook relatief zwaar gecontroleerde sites waar de controle op de 

luchtwasser deel van de dagtaak is. Er wordt bij Biogasinstallatie Bree zeer nauw toegekeken op het 

geautomatiseerde proces & de lucht-/waswater-/spuiwater-parameters. Varkenshouders zouden 

wellicht door kwalitatief doorgedreven beheer naar ammoniumsulfaat met circa 6 à 7% N kunnen 

gaan en bij biogasinstallatie – dixit Biogas Bree – zou er tot 10% N in het spuiwater kunnen gegaan 

worden. Boven dit niveau kom je dan wel in de problemen met kristalvorming waardoor ook 

vervuiling in het spuiwater. Biogas Bree heeft ook vooruitgang geboekt doorheen het UNIR-project 

inzake filtering: ammoniumsulfaat was aanvankelijk betrekkelijk vuil (oudere banddroger & 

luchtwasser). Meer bepaald met extra tussensilo – lees: bezinking – heeft men een zeer zuiver 

eindproduct bekomen. 

Ook flocculanten zijn getest bij Biogas Bree. Stof of vervuilding/organische deeltjes kan je met zeer 

beperkte toediening flocculanten wegkrijgen maar hier werkt Biogas Bree uiteindelijk niet verder 

mee. Onlangs is ook andere industriële droger met industriële stoffilter geplaatst bij Biogas Bree 

waardoor ingaande lucht in luchtwasser al zeer proper en het resulterende ammoniumsulfaat-

oplossing dat wordt gespuid glashelder is en geen onzuiverheden meer bevat. 

14:10:36  From  Anne Adriaens : Nog over kwaliteit: wat zijn de grootste verontreinigingen? 

In welke mate is dit hinderpaal voor afzetten buiten het landbouwbedrijf? 

Stofdeeltjes (cfr vorige vraag) kunnen issue zijn indien geen bezinking (natuurlijk/via flocculanten) en 

indien in aangevoerde lucht van nature veel stof zit (bvb stallen pluimvee) en dus van bedrijf tot 

bedrijf afhangen. Het is sowieso heel belangrijk dat voor de landbouwer/loonwerker het product 

zuiver is want anders krijg je bij toedienen – bvb spuiten – mogelijks probemen. 

14:12:53  From  André Schelfhout/Anne Adriaens : Welke gewassen hebben hoge S behoefte 

en dus voordeel bij dit product? Wat zijn de juiste tijdstippen voor toediening? Is er een 

‘gewasmatrix’ die algemeen aangeeft wat optimale dosering, toedieningswijze en tijdstip is per 

gewas ? 

BDB: Inzake bemestingsadvies spreekt men gemiddeld van zwavelbehoefte voor tarwe van 80kg 

SO4/ha, aardappelen 60 kg SO4/ha en bvb suikerbiet 30 kg SO4/ha. Tijdstip hangt af van snelste groei 

dus algemeen genomen is toediening april/mei het meest relevant.  

Zie BDB voor brochures over zwavel-toediening:…. 

14:16:55  From  Andre Schelfhout : I.vm. risico op ‘vervluchtiging met als gevolg 

stikstofverliezen’ (Inagro)..? ik ging ervan uit dat ASL niet vervluchtigt? 



Uitspoeling in voorjaar is zeer beperkt (ammoniakale N moet eerst omgezet zijn naar nitraat 

vooraleer het zou kunnen uitspoelen) en bovendien is chemisch spuiwater vrij zuur dus eenmaal 

toegediend gaat de ammoniak niet zomaar vervliegen maar bij toediening via spuitmachine (bvb 

bladbehandeling) en via spleetdoppen onder hoge druk kan er wel wat N-verlies optreden door 

vervluchtiging zeker als het droog en winderig weer is. Dus enkel bij niet-optimale en eventueel 

overmatige toediening (N-NH4) en slechte weersomstandigheden kan er wat vervluchtiging zijn. Er is 

cfr eerdere veldproef met wintertarwe (Inagro) ook samenhang met verbranding: stel dat je bvb de 

tarwe relatief laat (veel bladmassa) zou bemesten onder minder goede weersomstandigheden is er 

het risico dat je wat verbranding hebt waardoor ook minder goede N-opname en mogelijks wat 

vervluchtiging (drift). BDB voegt toe dat risico op vervluchtiging bij zuur product zoals 

ammoniumsulfaat zeer laag is (lager dan bij mest bvb): ammonium is in evenwicht met het zuur 

waardoor enkel bij winderig en droog weer dus wat risico op verlies kan zijn. Biogas Bree – producent 

van chemisch spuiwater – voegt eraan toe dat hij geen vervluchtiging merkt in de werking van de 

luchtwasser (beperkte recirculatie spuiwater in luchtwasser) en overigens geen geur gewaar wordt. 

Een reukloos product zou dus ook wijzen op geen ammoniakemissies. 

14:39:44  From  Georges Hofman : Ik weet niet of ik het goed begrijp maar vergelijkt men het 

gebruik van ammoniumsulfaat met objecten zonder bijbemesting. In dit geval lijkt mij logisch dat 

men iets hogere opbrengsten vaststelt tenzij dat de basisbemesting al ruim voldoende was 

Er zijn objecten waar 0-bijbemesting de referentie is – en waar idd logischerwijze hogere 

opbrengsten zijn. Opbrengsten vergelijken is vooral relevant in specifieke percelen (in 2020 UNIR-

proeven) waar wel een gelijke N-gift was (KAS/urean) tov de proefpercelen. Deze worden verder in 

de presentatie behandeld. 

14:40:09  From  Maarten Snijkers : In één van de veldproeven is het NO3-N (nitraat) gehalte 

in de bodem na de basisbemesting lager dan het nitraat-gehalte vlak na de maïsoogst. Hoe is die 

maïs dan gegroeid? Er is niets verdwenen van de stikstof? 

BDB gaat ervan uit dat er nog een stuk stikstof vrijgezet is in de bodem zelf – door afbraak van 

organische stof. Zelfs met relatief lage OC-gehaltes in bvb een zandige bodem kan relatief veel 

organische stikstof mineraliseren en – samen met de spuiwater-bijbemesting – zorgen voor meer dan 

voldoende nitraat. Zo zorgvuldig mogelijke bemesting conform bemestingsadvies m.a.w. altijd 

aangewezen. 

14:44:59  From  Georges Hofman: ammonium wordt bij voldoende hoge temperaturen 

binnen de maand omgezet naar nitraat (opmerking) 

OK. 

14:47:30  From  Maarten Snijkers: Op grasperceel waar werd bijbemest met spuiwater en 

KAS was in beide percelen vlak na de oogst een zeer laag nitraat/ammonium-residu in de bodem. 

Maar er is zonet (enkele weken na voorlaatste bodemstaalname) opnieuw bodemstaal genomen 

voor reststikstof door BDB met veel hogere restgehalte stikstof (145 kg NO3-N/ha) op dit perceel. 

Hoe te verklaren ? 

Kan te maken hebben ten eerste met het groeien van groenbemester: in bovenste bodemlaag zit er 

dan minder reststikstof tov lagere bodemlagen. Anderzijds mss te maken met uitspoeling van stikstof 



naar diepere bodemlagen door neerslag. Algemeen genomen alleszins maakt grillig weerpatroon – 

en dan voornamelijk droogte – het risico op te lage N-opname door gewas en dus uitloging hoger. 

 

14:49:39  From  Thomas Vannecke (VCM) : Tijdens de proeven werd de bemestingswaarde 

(N) van ammoniumsulfaat onderzocht. Valt te verwachten dat daarnaast de zwavelfractie een 

(belangrijke) meerwaarde zou kunnen geven? 

BDB: in proeven UNIR zagen we geen specifieke meerwaarde van additionele S-bemesting vanuit 

spuiwater – lees: meeropbrengsten bij spuiwater-bemesting tov KAS/urean-bijbemesting. We gingen 

er hierbij namelijk van uit dat de organische bemesting (basisbemesting) op zich al de S-behoefte 

invulde op de referentie- en proefpercelen. In UNIR is hier niet specifiek naar gekeken en dus op 

zwavel-meerwaarde beoordeeld. Maar op zich is zwavelbemesting belangrijk en essentieel voor 

diverse gewassen zoals BDB in eerdere veldproeven met referentiepercelen een zero zwavel-

bemesting. Dit is een meerwaarde an sich en zeker als je anders vooral zou bemesten met 

kunstmeststoffen. Overmaat van zwavel willen we uiteraard altijd vermijden ook om koperbril 

(teveel S in voedergewassen waardoor te weinig opname bvb selenium: koperbril). Het is dus eens te 

meer belangrijk om bemestingsadvies altijd goed te volgen. 

15:04:18  From  Koen Bernaerts : mag spuiwater gebruikt worden op derogatie bedrijven en 

op derogatie teelten (varkensdrijfmest mag niet, effluent mag heel beperkt onder bepaalde 

voorwaarden) 

Ja spuiwater van chemische luchtwasser (‘kunstmest’) – en van biologisch luchtwassers (‘andere 

mest’) – kan gebruikt worden op derogatiepercelen onder voorwaarden (oa.. inzake periode: tussen  

16 februari tot en met 31 augustus). Meer algemene info over derogatie en voorwaarden voor 

bemesting op derogatiepercelen: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=81935 &  
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/derogatie/Paginas/default.aspx.  

15:14:03  From  Andre Schelfhout : ik heb vastgesteld dat de landbouwers prijsvergelijking 

maken tussen KAS zelf gestrooid en ASL door loonwerker toegepast. 

Is begrijpelijke redenering maar niettemin geen juiste prijsvergelijking: landbouwers hebben soms 

reeds strooimachine en nog geen spuitmachine of spaakwielbemester e.d., en gaan dan zero-kost 

voor toediening van bvb KAS (of hoogstens afschrijvingskost) vergelijken met de loonwerkkost van 

spuiwaterbemesting per ha. Dit is op zich geen correcte vergelijking: je moet bemestingskost/ha 

vergelijken tussen spuiwater en KAS of urean op dezelfde basis namelijk beiden toegediend via 

loonwerker of beiden via eigen machine (met welbepaalde investerings- en dus afschrijvingskost/ha). 

15:19:55  From  EDDY_VANDYCKE : In welke mate is concentratie van ingaande lucht van 

belang voor rijker ammoniumsulfaat? 

Is belangrijk in de mate dat een grotere ammoniakverzadiging in de lucht leidt tot sneller spuien: je 

hebt bij het chemisch luchtwassen sneller de verhoging van de EC-waarde en dus de grens bereikt 

vlak vóór het (automatisch) spuien van het waswater. Verder geen verschil. 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnavigator.emis.vito.be%2fmijn-navigator%3fwoId%3d81935&c=E,1,fihoGAeKLnrTHKWJqMO-F7nYWfFYlmg3oPq4febipMx_2r90k6uyiwp6ZGT2FXQUKcnJJdMX6AnxOSl9xu7cY94H3Ia94-T1leX-TnUhKJw,&typo=1
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Extra informatieve links: 

https://www.vlaco.be/sites/default/files/generated/files/page/finaal-2000962-unir-vl-circulair-

ammoniumsulfaat-van-zure-luchtwasser.pdf  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_274  

https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Nieuws/3597/VEMIS_EenLuchtwasserWatNu_nov2017.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=14ubtH3QzRk&feature=youtu.be 

https://www.bdb.be/Portals/0/docs/vul201401.pdf 

https://www.bdb.be/Portals/0/docs/vul201303.pdf 

 

 

 

 

https://www.vlaco.be/sites/default/files/generated/files/page/finaal-2000962-unir-vl-circulair-ammoniumsulfaat-van-zure-luchtwasser.pdf
https://www.vlaco.be/sites/default/files/generated/files/page/finaal-2000962-unir-vl-circulair-ammoniumsulfaat-van-zure-luchtwasser.pdf
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_274
https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Nieuws/3597/VEMIS_EenLuchtwasserWatNu_nov2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=14ubtH3QzRk&feature=youtu.be
https://www.bdb.be/Portals/0/docs/vul201401.pdf
https://www.bdb.be/Portals/0/docs/vul201303.pdf

