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Doekfilterbrengt
emissieloos telen dichte tbtt
Eenvouilíg apparø.at met veel ìmpact

ledere glasteler moet zijn waterstromen onder de
loep nemen om te voldoen aan steeds strenge-
re emissienormen. Zuivering is een van de opties,
maar volledig recirculeren lijkt op den duur een

slimmere strateg¡e. Met een doekfilter is een flin-
ke stap te zetten.

binnen het bedrijf blijft, bijvoorbeeld in de

vuilwatertank, hoopt zich bezinksel op dat
op enig moment verwijderd moet worden.
Een doekfilter, ook wel vlakbedfilter
genoemd, kan op veel bedrijven uitkomst
bieden om de organische vervuiling en
andere vaste delen uit het water te halen.
Ze kunnen worden ingezef op verschillende
fronten: algen uit het bassinwater filteren,
het drainwater filteren voor de ontsmet-
ter, het terugspoelwater van andere filters
reinigen en het water uit de vuilwatertank
filteren voor het via de zuiveringsinstallatie
wordt ontdaan van gewasbeschermings-
middelen.
De vrij simpele maar effectieve apparaten
voeren een doek van papier of kunststof
over de bodem van een bak waar het
vuile water op valt en gefilterd wordt op
basis van de zwaartekracht en dus zonder
pompdruk. Een aantal van de doekfilters
is volledig geautomatiseerd. AIs het doek
vervuild raakt neemt het filtratieniveau toe
en de doorstroming af. Het waterniveau
in de bak stijgt tot een niveausensor of
vlotter de motor inschakelt om het doek
een stukje verder van de rol af te trekken.

Het vuile filterdoek draait in een bak en

de vervuiling kan zo als 'steekvast' afval
worden afgevoerd.

Tekst Gerard Boonel<amp

'Prachtig apparaat'
Deze eenvoudige installatie heeft een
grote impact op het waterbeheer. Afhan-
kelijk van de dichtheid van het fllterdoek
kunnen deeltjes van boven 5 micron
(0,005 millimeter) worden gefrlterd waar-
door er bijzonder schoon water overblijft.
Zekerbij gebruik van een UV-ontsmetter
levert dat een stuk effrciëntere ontsmet-
ting op. "De UV-ontsmetter haalt nu 6 tot
6,5 kuub per uur in plaats van maximaal
5 kuub voordat we een doekfilter hadden
staan", zegt komkommerteler Albert Kosdi
in Oosterhout. Hij zette begin maart 2016
het doekfilter van Agrozone neer, die
het doek over een transportband tussen
twee grote wielen transporteert waardoor
er een dichte filterkom gevormd wordt
en alle vervuiling groter dan 20 micron
achterblijft op het doek. De frlter staat op

een vat van een kuub waaruit een dom-
pelpomp het water naar de 'vuilwater'-silo
pompt. "Van 1 maart tot eind oktober

m te kunnen voldoen aan de gene-
rieke zuiveringsplicht, moet ieder
glastuinbouwbedrijf over ruim een

half jaar zijnlozingswater behandelen met
een techniek die ten minste 95% van de

gewasbeschermingsmiddelen uit het water
verwijdert. Dat betekent dat op ieder be-
drijf keuzes gemaakt moeten worden tus-
sen individueel dan wel collectief zuiveren
of de hulp inroepen van de loonwerker met
een mobiele zuiveringsinstallatie. Wat de

strategie ook wordt: wie toekomstbesten-
dige keuzes wil maken, zal al rekening hou-
den met emissieloos telen. In 2027 mag
er nagenoeg niets meer geloosd worden,
in de periode ernâartoe zullen de normen
voor de lozing van nitraat en fosfaat steeds
strenger worden. "Het getuigt van goed

ondernemerschap om nu al te zorger'voot
een effectieve zuivering in combinatie met
ontsmettingstechnieken zodat er niet of
minimaal geloosd hoeft te worden", zegt
onderzoeker Jim van Ruijven van Wage-
ningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

'Geenomkijken naar'

ln eerste instantie gebruil<te Arno van den

Ende van Royal Pride in de proefopstelling van

de vlakbedfilter filterdoek voor maximaal 5 mi-

cron. "ll< weet niet of dat uit l<an, het gaat best

hard." Per weel< gebruikte hü 25 tot 30 meter,

een l(ostenpost van circa 3,90 euro per strek-

l<ende meter. Sinds begin mei zit er een rol

doel< van 20 micron op, zodat het minder snel

volloopt. Het apparaat l(ost bij aanschaf onge-

veer €5.OOO. Tot nu toê is hij wel te sprel<en

over de werl<ing van het doekfilter. "HÜ moet

wel waterpas staan voor een goede doekdoor-

voer, zo bleel<. Verder heb je er geen oml<ijken

naar. Dat is erg belangrijk op zo'n groot bedrÜf."

Filtreren zonder terugspoelen
Eén van de'lang buiten beeld gebleven
knelpunten voor complete recirculatie van
de waterstromen is de organische vervui-
Iing in het systeem en het terugspoelwater
dat bij reinigen van de SAF- en zandfilters
ontstaat. Bij automatisch terugspoelen
verdwijnt het water nog wel eens in de

sloot. Na l januari mag dat alleen nog als

er geen gewasbeschermingsmiddelen in
het spoelwater zit. Ook als het spoelwater

Arno van den Ende van Royal Pride: "We willen

af van dagelijks 1 of 2 keer de handfilters schoon-

spuiten."
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Het grote voordeel van een vlal(bedfilter is dat de vervuiling als 'steekvast'afval met het doek kan worden afgevoerd. Andere filters produceren vu¡l terugspoelwater,

hebben we geen liter geloosd. Er is in die
periode 9.500 kuub water door het doek-
filter gegaan, best veel voor 2,5 hectare."
De komkommers groeien bij Kosdi in
steenwolmatten op teeltgoten. Vooral na
de teeltwisseling in de zomer vervuilt het
drainwater sterk door droge plantenresten
die in de open drainkanalen zijn geval-
len. "Dat haalt het doekfilter er allemaal
uit. Bij een reparatie hebben we in het
verleden wel eens 10 kruiwagens blubber
uit de vuilwatersilo gehaald. Dan zie je pas
hoeveel vuil zíchverzamelt in je watersys-
teem. Het water in de vuil-drain-silo is nu
superhelder waardoor het zandfilter veel
minder vervuilt. De ontsmetter heeft nog
nooit zo stabiel gedraaid." Het terugspoel-
water van de zandfilter hoeft niet meer
geloosd te worden. Het gaat nog wel naar
de aparte silo waaruit het met een dompel-
pomp naar het doekfilter wordt gepompt
en vervolgens in dezelfde silo terecht komt
als het gefilterde drainwater. Sinds dit jaar
gaat het condenswater ook naar deze put
en niet meer naar de hemelwaterbassin.
"Daardoor is het water dat naar de UV-
ontsmetter gaat nog helderder geworden."

Ook tijdens de teeltwisseling in novem-
ber heeft Kosdi geen drainwater geloosd.
Hij kient de watergift zo uit dat aan het
eind van de teelt de drainput leeg is en de

matten droogzijn. "De enige waterstroom
waar ik nog geen oplossing voor heb, is het
reinigingswater met chloor waarmee we de

goten reinigen tijdens de laatste teeltwis-
seling. "Dat valt voor 85% naast de goot
op het loopfolie. Laat de gemeente en het
waterschap maar vertellen hoe ik daar-
mee moet omgaan." Voor het doekfilter
heeft Kosdi bijna 13.000 euro betaald. "Ze

waren toen een stuk duurder. Maar ik heb
er geen spijt van want het doekfilter is een
prachtig apparaat."

Daar moet dus ook constant iemand voor
verantwoordelijk zijn" , zegt het hoofd
technische dienst op het tomatenbedrijf
van 52,5 hectare. Het gefilterde water
gaat naar de UV-ontsmetter en wordt
behandeld met waterstofperoxide of ECA.
"Goede ontsmetting vâlt of staat bij goede
voorfiltratie." '
Dit voorjaar heeft hij een proefopstelling
van het doekfilter van Aqua D&S laten
plaatsen in een van de vier waterruimtes
op het bedrijf. Al het drain- en terugspoel-
water wordt vanuit een centrale put op
het doekfilter gebracht. Bij dit apparaat
trekt een buismotor het filterdoek'tussen
omgebogen randen van de taps toelo-
pende opvangbak door waardoor er geen
vuil water naast het doek kan lopen. Ook
dit doekñlter werkt volautomatisch met
behulp van een waterniveausensor. Hij is
beveiligd met een noodstop-niveausensor
en geeft een seintje als de rol op raakt. Het
doekfllter staat nu nog op een kuubsvat,
maar als de proef slaagt wil Van den Ende
het gefilterde water op zwaartekracht in
een tank laten lopen. "Zo'n dompelpomp
maakt het systeem storingsgevoeliger." r

Arbeidsbesparing
Voor Arno van den Ende van Royal Pride
in Middenmeer is arbeidsbesparing de

belangrijkste reden om een doekfilter te
testen. "Onzelozingis nu al nihil. Maar
het terugspoelwater van de SAF-fllters
gaat door een filter die we met de hand
een of twee keer per dag moeten schoon
spuiten. Het kost best veel arbeid en het
komt iedere dag een paar keer terug.
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