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Waarom Demodag

 Wetswijziging 2018

 Pakket van maatregelen in de maak

 Al veel bereikt…

 … nog eind te gaan

 Zelf initiatief nemen!
• Inspelen op wet; wet vóór zijn

• Drift, erf- en perceelemissie



Omgeving (1)

 Waterkwaliteit

 Akkerbouw scoort slechtst

• Achterliggende oorzaak deels bekend

• Milieubelasting neemt toe…

 Raakt aan reputatie én toelatingen

• Werken aan verbetering!



Omgeving (2)

 Onze zorg: behoud middelenpakket

 Hun zorgen: woon- en leefomgeving

• Ook onze eigen zorg!



Eigen initiatief

 Actieplan Plantgezondheid
• Eigen belang, maatschappelijk belang

 Speerpunten
• Weerbaar teeltsysteem
• Precisielandbouw en vergroening
• Versterken biodiversiteit
• Milieuprestaties inzichtelijk

 Ook:
• Wederzijds begrip tussen akkerbouw en 

maatschappelijke partijen



Functie actieplan

Regie (terug)pakken

 Weg uit ‘verstikking’

 Zelf initiatief nemen

 Stip aan horizon zetten

 Route uitstippelen

 Samenwerken met stakeholders

 Wantrouwen wegnemen….



Functie BO Akkerbouw

‘Voor akkerbouw van morgen’; o.m.:
 Coördinatie collectieve activiteiten

• Bv. actieplan Plantgezondheid, 
klimaatagenda

 Coördinatie akkerbouwonderzoek
• Vereiste inning verplichte bijdrage
• Oproep onderzoekswensen
• Toets praktijk: Digipanel
-> met stip op 1!

Spuittechniek, driftreductie en uitvloeiers



Emissiereductie in onderzoek

 Demodagen en praktijkonderzoek

• Looptijd: drie jaar

• Bijdrage via BO: ruim 180.000 euro

 PPS Emissieloze techniek

• Looptijd: vier jaar

• Bijdrage via BO: 50.000 euro



Samen met partners

 Kennis, middelen en techniek



Daarom Demodag

 Eigen zorgen

 Eigen ambitie

 Samen blijven leren en verbeteren

• Techniek alleen niet afdoende

Druk, rijsnelheid, boomhoogte, …

• Kritisch punt uit nulmeting actieplan

Werkzaamheid middelen bij driftreductie



Tot slot

 Dankwoord voor deze leerzame dag
• Akkerbouwers -> financieren Demodag

Via verplichte afdracht aan BO Akkerbouw

• Fabrikanten -> ontwikkeling benodigde techniek
• Delphy -> organisatie Demodag

 Meer info actieplan Plantgezondheid:
• www.bo-akkerbouw.nl
• Via tabblad Producten/diensten

 Dank voor uw aandacht!

#ActieplanAkkerbouw

http://www.bo-akkerbouw.nl/
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19 september, Lelystad 
Landelijke demodag 

Driftreducerende spuittechnieken 

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Programma 
Openings presentatie BO Akkerbouw, Dirk de Lugt 

Huidige voorschriften m.b.t. spuittechniek en 
emissiebeperking, H. Krebbers van Delphy 

Aandachtspunten uit onderzoek drift en emissiereductie, 
J. vd Zande van WUR 

Velddemonstratie spuittechnieken, L. Remijn, Delphy 

Resultaten bedekkings beelden door K. Peters, Delphy 

Discussie en hoe verder 

Bezichtiging spuitmachines leveranciers en meettechniek 
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19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Project BO Akkerbouw 

2019 

beperkt onderzoek bedekking, indring en 
verdeling van DRT en DRD technieken 

Landelijke en regionnale demonstratie van 
technieken 

Presentaties meetresultaten, veranderende 
technieken en keuze adviezen  

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Project BO Akkerbouw 

2020 

Uitgebreid onderzoek bedekking, indring en verdeling 
van DRT en DRD technieken in veldgewas 
 

Uitgebreid onderzoek effectiviteit middelen bij bepaalde 
spuittechnieken irt effectiviteit 
 

Landelijke en regionale demonstratie van technieken en 
emissiereductie breed 
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19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Huidige Voorschriften  
teeltvrije zone en 

driftreducerende spuittechnieken 

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Doel en middel 

Geen gwb boven de norm in water gemeten 
 

Middelen / aanpak 
- grotere teeltvrije zones 
- driftreductie 
- lagere doseringen 
- vermijden puntlozingen 
- vermijden af- en uitspoeling 



9/23/2019 

4 

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Teeltvrije zones 

Langs watervoerende sloten 
 

Intensieve gewassen (aard/ui): 150 cm,  
bij DRT 90% maar 100 cm 
 

Granen/grassen: 50 cm   

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Extra eisen gwb middelen 

Zie actueel etiket 

Grotere spuitvrije zone 

Extra driftreductie 
90 + % 95 %  95 + %  97,5 %  97,5 + % 

Challenge 

Fox 480 SC 

Olie-H  / 

    Kompaan 

Opus Team 

Primstar 

Biathlon 4D 

Bonalan 

Pilot 

Spyrale 

Xanadu 

Citation 

Omnera 

Pirimor 

Agil 

Tavas 

Thiovit Jet / 

  Kumulus  S 

Corbel 

Benevia 

Movento 
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19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Driftreducerende technieken en DRV 

Techniek 
(zie ook www.helpdeskwater.nl) 

75  
% 

90 
% 

95 
% 

97,5 
% 

99 
% 

DRV 

Veldspuit  +  75% dop    (≥ 2 bar + DRD lijst druk) x     x 

Veldspuit  +  90% dop    (≥ 2 bar + DRD lijst druk)  x    x 

Veldspuit  +  95% dop   ( ≥ 2 bar + DRD lijst druk)   x   x 

                    ,,                   +  dubbele teeltvrij zone   x   - 

 

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Alternatieve technieken 

Techniek 
(zie ook www.helpdeskwater.nl) 

75  
% 

90 
% 

95 
% 

97,5 
% 

99 
% 

DRV 

Airtec / HTA / Twinfluid   +  ca. 0,3-0,35 bar lucht   x   x 

                    ,,                    +  dubbele teeltvrij zone   x   - 

Mag Grow systeem    +   95% dop    x  - 

Verlaagde spuitboom   +  DRD 50%  
                  <90  graden top DRT of ID 90-015  

 x    - 

Verlaagde spuitboom   +   ID 90-015  
      +  luchtondersteuning  

   x  - 
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19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Hoogste reductie technieken 

Techniek 
(zie ook www.helpdeskwater.nl) 

75  
% 

90 
% 

95 
% 

97,5 
% 

99 
% 

DRV 

Luchtondersteuning overig + 90% dop   x   - 

Luchtondersteuning Hardi twin + 50% dop    x  - 

WingsSprayer / Wave   + 50% dop (zie DRT)     x      - 

 

19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Aandachtspunten 
Effectiviteit middel 
- contact of systemisch middel 
- bedekking en indringing 
- gelijkmatige verdeling 
- juiste moment  
- weerssituatie  
 
Onderzoek verschil in effectiviteit middelen bij 
verschillende DRT en DRD 
 
Nieuwe technieken en DRT erkenningen 
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19 september Demodag  
Driftreducerende Spuittechnieken 

Hoe verder? 

Nadere analyse en uitwerking meet data 
bedekking, indringing en verdeling 

Toevoegingen lijst van DRT en DRD en hoe 
daarop inspelen 

Discussie mogelijke knelpunten DRT en 
effectiviteit bespuiting met stakeholders 

Bedrijfsspecifieke adviezen keuze en timing drift 
reducerende techniek 

 

 



Spuittechniek – drift en driftbeperking, 
nieuwe ontwikkelingen

Spuittechniek dag, Lelystad, 19 september 2019

Jan van de Zande



Opzet presentatie spuittechniek

 Spuittechniek en drift
 Dopkeuze voor veldspuiten
 Nieuwe precisie technologieën in de akker- en tuinbouw
 Discussie
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drift onderzoek  in Nederland
 Meerjaren Plan Gewasbescherming (1991-2000)

 Zicht op Gezonde Teelt

 Lozingenbesluit Open Teelt Veehouderij (2003)

 Duurzame gewasbescherming (2004-2010)

 Duurzame gewasbescherming 2: Gezonde Groei, 

Duurzame Oogst (2013-2023)

 Activiteitenbesluit Milieubeheer (2012, 2018)

 Toekomstvisie Gewasbescherming 2030: emissieloos

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden



Spuitdrift metingen



Dopafgifte spuitdoppen (l/min) bij verschillende 
drukken – ISO 10625 kleur-code (afgifte bij 3 bar)

ISO- bar l/min ISO- bar l/min 
kleurcode kleurcode
ORANJE 1 0.23 BLAUW 1 0.68

01 2 0.32 03 2 0.98
3 0.40 3 1.20
4 0.46 4 1.39
5 0.52 5 1.55
6 0.57 6 1.70
7 0.61 7 1.83

GROEN 1 0.34 ROOD 1 0.91
015 2 0.49 04 2 1.28

3 0.60 3 1.60
4 0.69 4 1.85
5 0.77 5 2.07
6 0.85 6 2.26
7 0.92 7 2.44

GEEL 1 0.46 BRUIN 1 1.14
02 2 0.66 05 2 1.61

3 0.80 3 2.00
4 0.92 4 2.31
5 1.03 5 2.58
6 1.13 6 3.39
7 1.22 7 3.67

PAARS 1 0.57 GRIJS 1 1.27
025 2 0.81 06 2 1.94

3 1.00 3 2.40
4 1.15 4 2.77
5 1.29 5 3.10
6 1.41 6 3.39
7 1.53 7 3.67
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driftarme doppen bestaan niet !!!

wel of niet drift reducerend
=

combinatie 
dop type + grootte + druk

6



 referentiedop Fijn/Midden BCPC

 bepaal Dv10, Dv50(VMD), Dv90 en V100

 V100 kandidaatdop < 50% V100 referentiedop

www.helpdeskwater.nl

Activiteitenbesluit driftarm (50% reductie)
vgl. druppelspectrum kandidaatdop met referentiedop



Dopclassificatie (reductieklassen) 

 Indeling spuitdop-druk combinaties in driftreductieklassen
DRD klassen 50, 75, 90, 95 % reductie 
 Internationale afstemming bereikt – ISO22369

● IDEFICS, lasermetingen van doppen (lab opstelling)
● Veldmetingen
● Windtunnelmetingen 

● Drift Reducerende Doppen 
DRD-lijst

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open
-teelt/driftreducerende/

 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/


Drift door spuitdop – windstil 
95% driftreductie spuitdop – standaard dop
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Gebruik DRD en spuitdrukregistratie

 Spuitdoppen < 2 bar - gebruik niet toegestaan
 Luchtvloeistofmengdoppen – drukregistratie
 Conventionele veldspuiten:

● Spuitdoppen 2 - <3 bar – drukregistratie
● Spuitdoppen ≥ 3 bar – geen drukregistratie

 Veldspuit met aanvullende drift reducerende voorziening
● Spuitdoppen ≥ 2 bar – geen drukregistratie

 Verdubbeling teeltvrije zone – geen drukregistratie

 Fruitteelt:
● Spuitdoppen < 5 bar - drukregistratie

10



Lay-out spray drift meting in het veld
(ISO22866)



metingen
 fluorescerende stof in water

 depositie op grond (0-25 m benedenwinds)

 luchtdrift (op 5 m of 7,5 m benedenwinds)

 depositie op oppervlaktewater (2-3 m of 4,5-5,5 m)

 10 herhalingen in de tijd gedurende het groeiseizoen

 vergelijking met referentie 

 statistische onderbouwing verschillen (95%)



Classificatie drift reducerende technieken
(DRT) - neerwaartse bespuitingen

Drift 
reductie
klassen

Drift reducerende technieken in drift reductie klasse

50% 50% drift reducerende doptypen
Luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 0 (M)
Verlaagde spuitboom hoogte (30 cm) conventionele veldspuit + 90o spuitdoppen DRD 0 (M) + 
25 cm dopafstand

75% 75% drift reducerende doptypen
Släpduk / Wingssprayer spuitsysteem + spuitdoppen drift reductie klasse 0 (F)
Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 0 (M)
Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen DRD 50 + 12 km/h
MagGrow magnetisch systeem op veldspuit + spuitdoppen DRD 50 + kantdop + 
spuitdophoogte 40 cm 



Classificatie drift reducerende technieken
(DRT) - neerwaartse bespuitingen

Drift 
reductie
klassen

Drift reducerende technieken in drift reductie klasse

90% 90% drift reducerende doptypen
Rijenspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 0 (F)
Verlaagde spuitboom hoogte (30 cm) conventionele veldspuit + 90o DRD50+ 25 cm 
dopafstand
Verlaagde spuitboomhoogte (30 cm) luchtondersteunde veldspuit + 90o spuitdoppen DRD0 
(M) + 25 cm dopafstand
Luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 50



Classificatie drift reducerende technieken
(DRT) - neerwaartse bespuitingen

Drift 
reductie
klassen

Drift reducerende technieken in drift reductie klasse

95% 95% drift reducerende doptypen
Luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 90
Tunnel spuit voor beddenteelt + spuitdoppen drift reductie klasse 0 (M)
MagGrow magnetisch systeem op veldspuit + spuitdoppen DRD 90 + kantdop + 
spuitdophoogte 40 cm 

97,5% Verlaagde spuitboomhoogte (30 cm) luchtondersteunde veldspuit + 90o spuitdoppen drift 
reductie klasse 50 + 25 cm dopafstand
Hardi Twin Force luchtondersteunde veldspuit + spuitdoppen drift reductie klasse 50

99% Släpduk / Wingssprayer spuitsysteem + spuitdoppen drift reductie klasse 50



WageningenDriftCalculator - veldspuiten



matrix van teeltvrije zones en Drift Reducerende 
Techniek (DRT) klassen in NL

DRT % 
/tvz (m)

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

standaard

DRT50

DRT75

DRT90

DRT95

DRT97,5

DRT99

Combinatie toegelaten
Combinatie niet toegestaan, bv. door AM

Combinatie niet toegelaten



Precisie spuiten: taakkaarten
 Taakkaart op basis van diverse 

informatiebronnen; scouting, 
bodemscan, satelliet, drone,....
 Vlakken nu hele werkbreedte -> 

meer precisie per sectie en per 
individuele dop
 Precisie van overgang vlakken?
 Accuraatheid van dosering in de 

vlakken?
 Volumereductie mogelijk? Met 

welke stapgrootte? Afhankelijk van 
regeling: druk, rijsnelheid, aantal 
spuitdoppen, PWM,...
 Doen we wat we beloven????
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Precisie spuiten: Sensoren - Gewas

 Meten
● De hoeveelheid biomassa
● Fotosynthese activiteit (MLHD)

 Beslissen
● Dosering 

gewasbeschermingsmiddel

 Precies uitvoeren
● Gewasdichtheid afhankelijk 

spuiten



Variabele dosering – doodspuiten aardappel

SensiSpray

20
30% - 60% minder middel gebruik



gewasafhankelijk spuiten in beddenteelt

Spuiten afhankelijk van gewasstadium:
- Individuele plant bespuiting
- Rijenspuit
- Volveldsspuit met spuitvolume 

aanpassing op bed

plant rij bed



CDS opzet

 Greenseeker sensor – NDVI meting gewas biomassa
 Prototype beslis algoritme
 Lechler Varioselect dophouder
 Spuitsecties per bed

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

D
os

e 
[%

]

NDVI



Resultaten – depositie + emissie reductie

 CDS:  meer depositie boven het bed en onder het gewas
 CDS:  op grond tussen rijen 50% emissie reductie 
 CDS:  in pad 40% emissie reductie
 Paden tussen bedden niet gespoten 25% volume reductie

 Depositie op blad was hoger met CDS spuittechniek

● Stadium 19: 28% hoger
● Stadium 77: 15% hoger
● In beide groeistadia 40% lager spuitvolume 

toegediend op bed 

23



Spuiten: in (klein) gewas uien

24

SensiSpray 2.0
Dop ontwerp



Conclusies SensiSpray 2.0 in bosui

 Bij standaard luchtondersteunde veldspuit komt er van 
het uitgebrachte spuitvolume maar 2-16% op het gewas.
 Het nieuwe SensiSpray 2.0 ontwerp toegepast in bosuien 

geeft een besparing aan uitgebracht spuitvolume door in 
een klein gewas minder te spuiten. 
 Bij de SensiSpray 2.0 komt minder depositie op de grond 

in de paden tussen de bedden dan bij de standaard 
spuit. 
 De spuitvloeistofdepositie op het bosui gewas is door 

gewasafhankelijk spuiten met het SensiSpray 1,5 keer 
tot 2,8 keer hoger dan bij een bespuiting met een 
standaard luchtondersteunde veldspuit. 
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Driftreductie – hoe verder

Welke basis principes van toedienen van 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen verbeterd worden?
 Luchthoeveelheid en richting
 Sturen van de spuitvloeistofhoeveelheid door doprichting 

en dopkeuze
 Sturen van het depositiepatroon in het gewas
 Effectieve gewasbescherming met minimale inzet van 

gbm (volume reductie)

 volumereductie + driftreductie = emissiereductie



Dank voor uw 
aandacht!

jan.vandezande@wur.nl

Tel: 0317-480688
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Toekomstige methodologie: classificatie emissie reductie
= drift reductie + spuitvolume reductie

aardbei BBCH volume dose drift drift Depositie op

1kg/ha reductie (%) curve depositie water opp.

(%) (%) (mg/m2)

start groei 19 60 40 50% kaal 0,7 0,28

start bloei 65 50 50 50% kaal 0,7 0,35
Volle
productie 73 35 65 50% gewas 1,1 0,72

standaard 0 100 50% gewas 1,1 1,1



NL Evaluatie zones voor NDP/NDA/OW

1 m

1 m 1,5 m
1,5 m

1 m 1 m

Perceel grens

0,5 m

NDA NDP

1 m

OW

1,5 m
2,5 m

Laatste dop

Laatste gewas
rij

3 m

2,5 m
1 m

NDA/NDP
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Resultaten bedekking 
verschillende systemen 

Door: Koen Peters 

Werkwijze tijdens de meetdagen 

Gemeten gewassen : Bladrammenas | Japanse haver 

 

Spuitvolume   : 210 ltr en 320 ltr (Airtec 150 ltr) 

 

Spuitdruk     : max.volgens DRD - DRT lijsten 

 

Rijsnelheid   : 5,5 - 8 km/h (uitzondering Hardi, 75%) 

 

spuitboomhoogte  : 30 cm verlaagd, 40 cm MagGrow en  

          traditioneel 50 cm 

 

Driftklasse: 75% - 90% - 95% - 97,5% - 99% 
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Verplaatsbare donkere kamer 

Airmix 110-03 – 210ltr - 75 %  ID-110-03 – 210ltr -  75% 

Airmix 110-05 – 320 ltr - 75 % 

2 bar 4 bar 

3 bar 
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Airmix 110-03 – 210ltr -75 % ID-110-03 –  210ltr – 75%  

Airmix 110-05 – 320ltr- 75 % 

2 bar 4 bar 

3 bar 

Airmix 110-03 -210ltr -75% Airmix 110-03+Squall -210ltr-90%? 

ID-120-03 -210ltr - 75%  

2 bar 2 bar 

4 bar 
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Airmix 110-03 210ltr - 75%  Airmix 110-03 + Squall - 210ltr 

ID-120-03 - 210ltr - 90% 

2 bar 2 bar 

4 bar 

Airmix 110-05 - 320ltr - 90%  ID 90-015 + 30cm -  320ltr - 90%  

IDKN + IDKT 120-03 + 30cm - 320ltr- 90%? AD 90-02 +lucht+30cm - 320ltr - 90% 

2 bar 3 bar 

2,5 bar 3 bar 
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Airmix 110-05 -320ltr - 90%  ID 90-015+30cm -320ltr - 90%  

IDKN + IDKT 110-03 +30cm -320ltr- 90%? AD 90-02 +lucht+30cm - 320ltr- 90% 

2 bar 3 bar 

2,5 bar 3 bar 

Hypro 120-04 + Maggrow 320 ltr- 95%  Airtec 40 -150 ltr - 95%  

ID-120-03 + lucht -  210ltr - 95% TDXL 120-06 - 320ltr - 95% 

3 bar 5/(0,6)bar 

2,5 bar 3 bar 



9/23/2019 

6 

Hypro 120-04 + Maggrow 320ltr- 95%  Airtec 40 -150ltr - 95%  

ID-120-03 + lucht -  210ltr - 95% TDXL 120-06 - 320ltr - 95% 

3 bar 5/0,6 bar 

3 bar 2 bar 

TDXL 110-06 +Maggrow - 320ltr- 97,5%  

IDK-90-025 +lucht- 320ltr- 97,5% Airmix 110-025 +lucht- 210ltr- 97,5% 

AD 90-02 +lucht+30cm - 320ltr- 97,5% 

2 bar 3 bar 

3 bar 5 bar 
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TDXL 110-06 +Maggrow - 320ltr-  97,5%  

IDK-90-025 +lucht- 320ltr- 97,5% Airmix 110-025 +lucht- 210ltr- 97,5% 

AD 90-02+lucht+30cm -320ltr -  97,5% 

2 bar 3 bar 

3 bar 5 bar 

AVI 110-015+Wing 210ltr- 99% d  

AVI 110-015+Wing 210ltr- 99% b 

Airmix 110-02+Wave - 210ltr- 99% 

4 bar 2,4 bar 

4 bar 
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AVI 110-015+Wing 210ltr- 99% d  

AVI 110-015+Wing 210ltr- 99% b 

Airmix 110-02+Wave - 210ltr- 99% d 

4 bar 3 bar 

2,5 bar 

Doe er uw voordeel mee 
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