
Driftreductie in de fruitteelt

In de fruitteelt is drift is een belangrijke emissieroute waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht komen. 
Dit kan leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnormen. Het veelvuldig aantreffen van een bepaald middel in 
normoverschrijdende concentraties kan extra beperkingen tot gevolg hebben: bijvoorbeeld een bredere teeltvrije zone 
of hogere eisen aan driftreductie. Het is zelfs mogelijk dat het middel uit de markt gehaald wordt.

In de fruitteelt is een spuittechniek verplicht die minimaal 75% drift beperkt. Ligt het perceel langs een watervoerende sloot 
dan is een teeltvrije zone van 4,5 m verplicht. Deze teeltvrije zone mag versmald worden tot 3 m bij gebruik van een minimaal 
90% driftreducerende techniek. Voor sommige middelen gelden strengere reductie-eisen, lees daarom altijd het etiket. Bij 
sommige spuittechnieken mag de buitenste rij fruitbomen aan twee kanten bespoten worden, bij andere mag de buitenste 
bomenrij alleen enkelzijdig in de richting van het perceel bespoten worden. Check voor de laatste stand van zaken van toe-
gelaten technieken de DRT-lijst van de Technische Commissie Techniekbeoordeling. Hieronder vindt u een beschrijving van 
een aantal driftreducerende technieken inclusief de voor- en nadelen en de kosten.

1. Driftreducerende doppen
Kleine druppels gewasbeschermingsmiddel zijn gevoeliger 
voor ver-waaiing dan grotere druppels. Een driftreduceren-
de dop geeft grotere druppels dan een gangbare spleetdop, 
met behoud van een effectieve bespuiting. Er zijn verschil-
lende type doppen die zorgen voor een driftreductie van 50% 
tot 95%. Deze driftreductie wordt alleen gehaald bij de juiste 
druk!  De actuele DRD-lijst met toegelaten driftreducerende 
doppen in de fruitteelt én de bijbehorende spuitdruk is te 
vinden op www.helpdeskwater.nl

Kosten
De kosten van driftarme doppen verschillen afhankelijk van 
de uit-voering, vorm en het materiaal van de uitstroomope-
ning (kunststof, roestvrijstaal, keramisch). De kosten zijn 
ongeveer €100 tot €200 per spuit.

Voordelen
 ▶ Sterk verminderde drift met behoud van effectiviteit 
bespuiting.

Nadelen
 ▶ Meer aandacht nodig voor zorgvuldig en schoon wer-
ken ter voorkoming van het verstoppen van doppen;

 ▶ Meer aandacht nodig voor een goed spuitbeeld.
Het verschil in drift is duidelijk zichtbaar bij toepassing van driftarme 

doppen (onderste foto)

6

https://bit.ly/drt_lijst
https://bit.ly/drd_lijst
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/tct/


2. Wannerspuit met reflectieschermen
De Wannerspuit heeft schermen aan de buitenkant die 
spuitvloeistof die door de boom heen dringt opvangen en 
weer terug in de tank lei-den. Er zijn verschillende uitvoe-
ringen maar de meest gebruikte is een 2-rijige spuit. Door de 
reflectieschermen wordt 25 tot 30% van de spuitvloeistof te-
ruggewonnen bij bespuiting van een gewas met weinig blad. 
Bij een gewas met meer blad neemt dat af. De schermen 
zorgen samen met ten minste 75% driftreducerende doppen 
bovendien voor minimaal 95% driftreductie bij een ventila-
toestand van 1400 toeren. De spuit kent een aantal techni-
sche mogelijkheden om de spuitrichting aan te passen aan 
de windrichting en -snelheid waardoor het terugvan-geffect 
wordt verbeterd. De Wanner reflectiespuit is geschikt voor 
de meeste enkele rij beplantingen van appel en peer. Bij ho-
gere bomen en in percelen waar een wat bredere V-haag 
staat (bijvoorbeeld in peer) is de techniek lastig toepasbaar. 

Kosten
Een Wannerspuit kost tussen de € 21.000 en € 60.000, af-
hankelijk van het exacte type en wensen van de fruitteler.

Voordelen
 ▶ 25 tot 30% middelbesparing door terugwinnen spuit-
vloeistof;

 ▶ Arbeidsbesparing, doordat twee rijen tegelijk gespoten 
worden;

 ▶ Minimaal 95% driftreductie (met 75% driftreduceren-
de doppen).

Nadelen
 ▶ Toepasbaarheid in hoge bomen en bij brede V-hagen 
is beperkt;

 ▶ Grotere draaicirkel en daardoor bredere kopakker no-
dig;

 ▶ In- en uitklappen kost relatief veel tijd, dus bij bedrij-
ven met veel kleine percelen is de tijdwinst beperkt.

Meer informatie
www.kruse.nl

De Wannerspuit wint door zijn reflectieschermen 25 tot 30% spuitvloei-
stof terug. De reflectieschermen geven, in combinatie met ten minste 
75% driftreducerende doppen een driftreductie van minimaal 95%.

3. KWH 3-rijer, type 3R2 met VLOS
KWH Holland heeft een systeem ontwikkeld waarbij de lucht-
uitgifte links en rechts variabel is: VLOS (Variabel LuchtOn-
dersteuningsSysteem). Op de spuitmachine is een sensor 
gemonteerd die windsnelheid en windrichting meet. Deze 
informatie gaat naar een spuitcomputer die zorgt voor aan-
sturing van de luchtuitgifte. Tegen de wind in wordt dan 
meer lucht gebruikt, dan met de wind mee. Bij windstil weer 
bijvoorbeeld 50-50%, en bij hardere wind 80-20%. Bij het 
indraaien van de volgende rij, meet de sensor een andere 
windrichting en zal een signaal naar de computer geven. De 
luchtuitgifte wordt automatisch aangepast. Door toepassing 
van een 3-rijige spuit met VLOS en driftreducerende doppen 
neemt de drift sterk af: afhankelijk van doptype en toerental 
aftakas 95 - 99%.

Kosten
De meerprijs voor VLOS is ongeveer € 3.600 (bij 3-rijige 
spuit). VLOS inclusief spuitcomputer met digitaal touchs-
creen kost € 7.000. De totaalprijs is vanaf € 55.000.

Voordelen
 ▶ Driftreductie tussen 95 en 99% (bij 3-rijer);
 ▶ Betere bladbedekking;
 ▶ Arbeidsbesparing door meerrijige variant.

Nadelen
 ▶ Patent alleen bij KWH Holland;
 ▶ Boomhoogte is aan maximum gebonden;
 ▶ Plantafstand is aan maximum gebonden (meerrijige 
variant).

Meer informatie:
www.kwhholland.nl

VLOS zorgt door de variabele luchtuitgift naar links en rechts voor mi-
nimaal 95% driftvermindering bij gebruik van ten minste 90% driftre-
ducerende doppen.

http://www.kruse.nl
http://www.kwhholland.nl


Met de kaarten ontwikkeld in het toolboxproject willen Agrodis, CUMELA, LTO, CropLife NL en de Waterschappen met een eenduidige boodschap 
de telers ondersteunen bij het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Er zijn kaarten be-
schikbaar met maatregelen voor de verschillende situaties en emissieroutes. April 2023.  www.toolboxwater.nl

4. KWH Mistral Dwarsstroom met VLBS
Een aangepaste versie van het VLOS-systeem is de Mistral 
Dwarsstroom met VLBS (Variabel Luchtondersteuning Ba-
lans Systeem). De KWH Mistral gecombineerd met ten min-
ste 90% driftreducerende doppen, een lage luchtinstelling 
en maximaal 540 rpm op de aftakas, is goedgekeurd als 90% 
driftreducerende techniek. Wanneer het toerental maximaal 
400 rpm is, is de driftreductie zelfs 95%. Bij een bladloze 
situatie kan minder luchtondersteuning worden toegepast. 
Dit bespaart brandstof en zorgt voor betere depositie. 

Kosten
De kosten voor de Mistral Dwarsstroom liggen tussen de  
€ 20.000 en € 25.000 euro.

Voordelen

 ▶ Minimaal 90% driftreductie 
 ▶ Betere bladbedekking
 ▶ Uniforme luchtondersteuning
 ▶ 30% besparing diesel door efficiënte ventilator

Nadelen

 ▶ Patent alleen bij KWH Holland
 ▶

Een KWH Mistral Dwarsstroom machine. Bron: www.kwhholland.nl

Meer informatie
www.kwhholland.nl

5. HSS CF boomgaardspuit
De HSS CF (Control Flow) boomgaardspuit heeft een radiaal-
ventilator en traploosverstelbare blaasmonden op de spuit-
mast. Dit samen zorgt voor gelijke luchtverdeling, waardoor 
de spuitvloeistof  gelijkmatig over het blad verdeeld wordt. 

Door de constructie van de spuit zuigt de ventilator geen 
spuitvloeistof aan. Hierdoor wordt aan de zijde waar niet ge-
spoten wordt geen spuitvloeistof uitgeblazen. De vloeistof 
komt dus alleen terecht op de bomen waarvoor deze bedoeld 
is en niet in het milieu. De druk van de spuitdoppen en de 
snelheid van de venti-lator wordt met de optie Drift Control 
gecontroleerd en geregistreerd.  Hierdoor weet u zeker dat u 
met de juiste driftreductie werkt. Wanneer ook voor de optie 
Automatic Wind Control (AWC) gekozen wordt, kan de hoek 
van de blaasmonden en dus de uitblaasrichting automatisch 
worden aangepast aan windrichting en windsnelheid.
Het Drift Control systeem werkt altijd samen met een drift-
arme dop, uit de klasse 50, 75, 90 of 95% driftreducerend 
en een lage luchtinstelling (1800 rpm ventilator). De spuit 
is dan net zo driftreducerend als de spuitdop. Als ook het 
AWC-systeem op de spuit gemonteerd is, dan valt de ma-
chine in een hogere klasse. Bijvoorbeeld een machine met 
75% reducerende doppen valt in de categorie 90% driftre-
ducerend en wanneer 90% reducerende doppen gebruikt 
worden, wordt de gehele spuit als 95% reducerend geclas-
sificeerd. De genoemde klassen gelden als een lage luchtin-
stelling gebruikt wordt.

Traploosverstelbare blaasmond en driftreducerende dop van de HSS CF 
boomgaardspuit.

Kosten
De meerprijs voor Drift Control op een 1-rijige spuit, inclusief 
Controlbox is € 4.500. Voor een 3-rijige spuit is de meerprijs 
€ 1.750. Dit laatste type spuit heeft standaard een Controlbox 
voor de bediening van de machine.

Voordelen

 ▶ Driftreductie tussen 75 en 97,5%;
 ▶ Betere bladbedekking;
 ▶ Arbeidsbesparing bij meerrijige variant.

Nadelen

 ▶ Boomhoogte is aan maximum gebonden;
 ▶ Plantafstand is aan maximum gebonden (meerrijige 
variant).

Meer informatie
www.holsprayingsystems.nl

http://www.toolboxwater.nl
http://www.kwhholland.nl
http://www.holsprayingsystems.nl

