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Algemeen

Evaluatie van de keuring 
van serrespuiten

Met de publicatie van het nieuwe KB 05 / 04 / 2011 

werd in 2011 de keuring van spuittoestellen in 

de serreteelt (tuinbouw en sierteelt) definitief 

opgestart. Op dit ogenblik zijn reeds 2 / 3 (+ / -450) van de aangegeven toe-

stellen gekeurd en kan er reeds een duidelijk beeld gevormd worden van 

de staat van de toestellen en de punten die bijkomende aandacht vereisen 

in de toekomst. Eveneens moeten nog een aantal toestellen voor de eerste 

maal gekeurd worden en daarom wordt ook nog eens kort aangehaald hoe 

de organisatie praktisch in zijn werk gaat en hoe een aangifte van een toe-

stel moet gebeuren.

Welke toestellen zijn NIET 
keuringsplichtig ?
Aangezien het gamma keuringsplich-
tige spuittoestellen zeer uitgebreid is, is 
het eenvoudiger een overzicht te geven 
van de toestellen die op dit ogenblik 
NIET moeten gekeurd worden.
Het nieuw KB van 7 november 2011 
(wijziging van het KB van 05 / 04 / 2011) 
ontheft enkel nog twee types toestellen 
van de keuringsplicht.

De rugspuittoestellen
Dit zijn toestellen die bij normaal 
gebruik vanwege hun kenmerken 
door één enkele persoon gedragen 

kunnen worden.
Onder deze noemer kunnen we niet 
alleen het klassieke rugspuitje indelen, 
maar ook rugspuiten met motorische 
verneveling, gedragen proefspuitjes en 
diverse handgedragen toestellen.

De lansspuittoestellen
Dit zijn spuittoestellen die over ten 
hoogste twee op het einde van een lans 
gemonteerde spuitdoppen beschik-
ken waarbij de richting en de oriënta-
tie van de straal worden bepaald door 
de bediener.
Onder deze noemer vallen alle types 
spuittoestellen die enkel en alleen 

in combinatie met een lans gebruikt 
worden.
Alle andere toestellen die niet onder 
voorgaande vallen zijn dus keurings-
plichtig !

Overmaken van 
een nieuwe aangifte
Iedere gebruiker van een keuringsplich-
tig spuittoestel heeft meldingsplicht. Dit 
betekent dat de eigenaar zelf het initia-
tief dient te nemen indien hij in het bezit 
is van een keuringsplichtig spuittoestel. 
Hiervoor wordt best contact opgeno-
men met de ‘dienst keuring spuittoe-
stellen’ van het ILVO. Voor meldingen 
is een speciaal formulier voorzien dat 
kan opgevraagd worden, of de aangifte 
kan via de website worden overgemaakt 
www.ilvo.vlaanderen.be\keuringspuit-
toestellen (tabblad aangiftes). Eenmaal 
de aangifte op het secretariaat van de 
keuring binnen is, ontvangt de eigenaar 
per post een bewijs van aangifte. Na 
ontvangst van dit origineel onderte-
kende bewijs mag het toestel gebruikt 
worden. Dit bewijs van aangifte kan 
ook gebruikt worden voor opname in 
diverse lastenboeken zolang het toestel 
nog niet gekeurd werd en er bijgevolg 
nog geen geldig keuringscertificaat ter 
beschikking is.

Hoe gaat de keuring bij 
serretoestellen organisatorisch 
in zijn werk
Akkerbouwspuiten en boomgaardspui-
ten worden opgeroepen naar een cen-
traal gelegen locatie in de gemeente van 
de landbouwer / fruitteler ( = groepage). 
Deze manier van werken heeft als voor-
deel dat men de werkingskosten van de 
keuring kan drukken en zodoende de 
keuringskost laag kan houden.
Aangezien bij tuinbouwers en siertelers 
(serrebedrijven) de meeste toestellen 
niet verplaatsbaar zijn en deze toestel-
len ook bij vriesweer gekeurd kunnen 
worden, keurt het ILVO deze serre-
toestellen op het bedrijf in de kalmere 
wintermaanden (februari-maart). Om 
het tijdverlies die de verplaatsingen 
met zich meebrengen te compenseren 
wordt hiervoor een extra verplaatsings-
kost aangerekend van 40 €  per bezoek.
15 dagen vóór de uiteindelijke datum 
waarop de keuringsdienst langskomt, 
ontvangt de eigenaar een “oproepings-
brief” met datum en geschatte uur 

Keuring van toestel.
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waarop de dienst zal langskomen. In 
deze oproepingsbrief staat alle nood-
zakelijke informatie met betrekking tot 
de keuring (voorwaarden, gronden van 
afkeuring en prijzen). Het is dan ook 
van het allergrootste belang om deze 
oproepingsbrief aandachtig te lezen.
Wenst de tuinbouwer of sierteler toch 
naar de groepage te komen (géén ver-
plaatsingskost) dan kan dit op voor-
waarde dat het aangeboden spuittoestel 
verplaatsbaar is en ook effectief kan spui-
ten op de keuringslocatie. Let wel, op de 
keuringslocatie kan het toestel NIET van 
het transportmiddel geladen worden, en 
zal de keuring bijgevolg op het trans-
portmiddel moeten gebeuren. Belangrijk 
hiervoor is dat voor het testen van het toe-
stel op de vrachtwagen / aanhangwagen, 
er voldoende ruimte is rond het spuit-
toestel en dat de laadruimte volle-

dig open is. Eveneens moet er reke-
ning mee gehouden worden dat er 
effectief zal gespoten worden, zodat 
de vrachtwagen / aanhangwagen nat zal 
worden. In dit geval kan het spuittoe-
stel uitgenodigd worden van maart tot 
eind november.

Overzicht van 
de keuringsresultaten 
en aandachtspunten
In totaal werden reeds 462 serrespuiten 
gekeurd wat goed is voor ongeveer 2 / 3 
van de reeds aangegeven machines. 
Slechts 19 toestellen ( = 4.1 %) wer-
den afgekeurd en dienden binnen de 

4 maand te worden herkeurd. Dit lage 
percentage is in hoofdzaak te wijten aan 
het keuringsprotocol voor tuinbouw en 
sierteelt dat voor de eerste keurings-
cyclus zeer soepel werd opgesteld. De 
komende keuringscyclus zal dit pro-
tocol aangescherpt worden om een 
uitlijning te bekomen met het gang-
bare protocol keuring veldspuiten 
en boomgaardspuiten.
Hieronder volgt een bondig over-
zicht van de meest voorkomende 
vastgestelde gebreken.

Klasse I gebreken
Klasse I gebreken resulteren in een 
afkeuring en moeten binnen de 
4 maand worden hersteld. Na een 
afkeuring ontvangt de eigenaar een 
voorlopig certificaat, en de keurings-
dienst komt binnen de 4 maand langs 

om het toestel opnieuw te keuren.
De meeste afkeuringen waren te wij-
ten aan een slecht werkende manome-
ter (37.2 %) of de afwezigheid van een 
manometer (4.65 %).
Elk spuittoestel moet voorzien zijn van 
een correct werkende manometer. Is 
geen manometer aanwezig of wijkt 
de manometer meer dan 10 % af, dan 
wordt het toestel hiervoor afgekeurd.
Bij losse spuitboompjes die aangeslo-
ten worden op een vaste drukeenheid 
door middel van een haspel of via vaste 
leidingen met aftakpunten in de serre, 
ontbreekt ook dikwijls een manometer 
op het spuitboompje. Wanneer enkel 

op de drukeenheid een manome-
ter gemonteerd is dan wordt hiervoor 
voorlopig niet afgekeurd. Hou er ech-
ter rekening mee dat bij de volgende 
keuringscylus wel een manometer op 
het spuitboompje moet aanwezig zijn. 
Doordat zich aanzienlijke drukverlie-
zen kunnen voordoen in de leidingen 
zal de druk ter hoogte van de spuit-
boom een stuk lager liggen dan deze 
ingesteld bij de drukeenheid. Voor een 
goede afstelling ter hoogte van de spuit-
boom is het dus belangrijk de druk ter 
hoogte van de spuitboom te kennen 
en dient bijgevolg een manometer te 
worden gemonteerd.
Daarnaast worden veel problemen met 
de gemonteerde doppenreeks vast-
gesteld (32.5 %). Meestal gaat het om 
slijtage van de doppenset. Er kan zelf 
nagegaan worden of de doppen al dan 

niet versleten zijn door een vaste druk 
in te stellen (b.v. 2 bar) en de verspoten 
vloeistof onder elke dop gedurende 1 
minuut op te vangen. Vervolgens kan 
het gemiddelde van de opgevangen 
hoeveelheden uitgerekend worden en 
kan dit gemiddelde vergeleken worden 
met het nominaal debiet dat de doppen 
moeten geven. Is er een afwijking van 
meer dan 5 %, dan zijn de doppen aan 
vervanging toe.
Soms worden er ook problemen vast-
gesteld met de homogeniteit van 
de gemonteerde doppenreeks. Alle 
gemonteerde doppen moeten van het-
zelfde type, merk en maat zijn. Enkel 

Vervang manometer, 
de manometer is defect of niet
aanwezig  42% 

Vervang de versleten
doppenset door nieuwe
doppen of monteer doppen
van hetzelfde type, merk
en maat  32% 

Vervang het gescheurd
luchtklokmembraan  14% 

Herstel de lekken  12% 

Afkeurgronden serrespuiten 
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Figuur 1. - Overzicht redenen van afkeuring tuinbouw en sierteelt. Losse spuitboom zonder manometer.
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voor verticale spuitbomen is links-
rechts asymmetrie toegestaan.
Bovenstaande afkeuringen kunnen ver-
meden worden omdat de keuringsdienst 
de kans biedt om een nieuwe reserve-
manometer en / of reservedoppenset 
op te nemen in de keuring. Wanneer 
de manometer en / of doppenset op het 
toestel defect is, dan wordt het toestel 
ogenblikkelijk goedgekeurd met het 
correct werkende reservemateriaal, op 
voorwaarde dat het afgekeurde mate-
riaal wordt afgestaan aan de keuring-
dienst. Het is dus raadzaam om bij de 
minste twijfel per spuittoestel een reser-
vemanometer en / of reservedoppenset 
aan te schaffen en mee te brengen.
Verder werden ook een aantal toestel-
len afgekeurd voor een gescheurd lucht-
klokmembraan (13.95 %). Wanneer het 
luchtklokmembraan gescheurd is, kan dit 
nadelige gevolgen hebben voor de stabi-
liteit van de spuitdruk. Er kan eenvoudig 
zelf nagegaan worden of het membraan 
gescheurd is door met een draaiende 
pomp op het luchtventiel te drukken. 
Wanneer er spuitvloeistof uit het ventiel 
komt dan is het membraan gescheurd, 
en moet het worden vervangen.
In laatste instantie werden een aantal 
toestellen afgekeurd voor grote lekken 
(11.63 %). Dikwijls gaat het hier om lek-
ken bij leidingen, maar ook ter hoogte 
van pomp en koppelingen doen zich 
vaak problemen voor.

Klasse II gebreken
Dit zijn gebreken waarvoor niet afge-

keurd wordt, maar die wel bij de volgende 
keuring (na 3 jaar) hersteld moeten zijn. 
Zijn deze gebreken na 3 jaar nog steeds 
niet hersteld, dan volgt een afkeuring.
De meeste opmerkingen werden gege-
ven voor lekken (34,87 %). Het gaat hier 
om kleinere lekken die binnen de wet-
telijk toegestane marge vallen.
Op de tweede plaats vinden we opnieuw 
problemen met doppen terug (14.48 %). 
Het gaat hier om enkele doppen die ver-
sleten zijn, maar waarbij het gemiddeld 
debiet van de doppenset nog voldoet.
Er werden ook vrij veel opmerkingen 
gegeven omtrent de correcte werking 
van het antidrup systeem (8.55 %). 
Meestal is dit eenvoudig zelf op te lossen 
door nieuwe membraantjes te monteren 
in het antidrup lichaampje. Bij afwezig-
heid van een antidrup systeem wordt 
enkel een klasse 3 opmerking gegeven, 
zijnde een niet bindende raadgeving.
Als vierde belangrijke klasse 2 opmer-
king werd de afwezigheid van een 
beschermkap op de pompgroep vast-
gesteld (7.89 %). Het is van het grootste 
belang alle bewegende onderdelen vol-
doende af te schermen teneinde onge-
vallen te vermijden.
Verder werden nog een groot aantal ver-
schillende klasse II gebreken vastge-
steld die minder frequent voorkwamen. 
De meeste hadden te maken met pro-
blemen die zich situeerden ter hoogte 
van de spuitboom, zoals hindernissen 
in het spuitbeeld, niet goed gepositio-
neerde dophouders, speling op bewe-
gende delen, …

Ook waren er verschillende spuittoe-
stellen waar zich problemen ter hoogte 
van het regelblok voordeden zoals een 
slecht of niet werkende drukregelaar en 
defecte afsluitkranen.
In laatste instantie zijn er ook hier en 
daar drukverschillen opgemeten op 
de spuitboom. Ofwel drukverschil-
len binnen eenzelfde spuitboomsectie 
maar ook tussen verschillende secties 
onderling. Dit zorgt voor een oneven-
wichtig spuitbeeld en bijgevolg dus 
ook minder goede bespuitingen. Ook 
hier is het belangrijk het probleem op 
te lossen zodat een correct spuitbeeld 
bekomen wordt.

Klasse III gebreken
Dit zijn niet bindende opmerkingen met 
tot doel de toestand en de algemene 
werking van het spuittoestel te verbe-
teren. Alhoewel deze opmerkingen niet 
moeten nageleefd worden, kunnen ze 
toch in aanzienlijke mate de werking 
van het spuittoestel verbeteren.
Zo werd vrij veel vastgesteld dat het 
schaalbereik van de gemonteerde 
manometer niet in verhouding was 
tot de gebruikte spuitdruk op het toe-
stel. Gebruik je een manometer van 
0-100 bar voor een toestel dat slechts 
gebruikt wordt bij drukken van maxi-
maal 10 bar, dan vervang je die beter 
door een manometer met schaalbereik 
0-10 bar zodat de druk nauwkeuriger 
kan ingesteld worden.
Ook is er dikwijls géén filter of enkel 
een grove filter in de aanzuigleiding 
aanwezig. Aangezien er dikwijls met 
kleine dopmaten gewerkt wordt, is het 
ook raadzaam in de persleiding een fijne 
filter te monteren aangepast aan de dop-
maat om verstoppingen te vermijden.
Verder zijn er nog een aantal opmer-
kingen die minder frequent voorkomen 
zoals een moeilijk leesbare of niet aan-
wezige inhoudsmarkering, drukschom-
melingen, kleine krommingen van de 
spuitboom, …

Slot
Globaal gezien valt de staat van de 
gekeurde toestellen goed mee en wer-
den geen onoverkomelijke problemen 
vastgesteld. Het aantal afkeuringen 
blijft ver onder het gemiddeld aantal 
afkeuringen dat genoteerd wordt bij 
veld- en boomgaardspuiten. Uiteraard 
is dit in hoofdzaak te wijten aan het 

Luchtklokventiel
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soepelere keuringsprotocol dat momen-
teel toegepast wordt voor tuinbouw- en 
sierteeltspuiten. Aangezien echter dit 
keuringsprotocol de komende keurings-
cyclus zal verstrengen is het belangrijk 
de genoteerde klasse II gebreken correct 
te herstellen wil men bij de volgende 
keuring een afkeuring vermijden.
Voor verdere informatie kan U steeds 
terecht bij het ILVO (Instituut voor 

Landbouw en Visserij Onderzoek), 
Burg. Van Gansberghelaan 115 bus1, 
9820 Merelbeke, tel. 09 / 272.27.57, 
fax 09 / 272.28.01, keuringspuit@ilvo.
vlaanderen.be, www.ilvo.vlaanderen.
be\keuringspuittoestellen

Johan Declercq
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Keuring spuittoestellen Vlaanderen

Pompeenheid zonder beschermkap voor  
de bewegende delen.


