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Waarom waterstromen in beeld? 

Activiteitenbesluit (2013) geeft duidelijke voor-
schriften t.a.v. waterstromen.  
– O.a. één lozingspunt per bedrijf 

Zuiveringsplicht (1-1-2018) resulteert in extra 
kosten 

Voor toepassing Admire is certificaat nodig 

Knelpunten in beeld = actie mogelijk 

Actief om nullozing-goedkeuring vragen bij 
bevoegd gezag: 

– Eigen initiatief, geen verrassingen 

– Vertrouwen bij bevoegd gezag 

– Waarde voor afnemers? 



Nullozings protocol (20-3-2017) 

Vastgesteld in stuurgroep Platform Duurzame 
Glastuinbouw 

GEEN certificaat, maar momentopname! 

Duidelijkheid welke informatie gewenst is 

Bruikbaar voor alle situaties – niet alleen 
nullozing 

 



Nullozingsprotocol  
Waterstromen in beeld: stromen en technische 
inrichting 

Onderhoudsplan en –uitvoering 

Uitvoering teeltwisseling 

Logboeken / documentatie: 
– UO-registratie 

– Onderliggende analyses van bemonsterd lozingswater 

– Eventuele analyses van het gebruikte uitgangswater 

– Onderhoudsplan en logboek van de watertechnische 
installaties 

– Tekeningen van de watertechnische systemen 

– Gewasbeschermingsmonitor 

– Bezoekrapporten van bevoegde gezagen 

Calamiteiten 



Onderhoudsplan 



Aanpak TaskForce Nullozing 

Bedrijfsscan Waterstromen 

– Webformulier informatie bedrijf & waterstromen 

– Check aan Activiteitenbesluit 

– Waterbeschikbaarheid weerscenario’s 

– Situatie t.a.v. emissienormen 

Bedrijfsbezoek 

– Controle gegevens 

– Bespreken teelt en bedrijfsvoering, lozingsrisico’s 

– Bekijken bedrijf 

– Logboeken 

Beoordelen 

Rapportage 

 

 



 



Voorbeeld 



Knelpunten binnen het bedrijf 



Weerscenario’s & watervoorraad 



Weerscenario’s & watervoorraad 



Weerscenario’s & watervoorraad 



Knelpunten 

Drainsilo loopt bepaalde periodes over 

Lekkage van teeltsystemen 

Bij het uitdraineren van substraatmatten wordt 
het water niet opgevangen 

Ophoping van natrium 

Ontbreken gesloten drainopvang 

Geen ervaring recirculatie 

 

Oplossingen .… 



Ervaring 

Ruim 400 bedrijven / 2.000 ha met Bedrijfsscan 
Waterstromen 

Individuele bedrijfsadvisering waterstromen 

 

Bedrijfsbeoordeling t.b.v. pilot Admire door Ctgb 
(opdracht van LTO Glaskracht) = laatste test van 
aanpak voor beoordeling nullozing op bedrijven 



Conclusies 

Protocol nullozing als handleiding voor 
bedrijfsbeoordeling is nuttig 

Keuze om zelf te doen of met adviseur 

Kijk breder dan alleen regelgeving: aandacht 
voor teelt & bedrijfsvoering! 

 



Meer informatie 

Glastuinbouw Waterproof – met koppelingen naar 
gedetailleerde omschrijving van nullozingsprotocol 
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