
John Hoogerbrugge 
Horticoop Technical Services 

Technische oplossingen voor de emissie uitdagingen! 





Zuiveringsregels 



             HortiZone in beeld 



Voorfiltering ozon  



HortiZone ECO/PRO PLUS 

De combinatie tussen zuivering en ontsmetting 
 
 
• Gecertificeerde waterzuivering 
• Ontsmetting van uw drainwater 
• Verhoogd zuurstofniveau van het gietwater in de wortelzone 
• Betere nutriënten opname 
• Schonere leidingen 
• Oxidatie van groeiremmers en wortelexudaten 
• Geen verbruiksartikelen zoals bv. actief kool, waterstofperoxide, 

chloor, katalysatoren of gecoate keramische korrels. 
 



Schematische weergave ozon 



 

 
Nutriënten verwijderen uit lozingswater én hergebruiken als meststof 

Sodium Reduce unit (SRU) 
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Alle elementen terug 
naar de kas zonder Na 

GBM blijft op de 
tuin 



Blijven recirculeren? 

OZON 

Voldoen aan 95% GBM afbraak? 

Wateremissie- 
oplossingen 

             HZ/ECO-0,7          HZ/ECO-1,2          HZ/PRO-3      HZ/PRO-4    HZ/PRO-6     HZ/PRO-10 
                  Zuivering (m3/h)   0,7                1,2               3                    4                     6                     10   
             Ontsmetten (m3/h)+ 2,1-2,8    3,6-4,8               9-12               12-16             18-24             30-40  
  



Mia en Vamil zijn van toepassing in 2017 



Emissiecheck Horticoop  

• Samen met de kweker vragenlijst invullen 
aan de hand MPS-gegevens en de drain- en 
watermonsters. 

• Hierna samen de waterstromen in beeld 
brengen in en om de kas. 

• Overzicht maken van de installatieruimte en 
leidingwerk. 

• Foto’s maken van de installaties en 
leidingwerk en evt. lozingspunten. 
 • Rapportage uitwerken. 

• Hierin opslagcapaciteit berekenen samen met Horticoop 
Technical Services. 

• Besparingen meststoffen en GBM berekenen bij 100 % 
recirculeren. 

• Adviesvoorstel richting waterzuivering apparaat en/of 
volledige recirculatie met SRU of mobiele zuivering. 



Slim combineren bespaart en 

verzekerd van de juiste 

zuivering tot na 2027! 

 

Elke situatie is uniek en 

daarom gaan we graag het 

gesprek met u aan. 



Horticoop Technical Services 

 26 ervaren servicemonteurs 

 3 servicepunten in Nederland  

 24/7 storingsdienst 

 Specialist in:  

• Klimaat en elektrotechniek  

• Watertechniek  

• Werktuigen- en 

gewasbeschermingstechniek 

• Emissie uitdagingen 
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Horticoop 

Dé specialist in 

tuinbouwtechniek 

Bedankt  

voor uw aandacht 


