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Nieuwe regelgeving: zuiveringsplicht 

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering 
van te lozen restwaterstromen.  

BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallaties  

Het betreft drainwater bij substraatteelt, 
drainagewater bij grondgebonden teelt en 
filterspoelwater. 



Waarom waterstromen in beeld 
brengen: 

Geen ongezuiverde lozingen, dus te lozen water naar 
één punt -> zuiveren op één punt 

Geeft overzicht van de verschillende knelpunten dus 
actiepunten. 

Om gebruik te blijven maken van Admire is het een 
vereiste om een goedgekeurd certificaat te kunnen 
overleggen (CTGB) 

Calypso, Pirimor, Vertimec 

Antwoord op de volgende vraag: 
– Welke oplossing is het beste voor mijn specifieke 

bedrijfssituatie?  

  



Aanpak 
Bedrijfsscan Waterstromen 

– Aanpak getoetst bij bevoegd gezag 

– Teler levert informatie over bedrijf en teelt 

– Voor onze voorbereiding en efficiency in proces 

– Via webformulier 

Bedrijfsbezoek 

– Informatie aanvullen en corrigeren 

– Bedrijf bekijken 

– Checklist watertechniek en watermanagement 

– Lozingsrisico’s inschatten 

Rapportage  

– Knelpunten en aandachtspunten 

– Te nemen acties.  



Voorbeeld: komkommerbedrijf 



Knelpunten binnen het bedrijf. 



Aandacht voor alle waterstromen 

 



Waterstromen op uw bedrijf in beeld. 



Weerscenario’s en waterbehoefte 



Weerscenario: droog jaar 



Bespreking en rapportage 

Na het invullen van de Bedrijfsscan Waterstromen 
volgt een bedrijfsbezoek 

Check van invoer, discussie 

Toetsen van wettelijke verplichtingen 

Check aan verstandige bedrijfsvoering 

Lozingsrisico’s, aandachtspunten 

Knelpunten, actiepunten 

Rapportage 

– We ontwikkelen de rapportage zodat het zover mogelijk 
tegemoet komt aan de eisen voor nullozing en 
bewijsvoering daarvan 



Knelpunten die lozingen veroorzaken 

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 



Conclusie 

Het in kaart brengen van de waterstromen geeft 
een goed overzicht voor de ondernemer. 

Overzicht geeft inzicht in knelpunten, waarop 
acties moeten worden genomen. 

Is de overstap naar Nullozing niet meer zo 
groot??  
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