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Taskforce Nullozing 
De glastuinbouw sluit de waterketen 

Bedrijfsnaam :  
Contactpersoon : 
Adres : 
Postcode en woonplaats : 
E-mailadres : 
Telefoonnummer : 
  
Het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft een document opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe een 
ondernemer richting het bevoegd gezag moet verantwoorden dat de waterstromen op het bedrijf voldoen 
aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Dit document heeft de titel AANPAK AANTONEN NUL-LOZING 
GLASTUINBOUW, omdat het in eerste instantie gericht is op ondernemingen die ernaar streven om geen 
bedrijfswater te lozen. De aanpak is bruikbaar voor alle ondernemers die hun waterstromen op orde willen 
brengen en daarover in gesprek zijn of willen gaan met bevoegd gezag.  
 
De bewijsvoering dat de waterstromen aan de wettelijke eisen voldoen moet door de ondernemer worden 
geleverd. In dit dossier worden de benodigde bewijsstukken gebundeld zoals door het Platform Duurzame 
Glastuinbouw aangegeven.  
 
Er wordt uitgegaan van de versie van het nullozingsprotocol zoals die op 16 maart 2017 in de stuurgroep van 
het Platform Duurzame Glastuinbouw is vastgesteld.  
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Taskforce Nullozing 
De glastuinbouw sluit de waterketen 

Alle elementen in de verantwoording 
Rapport adviesbureau  Tab 
1) Dit dossier gaat vergezeld van een beoordeling van het 

bedrijf door een adviseur van Delphy. Hierin worden 
aandachtspunten voor de ondernemer en bevoegd gezag 
aangegeven.  
 

 1 

Onderdeel in AANPAK AANTONEN NULLOZING   
2) Omschrijving teelt en locatie 

Onderdeel van de Bedrijfsscan 
Waterstromen pag. 1-2 

2 

3) Omschrijving teeltsysteem (substraat, grondteelt of 
combinatie) en recirculatiesysteem 

4) Omschrijving gietwatervoorziening (inhoud regenwater-
bassins, aanvullende gietwaterbronnen met capaciteit en 
natriumgehalte van het water) 
a) Analyserapporten uitgangswater(s)  2 

5) Actuele schematische tekening (processchema) van het 
watersysteem. 

 3 

6) Tekening van het bedrijf op schaal (tenminste 1:10.000)  4 
7) Globale waterbalans van het bedrijf met referentie naar de 

UO-rapportage en monsternames 
Onderdeel van de Bedrijfsscan 
Waterstromen pag. 3-4 

5 

a) UO-rapportage   
b) Analyserapporten lozingswater   

8) Onderhoudsplan volledige watertechnische installatie Checklist controle en onderhoud 
watertechnische installatie 

6 

a) Onderhoudsschema en –bewijzen watermeters   
b) Overige onderhoudsbewijzen (b.v. silometingen)   
c) Afvoer slib uit draintanks - bewijs   
d) Logboek   

9) Omschrijving aanpak teeltwisseling  7 
10) Omschrijving aanpak bij calamiteiten (noodvoorziening, 

noodbuffer of noodcapaciteit buffersilo’s) 
Zie rapport Delphy, tab1 8 

a) Logboek calamiteiten  8 
11) Logboek met contactmomenten en rapporten bevoegd 

gezag (Waterschap; omgevingsdienst of gemeente; NVWA) 
 9 

 
De volgende elementen zijn op initiatief van Delphy toegevoegd. Ze hebben tot doel om te tonen of de toegepaste 
gewasbeschermingsaanpak van invloed zou kunnen zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit, en om gelegenheid te 
geven aanvullende bewijsvoering toe te voegen. Wanneer een onderneming niet aan de letter van de regelgeving 
voldoet, maar wel passende maatregelen neemt om belasting van het oppervlaktewater te voorkomen, wordt 
hier onderbouwing geleverd om dit aannemelijk te maken.   
12) Gewasbeschermingsmonitor   10 
13) Aanvullende bewijsvoering, eigen metingen 

oppervlaktewater 
 11 
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Naam  Kwekerijen BV 

Contactpersoon  
Bedrijfslocatie  
   
e-mail  
tel.   
Bedrijfsoppervlak xx .000 m 2 
Gewas en 
teeltsysteem 

Tomaat op hangende goten.  

 

Aandachtspunten waterstromen uit inventarisatieformulier 
1. Onderbemaling: alleen wat te boek staat als “tuin 2” heeft drainage en de mogelijkheid van 

onderbemaling; de onderbemaling op dit perceel is echter verwijderd en dus niet meer functioneel 
sinds 2016. De put ligt er nog wel, maar het water in de put zal flink beïnvloed zijn door water van 
buiten het bedrijf (grondwater, inzijgingswater). Er zijn na 2016 geen problemen met natte plekken 
opgetreden.  

2. Het condenswater van de kas gaat naar de hemelwateropvang. De capaciteit van 
hemelwateropvang bedraagt ca. 1.600 m3 per ha, waarbij het niet is toegestaan dat de 
hemelwateropvang overloopt wanneer er condenswater in zit. De hemelwaterafvoer van het 
kasdek moet direct naar het oppervlaktewater wanneer deze volledig gevuld is.  

3. Het condenswater van de ketel moet formeel naar het riool. Maar: de eerste warmtebron op het 
bedrijf is de WKK, de ketel brandt slechts een beperkt aantal uren per jaar (4% van het totale 
jaarlijkse gasverbruik wordt door de ketel verbruikt; minder dan 2 m3/m2 per jaar).  

4. Overlopen van drainsilo’s zijn onlangs afgedopt. Er zit een alarm op de draintank om te 
waarschuwen voor hoog waterniveau. 

 
Figuur 1. Rechts: afgedopte overlopen. De twee linker-
pijpen zijn de overlopen van de hemelwateropslag. 

 
5. Filterspoelwater kwam eerder in de rioolbuffer terecht, maar wordt nu naar de vuildraintank 

geleid. Een lozingspijp naar het oppervlaktewater is afgedopt.  
6. Riolering: het bedrijf is aangesloten op vrij-verval riool, niet op het persriool met telemetrie.  

 
Zie bijlage Bedrijfsscan Waterstromen. 
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Waterbalans 
1. De inschatting van waterverbruik (gewasopname) van  a. 2,0 ml/m2 per 1 J/cm2 (gebaseerd op de 

opgave door het bedrijf) komt overeen met algemene praktijkervaring in de tomatenteelt.  
2. De capaciteit hemelwateropvang is niet toereikend om onder alle omstandigheden jaarrond te 

kunnen telen. Aanvullend wordt water uit een bron met omgekeerde osmose gebruikt. De 
capaciteit is ruim voldoende: 500 m3 per dag extra, die in  de hemelwateropvang terecht komt. 
Rendement van de omgekeerde osmose is momenteel ca. 55%; dus 45% van het opgepompte 
volume wordt als brijn teruggebracht in de ondergrond.  

a. Met een maximale watergift per dag van ca. 750 m3 (incl. drain) is deze capaciteit al bijna 
groot genoeg om helemaal in de waterbehoefte van het bedrijf te voorzien.  

b. De omgekeerde osmose wordt aan gezet bij een bassinniveau van 50%. Vanwege de grote 
capaciteit, levert het geen risico’s op voor de watervoorziening wanneer het schakelniveau 
lager zou worden gezet. Dit kan een besparing opleveren op stroomkosten. Aanbeveling: 
bespreek met teeltadviseur wat effect op waterkwaliteit zou zijn en welke mogelijkheden er 
zijn vanuit teelttechnisch oogpunt om de omgekeerde osmose later aan te schakelen.  

 
Zie bijlage Capaciteit regenwater- & drainwateropvang. 
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Mogelijke lozingsrisico’s 
1. Inrichting watertechniek  De bedrijfsinrichting is dusdanig, dat er (bij de heersende 

bedrijfsvoering en behoudens calamiteiten) geen lozings-
stromen van te zuiveren water zullen ontstaan. Geen 
overlopen, lozingspijpen; de waterstromen van water dat 
mogelijk meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen 
bevat lopen zoals gewenst is.  

2. Oplopend natrium  Er wordt gebruik gemaakt van natrium-arme meststoffen.  
 Alle gietwater (hemelwater; omgekeerde osmose) bevat 

zeer weinig natrium 
3. Tekort gietwater  N.v.t. Zie waterbalans. 
4. Drainmanagement  Het volume te verwerken drain via recirculatie wordt 

dagelijks in de gaten gehouden en er wordt bijgestuurd 
indien nodig 

 De draintank (500 m3) voorziet in de mogelijkheid om 
tijdens ruim 2 dagen met zeer hoge watergift het volledige 
drainvolume op te vangen. Als we rekenen met  een zeer 
extreem scenario van 3 l/m2 drain (285 m3), is de 
drainopvang net niet toereikend voor 2 dagen opvang. 
Daarvoor zal de rioolbuffer geschikt worden gemaakt om 
als calamiteitenopvang te kunnen functioneren.  

5. Teeltwisseling  Draintanks zijn leeg aan het eind van de teelt 
 Er worden reinigingsmiddelen van teeltsysteem en kas 

toegepast, die het mogelijk maken zonder lozingen te telen 
 Er wordt een alternatieve methode methode voor 

desinfectie van de kas gezocht, zodat opvangen van 
condenswater en gebruik ervan als gietwater teelttechnisch 
verantwoord is.  

6. Calamiteiten  Zie 4. Drainmanagement voor bv. een storing van de 
ontsmetter. Een ontsmetterstoring komt wel eens voor, het 
is nog nooit voorgekomen dat dit langer dan één dag heeft 
geduurd.  
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Onderhoud, onderhoudsprotocollen en risico’s op lekkage.  
1. Tweewekelijks gaat personeel het gehele bedrijf rond met de instructie om onderdieven te 

verwijderen + lekkende druppelaars weer goed te plaatsen en lekken door te geven en op te lossen. 
Dit moet tot resultaat hebben dat optredende lekken van giet- en drainsysteem nooit langer dan 2 
weken duren.  

2. Onderhoud watertechniek en regulier teelt- en watermanagement zijn op orde. Silo’s zijn gekeurd 
en installaties onderhouden.  

 
Figuur 2. Keuringsstickers van wateropslagsilo's. 
 

3. Bij de rondgang over het bedrijf worden regelmatig lekplekken gevonden, waardoor natte plekken 
ontstaan. Oorzaken zijn afgevallen druppelaars, beschadigde goten (deuk), draingoten met slechte 
doorstroming door gewasdelen of onkruid en algen; in één geval een lasnaad tussen twee gootdelen 
die is gaan lekken. In sommige gevallen was de lekkage zichtbaar ouder dan 2 weken. Goten langs 
de gevel, die aan één kant niet worden gezien, gaven wat vaker lekkage door verslechterde 
doorstroming vanwege gewasdelen en algen.  

a. Lekkage zoals aangetroffen is nooit geheel te voorkomen 
b. De hoeveelheid lekken kan niet worden gekwantificeerd. Eigenlijk vonden we wel minimaal 

één lek in elk pad dat we inliepen.  
c. Zowel de ondernemer als de Delphy adviseur waren van mening dat er teveel lekplekken 

waren.  

 

  
Figuur 3. Stut onder goot die verzakt 
was, om lekkage te voorkomen. 

Figuur 4. Lekplek in de kas vanwege 
overlopende teeltgoot. 
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Calamiteitenmanagement.  
Zie punt 4 en 6 bij lozingsrisico’s.  
Als een storing onverhoopt langer gaat duren, zal het bedrijf een mobiele zuiveraar inroepen om het te 
lozen water te zuiveren.  
 
Overige opmerkingen 
De ondernemer heeft zeker de instelling om lozingen en lekkages te willen voorkomen. 
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Beoordeling inrichting volgens activiteitenbesluit 

Actiepunten 
1. Als hemelwateropvang volledig gevuld is, moet het opgevangen hemelwater van het kasdek direct 

naar het oppervlaktewater. Aanpassing vereist.  
2. Check bij bevoegd gezag: is het akkoord dat het condenswater van de ketel (die vrijwel nooit 

brandt) naar het oppervlaktewater gaat? Dit water bevat geen nutriënten en geen 
gewasbeschermingsmiddelen, en staat zeer laag op de prioriteitenlijst van waterstromen die naar 
het riool moeten (Kenniscentrum Infomil).  

a. Aanbeveling Delphy: het is niet doelmatig om dit naar het riool te brengen en de 
verontreiniging is nihil – goedkeuring van deze route levert voordelen en geen risico’s.  

3. Idem voor condenswater van het CO2-doseersysteem. Dit gaat nu direct naar het oppervlaktewater. 
Centraal verzamelen en op het riool lozen is niet doelmatig. Het water is zeer schoon en niet 
verontreinigd.  

a. Aanbeveling Delphy: het is niet doelmatig om dit naar het riool te brengen en de 
verontreiniging is nihil – goedkeuring van deze route levert voordelen en geen risico’s. 

4. Rioolbuffer geschikt maken als calamiteitenopvang.  
5. Er moet een literteller op het riool worden geïnstalleerd; de rioolbuffer moet alleen maar gebruikt 

gaan worden als calamiteitenopvang voor drain- en gietwater.  
6. Er moet een alternatief komen voor formaline om de kas te reinigen, zodat er geen 

condenswaterlozing hoeft plaats te vinden.  
 
Wanneer deze punten zijn voldaan, voldoet het bedrijf aan de eisen van het Activiteitenbesluit en is 
er geen te zuiveren lozingsstroom. Het bedrijf heeft dan geen behoefte aan een 
zuiveringsinstallatie.  
 
Beoordeling als nullozer incl. lekkagerisico’s (bv. voor certificering) 
Bij het bedrijfsbezoek werd een aantal lekkages aangetroffen, die een bepaalde belasting van grond- en/of 
oppervlaktewater kunnen veroorzaken. De werkelijke invloed ervan kan niet worden gekwantificeerd.  
 
Aanbevelingen 

1. Bij de teeltwisseling alle correctie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren die gewenst zijn 
2. Ontwikkelen van een strikter protocol voor signaleren, melden en herstellen van lekkages 

gedurende de teelt. Suggestie: ontkoppel de taken – stuur iemand wekelijks het bedrijf rond die alle 
lekkages moet signaleren en verhelpen EN zorg voor een controle op deze taak (die ontbreekt nu).   

3. Overleg met collega-telers hoe men optimaal lekkages kan voorkomen en verhelpen 
4. Overleg met bevoegd gezag is gewenst over hoe lekkages moeten worden beoordeeld: wat is 

realistisch en haalbaar in voorkomen en verhelpen; hoe 
 
Eindoordeel: Overleg met bevoegd gezag is gewenst om een oordeel over nullozing incl. 
lekkagerisico’s te kunnen geven.   





Bedrijfsscan Waterstromen

Naam  Kw.bv

Contactpersoon  

Bedrijfslocatie  

 

e-mail

tel. 

Bedrijfsoppervlak xx.000 m2
Gewas 1 xx

Gewas 2 0

Gewas 3 0

Zuiveringsplicht is van toepassing

Na-gehalte [mmol/l]

Ø  Waterherkomst van eerste voorkeur 0,7

Ø  Waterherkomst aanvullend water 500 m3/dag 0,7

Na-grenzen, gewas 1 / 2 / 3 12,0

Huidig volume hemelwateropslag op het bedrijf 15.000 m3 1.579  m3/ha

203  m3 per 1.000 m3 watergift (vers)

Watergift 2016 101.867 m3 1.072  l/m2

500 m3 53  m3/ha

0 18  m3 per 1.000 m3 drainwater

500 m3 53  m3/ha

0 18  m3 per 1.000 m3 drainwater

Drain of drainage 2016 28.115 m3 2.959  m3/ha
Geschatte wateropname door gewas op basis van 

ingevoerde gegevens
1,97 ml/m

2
 per 1 Joule/cm

2
 (=cc/Joule)

Recirculatie ja 28% Drain

Ontsmetting UV; HD UV priva/ 2005

Rioolaansluiting bedrijfsafvalwater Ja;  onbekend m3/uur 180 m3 rioolbuffer

totaal lozing 0 m3 0 m3/ha

Niet van toepassing

Bij de teeltwisseling of teelt-opvolging wordt veel resterend drainwater geloosd Niet van toepassing

bronwater met omgekeerde osmose

De drainsilo loopt regelmatig over Niet van toepassing

Huidige drainwateropslag op het bedrijf: 

vuilwateropslag

Huidige drainwateropslag op het bedrijf:

opslag ontsmet water

Op het perceel is last van kwel en inzijging Niet van toepassing

Het perceel is voorzien van onderbemaling Van toepassing

Van toepassing op het bedrijf: 

In alle seizoenen is er meestal genoeg regenwater beschikbaar Niet van toepassing

Het zandfilter wordt gespoeld met water dat meststoffen bevat en geloosd Niet van toepassing

Drainwater wordt wel eens geloosd vanwege een te hoog Natrium-gehalte

In de start van de teelt wordt niet gerecirculeerd Niet van toepassing

Niet van toepassing

Er is sprake van een substraatteelt zonder recirculatie Niet van toepassing

 m2 , ; ; ; 

Heeft u al maatregelen genomen om lozingswater te zuiveren van 

gewasbeschermingsmiddelen? 
Nee

Vragen of opmerkingen? 0

Jaarlijks wordt enkele keren drainwater geloosd vanwege storing 

Welke knelpunten voor de beheersing van lozingen ziet u op uw bedrijf? geen

regenwater (bovengrondse opslag)

Er zijn nauwelijks waterverliezen door lekkage Van toepassing

 m2 Tomaat, Jaarrond, of de enige teelt; Los van de ondergrond: substraat-, 

potten-, kistenteelt; Drainopvang in draingoten; 

 m2 , ; ; ; 
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Bedrijfsscan Waterstromen

Zuiveringskosten

Betrouwbaarheid van lozingsregistratie betrouwbaar

Totaal spui per jaar [m3] 0 m3

spui [m3/ha.jaar] 0 m3 per ha per jaar

spui piek 0 m3 per 4-weeks periode

buffer bedrijf 0 m3

zuiveringscapaciteit bedrijf [m3/h] 20/24h 0,00 m3 per uur

investering buffer bedrijf: ca. € 0

investering zuiveringsinstallatie (2 goedkoopste) € 14.250 resp. € 17.000

installatiewerk, aansluitkosten, …. verschillen per bedrijf

investeringen t.b.v. zuivering tenminste € 14.250 resp. € 17.000

operationele kosten zuivering bedrijf
€ 0 + jaarlijkse 

onderhoudsbeurt
resp.

€ 0 + jaarlijkse 

onderhoudsbeurt

afschrijvingen en rentekosten tenminste € 2.066 resp. € 2.465

Tomaat alle bedrijven in inventarisatie
144 m3/ha per jaar 427 m3/ha per jaar

op basis van 48 bedrijven op basis van 278 bedrijven

aantal nullozers: 7 aantal nullozers: 65

Stikstoflozing 0 kg/ha Emissienorm: categorie 5

maximum lozing 2015-2017 83 kg/ha

maximum lozing 2018-2027 67 kg/ha

maximum lozing 2027 0 kg/ha

aantal nullozers: 27

Gemiddelde lozing in gewasgroep
glasgroenten

288 m3/ha per jaar

op basis van 155 bedrijven

Tomaat, kruiden

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lozingsgegevens [m3] per periode 2016 
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Bedrijfsscan Waterstromen

Betreft waterstroom Lozing gaat naar

Condenswater van de kas Naar waterbassin

Overtollig drain- of drainagewater (tijdens teelt)
Niet van toepassing / 

geen lozing

Overloop van drain- of drainagesilo
Niet van toepassing / 

geen lozing

Overtollig drainwater bij teeltwisseling
Niet van toepassing / 

geen lozing

Reinigingswater watergeefsysteem (bij teeltwisseling)
Naar drain(age) 

opvangsilo

Spoelwater watergeefsysteem (tijdens teelt)
Naar drain(age) 

opvangsilo

Filterspoelwater
Naar drain(age) 

opvangsilo

Condenswater van WKK Naar riool of rioolbuffer

Condenswater van de ketel Naar oppervlaktewater

Brijn van omgekeerde osmose In de ondergrond

Reinigingswater binnenkant kas Op de grond

Reinigingswater buitenkant kas Naar oppervlaktewater

Spoelwater van ontijzeringsinstallatie
Niet van toepassing / 

geen lozing

Andere waterstroom
Niet van toepassing / 

geen lozing

*) Toelichting lozing naar anders:  

Hemelwater Geen bijzonderheden n.v.t.

Toelichting

Bij bassin < 3.500 m3/ha: mag niet overlopen. Bij vol bassin regenwater 

direct afvoeren naar oppervlaktewater.

{Niet van toepassing} 

{Niet ingevuld}

{Niet van toepassing} 

Dit is de gewenste gang van zaken. Drainwater kan worden hergebruikt. 

Dit is de gewenste gang van zaken. Het water kan worden hergebruikt als 

gietwater. 

Dit is de aanbevolen route. Gebruik silo als bezinkbak of maak evt. gebruik 

van (doek)filter. Water kan hergebruikt. 

Dit is de aanbevolen route. 

Mag alleen als afstand van perceel groter is dan 40 meter of als 

rioolcapaciteit onvoldoende is. 

Alleen met ontheffing; uiterlijk tot 1 juli 2022.

Gebruikelijke en onvermijdelijke afvoerroute. 

Toegestane afvoerroute, mits gebruikte kasreinigingsmiddelen geschikt 

zijn en er geen visuele verontreiniging optreedt. 

{Niet van toepassing} 

{Niet van toepassing} 

{Niet van toepassing} 
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Schematische tekening (processchema) van het watersysteem met 
minimaal:  

Gietwatervoorziening (regenwater (opslag in m³)+ aanvullend gietwater)
  
Route van de verschillende waterstromen (o.a. gietwater, condenswater, 
drain(age)water, filterspoelwater)  
Drain(age)waterput(ten)  
Locatie watermeters  
Locatie en type filter  
Drain(age)watersilo’s met inhoud in m³ en overige buffervoorzieningen
  
Calamiteitenoverloop (met watermeter en/of afdichting)  
Signaleringssysteem voor onbedoeld hoog-water b.v. in drain(age)put of silo
  
Capaciteit ontsmetter (m³/u) indien aanwezig  

 



Hemel
water  

14,500 m3 20 m3/uur 

Omgekeerde osmose 

bemestings
unit 

Dagvoorraad 
bemest 

2 * 420 m3 

Drainopvang 
vuil 

Drainopvang 
ontsmet 

Priva HDUV-
drainwater-
ontsmetter 

500 m3 500 m3 

Riool-
buffer 

180 m3 

Vrij verval riool, 
geen telemetrie 

Gietwater naar de kas 

Condenswater 

spoelwater 

Zandfilter 

Amiad 
schermfilter 

Filter, 
type …….. 

Drain-
putten 

Kraan, 
literteller 

Kraan, 
literteller 

 literteller 

Brijn naar 
ondergrond 

Dagvoorraad 
bemest 

Hemelwater, 
260+360 m3 

Condens
water 

spoelwater 

310 m3 



Tekening van het bedrijf op schaal (tenminste 1:10.000) met daarin minimaal:
  
a. Locatie drain(age)waterput(ten)  
b. Locatie watermeters  
c. Locatie gietwatervoorziening, silo’s en buffervoorzieningen  
d. Locatie van alle leidingen naar oppervlaktewater incl. functie-aanduiding

  
e. Locatie calamiteitenoverloop (met watermeter en/of afdichting)  
f. Locatie signaleringssysteem voor onbedoeld hoog-water b.v. in drain(age)put of 

silo  
g. Locatie van alle leidingen met aansluiting op riolering incl. functie-aanduiding

  
 
 



3334

3295

5067

2836

9

Fase 2

Fase 1

 

O

te graven water

2

51x5=255

2,8

12,5

A

10,6

G

ø10,6
369,6 m3

ø9,68
310,6 m3

ø8,8
256,7 m3





Bedrijfsscan Waterstromen

Bedrijf: 
Wateropname door gewas 1,97 ml/m2 per J/cm2 (cc per Joule)
Drainpercentage bij vaste drain 28%
Drainstrategie vaste drain

0 5% tot 500 J/cm2 per dag
500 10% van 500 tot 1000 J/cm2 per dag

1.000 15% van 1000 tot 1500 J/cm2 per dag
1.500 20% van 1500 tot 2000 J/cm2 per dag
2.000 25% van 2000 tot 2500 J/cm2 per dag
2.500 30% hoger dan 2500 J/cm2 per dag

Recirculatie NEE
Maximaal volume wateropslag 15.000 m3 158 l/m2

Startwaarde bassinvulling 100%

Teeltoppervlak = glasoppervlak 95.000 m2 0

Volume draintank 500 m3 5,3 l/m2
Lekkageverliezen drainopvangsysteem 0% 0 l/m2
Verliezen regenwateropvang 10% (lek, overstromende goten, ..)

Bron- of aansluitcapaciteit water herkomst 2 500 m3/dag

30% 4.500 m3
40% 6.000 m3

Weerscenario 1

Vergelijk jaarscenario's droog jaar - 2003
Jaarsom globale straling [J/cm

2
] 408.913

Totaal neerslag per jaar [l/m2] 605

[l/m 2 ] 804

[m 3 ] 76.344

[l/m 2 ] 1.110

[m 3 ] 105.447

[m 3 ] 46.447
44%

dagen 118

[m 3 ] 59.000
56%

dagen 0

[m 3 ] 0
0%

Maximale nog te vervullen 

waterbehoefte
m 3  per dag 0

Maximale watergift m 3  per dag 742

[m 3 ] 3.035
20%

[m 3 ] 5.353

6%

[l/m 2 ] 2,2

[m 3 ] 205

Aantal dagen met meer drain dan 

tankvolume
dagen 365

drain per jaar [l/m 2 ] 306

[m 3 ] 29.103

28%

lekkage [m 3 ] 0
0%

drainlozing of overloop [m 3 ] 29.103
28%

Drainlozingen bij weerscenario 1

Grootste drainvolume per dag

Drainwaterverliezen per jaar

Overstort hemelwateropvang
16%

2,2

208

365

2,3

216

365

0
0%

28.115
28%

Weerscenario 2 Weerscenario 3

296

28.155

27%

296

28.115

28%

0

28.155
0%

28%

18.099 15.064

20%

38%
0 0

44%

39.000
78

Laagste bassinniveau

0%

784

3.477 3.259
23% 22%

Totaal nog te vervullen 

waterbehoefte 0%
0

755

0 0

777
73.856

57%

87

0

43.500
43%

395.030
894 871

Totale behoefte aanvullend water 

herkomst 2

Wateropname door  gewas per jaar

Totale waterbehoefte per jaar

776

1.110

62.867

76.344

101.867

Gebruikte watervoorraad uit opslag 

1.074
102.010

58.510

395.586

Lichtafhankelijk drainpercentage

RotterdamMeteodata van weerstation

20162015

 

bijvullen water 2 AAN bij bassinvulling
bijvullen water 2 UIT bij bassinvulling

m2 extra oppervlak 

hemelwateropvang

(bronwater met omgekeerde osmose)

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m3 per maand 

Maand 

Drainlozing of overloop Lekverliezen drainwater

Waterstromen en emissie
Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met Jaap Bij de Vaate

j.bijdevaate@delphy.nl - tel. 06 2651 8675

24-7-2017
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Bedrijfsscan Waterstromen

Weerscenario 1
droog jaar - 2003

  

Weerscenario 2
2015

Weerscenario 3

2016
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Watervoorraad en -gebruik = weerscenario 3 
Behoefte aanvullend water [m3/dag]
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Aanvulling water herkomst2 [m3/dag]

Waterstromen en emissie
Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met Jaap Bij de Vaate
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Checklist controle en onderhoud watertechnische installatie 

versie 2017-06  pagina 1 van 4 

Op een glastuinbouwbedrijf is de watertechnische installatie cruciaal voor de productie. Er is controle nodig op het functioneren voor een optimale 
productie, maar ook om besparingen te kunnen realiseren door het beperken van verliezen en voorkomen van emissie. Deze checklist combineert 
het operationele belang (betrouwbare afgifte, goede sturing van voeding) met het voorkomen van emissie.  
 
In principe is er maar één spuiroute op een substraatbedrijf: via één spuileiding naar het riool (via de rioolbuffer) of naar het oppervlaktewater als er 
geen rioolaansluiting is. Voor beide routes gelden de emissienormen. Voor oppervlaktewater geldt bovendien dat ook niet-geregistreerde 
emissieroutes zoals lekkages op het oppervlaktewater terecht komen (via de onderbemaling). Daardoor wordt de kwaliteit van het 
oppervlaktewater negatief beïnvloed, en dat brengt de de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar. Dus: ook al is er (nog) geen 
handhaving op deze niet-meetbare en vaak niet-zichtbare emissiestromen, het is in uw belang om deze stromen te beperken. Bovendien kan het 
besparingen opleveren.  

              
Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ dag week maand kwartaal jaar bij teelt- 

wisseling 

⃟ Jaarlijkse onderhoudsbeurt van voedingsunit (contract)     OK  

⃟ Jaarlijkse onderhoudsbeurt van ontsmetter (contract)     OK  

⃟ UO-registratie: jaarlijks  indienen vòòr 1 mei. http://www.uo-glastuinbouw.nl/      OK  

⃟ UO-registratie: watergift, spui, meststoffen, toepassing gewasbeschermingsmiddelen. 
Bewaarplicht van 5 jaar.  OK    OK  

⃟ UO: bemonstering van te lozen water; analyse op EC, NO3, NH4, P en Na. N.v.t., er is geen lozingsstroom 

⃟ Volumemeters op drainwaterlozing moeten eens per 3 jaar gecontroleerd en 
onderhouden worden door een deskundige. Bewijs hiervan moet aanwezig zijn. 

Meter staat stil; onderhoudsbewijs nog niet aanwezig, 
zal worden verzorgd.  

⃟ Controle flow en/of flowafwijking per kraanvak OK      



 

Checklist controle en onderhoud watertechnische installatie 
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ dag week maand kwartaal jaar bij teelt- 

wisseling 

⃟ Controle EC en pH van de gift op de computer OK      

⃟ Schoonmaken en ijken van beide pH-meters op de unit   OK    

⃟ IJken hand-pH-meter   OK    

⃟ Afgiftecontrole aan de druppelaar: volume, EC, pH  OK     

⃟ Controle of A en B-bak(ken) gelijk leeg worden getrokken: beveiliging op systeem OK      

⃟ Ontsmetter controle op functioneren (UV-ontsmetter: transmissiewaarde van het water, 
bedrijfsuren van de UV-lamp). 100 J/cm2 UV-dosis; alarm op flow.  OK      

⃟ Meedruppelen van producten (H2O2) sinds 3 jaar om leidingen schoon te houden van 
neerslag en biofilm .  OK      

⃟ Schoonspoelen van druppelleidingen; spoelwater naar vuilwatersilo.    OK    

⃟ Filters reinigen op kraansets N.v.t.  

⃟ Controle flowafwijking voor en na het zandfilter. Spoelt 1x/12 uur. Spoelwater naar 
vuilwatersilo.  OK      

⃟ Controleren, schoonmaken en ijken van litertellers: aanvoer naar de kas, op drain- 
leidingen, spuileiding.    OK  OK 

⃟ Spuiregistratie controleren; check redenen voor spui en of spui voorkomen had kunnen 
worden; noteer redenen - voor discussie met adviseur en evt. waterkwaliteitsbeheerder  N.v.t.  
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ dag week maand kwartaal jaar bij teelt- 

wisseling 

⃟ Controleren of instellingen voor recirculatie nog kloppen: niveauregeling draintanks, EC-
voorregeling. Max. 1,8 mS/cm in voorregeling. OK      

⃟ Nalopen kraansets op lekkage; visuele controle op natte plekken in de kas (lekkende 
draingoten, lekke druppelslangen, verdwaalde druppelaars, losgeraakte eindkappen, 
…..). Reparatie waar nodig. 

  OK Instructie 1x per 2 weken 

⃟ Visuele controle van verbindingen van draingoten met afvoersysteem   OK   OK 

⃟ Controle van drainvaten, leidingwerk (drukverliezen): via niveaucontrole OK      

⃟ Controle en reinigen van condensgoten en doorvoeren naar drainopvang      OK 

⃟ Vorstperiode: leegloopleidingen van condensgoten voor de vorst open zetten, na 
vorstperiode weer dichtzetten.  N.v.t.  

⃟ Visuele controle buiten de kas: zichtbare lekkages (in winter mogelijk met 
warmtebeeldcamera)  OK     

⃟ Visuele controle van silo’s en bassins (lekkage, roest, ..), niveaumetingen en 
alarmeringen, zijn leidingen intact OK      

⃟ Periodieke keuring van silo’s (verplicht bij silo’s van 7 jaar of ouder)     OK  

⃟ Controle van overlopen van silo’s en draintanks (zijn ze functioneel, alleen naar draintank 
of rioolbuffer)  N.v.t., overlopen verwijderd.  

⃟ Visuele controle van afwatering van perceel, lopen drains en/of onderbemaling? Waar 
komt dat water vandaan? Is het mogelijk dat het water van lekkage van giet- of 

N.v.t. Helft van perceel is gedraineerd, onderbemaling 
werkt niet.  
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ dag week maand kwartaal jaar bij teelt- 

wisseling 

drainsysteem in de kas afkomstig is? Evt. bemonsteren en analyseren.  

⃟ 
Drainsilo’s reinigen, slib afvoeren. Afvoerbewijs aan waterdossier toevoegen. 

In 2013 zeil vernieuwd en slib afgevoerd. 
Sindsdien weinig vervuiling, geen 

slibafvoer 
OK 

⃟ Controle en update van tekeningen van de watertechnische installatie     OK  

⃟ Personeelsinstructie:  opletten op lekkages - aan wie aandachtspunten voor onderhoud 
en reparatie melden - hygiënemaatregelen en -risico’s - ARBO     OK  OK 

⃟ Instructie: hoe te handelen in geval van calamiteit die lozing tot gevolg kan hebben?      OK  

 





Teeltwisseling  
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Het betreft een onbelichte glasgroententeelt, dus teeltwisseling vindt plaats in november – december. 

Einde teelt: opgebruiken voedingsoplossing, voorkomen waterverliezen 

Onderdeel  Aanpak op het bedrijf 

Restant drain- en druppelwater in systeem; opgebruiken van 
voedingsoplossing 

Aan het einde van de teelt is alle drainwater opgebruikt  en is de dagvoorraadtank met 
voedingsoplossing leeg.  

Leeglopen van druppelslangen voor reiniging 
Niet van toepassing: door toepassen van reinigingsproduct in voedingsoplossing is 
het druppelsysteem schoon en hoeft het aan het einde van de teelt niet te worden 
gereinigd en gespoeld.  

Volzetten van druppelslangen voor reiniging, weg laten lopen van oplossing Idem.  

Voorkomen van lekwater uit substraat in kas 

De matten aan het einde van de teelt zijn nog nat. Ze worden op een doek naar het 
middenpad getrokken en met een shovel in de bak naar buiten gereden en op een 
hoop op het erf gegooid. Daarbij lekt voedingswater uit de matten, dat het erf oploopt.  
GEWIJZIGDE AANPAK VANAF TEELTWISSELING 2017:  
De matten zullen in een gesloten bak uit de kas worden gereden en meteen in een 
lekvrije container worden gestort om lekverliezen zoveel mogelijk te voorkomen.  

Lekdichte containers voor afvoer substraat en plantmateriaal; lozing percolaat 
naar oppervlaktewater en riool is verboden 

Lekvrije containers worden besteld; te controleren of ook de juiste containers worden 
geleverd.  
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Kas reinigen 

Onderdeel  Aanpak op het bedrijf 

Condensgoten: wel/niet afkoppelen?  Worden niet afgekoppeld.  

Binnenkant van de kas reinigen 

Voor het binnen reinigen van de kas werd vroeger fluor gebruikt. Het bedrijf zal vanaf 
2017 andere, niet-schadelijke reinigingsproducten toepassen, zodat eventuele 
restanten in het drainsysteem geen ongewenste gewasreacties zullen veroorzaken. 
Dan kan er zonder te lozen vanaf het begin worden gerecirculeerd.  
Kas werd tot nu toe gefogd met formaline na de teelt. Dit is vanuit hygiëneredenen 
noodzakelijk (pepinomozaiekvirus etc.). Het eerste condenswater werd dan op de 
sloot geloosd. Hiervoor wordt een alternatief gezocht.  

Reinigen goten & watergeefsysteem. Waar gaat water heen? 
Vroeger werd hiervoor chloor gebruikt. Vanaf 2017 zal waterstofperoxide (H2O2) 
worden gebruikt, dat geen problemen oplevert in het recirculatieproces. Het 
spoelwater zal in de vuilwatersilo worden opgevangen en hergebruikt.  

 

Teeltwisseling: drainputten en silo’s reinigen 

Onderdeel  Aanpak op het bedrijf 

Legen draintanks, silo’s? Silo’s zijn leeg aan het einde van de teelt. Er hoeft niets te worden geloosd.  

Afvoer slib uit draintanks? Slib is nog nooit een probleem geweest. Als het moet, zal het door een professioneel 
bedrijf worden afgevoerd (bv. Valk & De Groot, Monster).  

Toegepast reinigingsmiddel? Waterstofperoxide.  
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Teeltwisseling: vullen en uitdrainen nieuwe substraatmatten, start teelt 

Onderdeel  Aanpak op het bedrijf 

Fasering volzetten? xxx  ha wordt niet in één keer volgezet, ze doen het zoveel ze per dag aan kunnen.  

Manier van uitdrainen van matten? 

Matten worden meteen onderaan open gesneden.  
Er wordt overwogen om halverwege de mathoogte met een klein gaatje te draineren, 
waarbij minder drainwater vrijkomt en sneller gewerkt kan worden. Overloop van 
draingoten kan zo worden voorkomen.  

Overloop van drainsysteem bij volzetten / uitdrainen Goten lopen soms een klein beetje over en al het opgevangen drainwater wordt 
opgevangen en hergebruikt. Zie vorige punt.  

Hergebruik drainwater in de startfase? Drainwater wordt vanaf de start hergebruikt, er wordt niets geloosd.   

 
 
 







Aspecten gewasbeschermingsmonitor: 
 teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan; 
 rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of 

gecertificeerd zaai- en plantgoed; 
 monitoring van schadelijke organismen in het gewas; 
 gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig 

signaleren van toenemende ziektedruk; 
 toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de 

inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding; 
 keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu 

(gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van 
verordening (EG) nr. 1107/2009); 

 emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken; 
 resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; 
 overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische 

middelen; 
 oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen. 

 
De registratie van middelengebruik moet ten minste drie jaar worden bewaard en minimaal de 
hieronder opgenomen punten bevatten: 
 de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel; 
 het tijdstip van de toepassing; 
 de dosis van de toepassing; 
 het gebied en het gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt. 

 
http://www.gewasbescherming.nl/Gewasbescherming/Gewasbeschermingsmonitor  

 




