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WATER & MILIEU 

 

Ondernemers en waterschappen hebben samen de ambitie om de kwaliteit van het opper-

vlaktewater in glastuinbouwgebieden verder te verbeteren. Beiden hebben hierin een ei-

gen rol. De beste resultaten bereiken we door samen op te trekken, zoals bij de Gebieds-

gerichte Aanpak. Verdere verbetering van de waterkwaliteit vergt daarnaast een groter 

waterbewustzijn bij individuele ondernemers, om uiteindelijk de waterkringloop op het 

bedrijf of binnen het gebied te sluiten. Produceren in harmonie met de omgeving is de 

license tot produce voor de Nederlandse glastuinbouw. 

 

Nagenoeg nul-emissie definiëren  

Verantwoorde Glastuinbouw stuurt aan op nagenoeg nul-emissie in 2027. Komend jaar be-

palen we in samenspraak met de landelijke commissies wat nagenoeg in dit verband bete-

kent. De geplande verminderingen voor de komende jaren zijn in veel teelten met de no-

dige inspanningen nog te doen. Als opmaat voor nadere invulling van de term “nagenoeg” 

gaan de landelijke gewascommissies van Glastuinbouw Nederland per teelt aangeven wat 

daarna nog realistisch is. Dit is tevens belangrijke input voor het onderzoeksprogramma 

Glastuinbouw Waterproof. Om (on)bewuste waterstromen naar oppervlaktewater te sane-

ren, gaan we in 2019 door met de uitrol van de Gebiedsgerichte Aanpak naar andere ge-

bieden. 

 

Alternatieven voor goed gietwater 

Voldoende goed gietwater is een essentiële productiefactor. Glastuinbouw Nederland zet 

in op alternatieve gietwatervoorzieningen. Gezuiverd restwater is onder voorwaarden een 

uitstekende bron van gietwater. Lokaal worden daarmee ervaringen opgedaan. Hetzelfde 

geldt voor opgevangen regenwater van bedrijfsterreinen. Mits dit water aan onze strenge 

eisen voldoet, is dit ook een alternatieve bron. Glastuinbouw Nederland wil het gebruik 

van grondwater incl. omgekeerde osmose structureel behouden als aanvullende oplossing 

voor goed gietwater. 

Waterefficiëntie wordt de komende jaren steeds belangrijker. In Nederland lopen we nu 

voorop, maar de concurrentie leert snel. Water terugwinnen uit kaslucht en dat hergebrui-

ken als gietwater is een nieuwe uitdaging. 

 

Klimaatadaptatie 

De veranderingen in het neerslagpatroon door de klimaatverandering gaan sneller dan de 

voorspellingen van de klimaatwetenschappers. Naast de beschikbaarheid van goed gietwa-

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/gebiedsgerichte-aanpak/
https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/
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ter bij droogte moet de glastuinbouw ook rekening houden met perioden van steeds hevi-

gere neerslag. Daarom rolt Glastuinbouw Nederland Rainlevlr en vergelijkbare initiatieven 

breder uit. Zo voorkomen we wateroverlast in onze omgeving. 

 

Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof 

Een verantwoorde glastuinbouw kan niet zonder innovatie. Op het vlak van Water zijn de 

onderzoeken gebundeld in het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. In 2019 

wordt gewerkt aan het sneller in beeld krijgen van de waterkwaliteit, zodat water veiliger 

hergebruikt kan worden. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van recir-

culatie in de substraatteelt, het optimaliseren van watergift en bemesting in de grondteelt 

en het ontwikkelen van alternatieve gietwaterbronnen. Ook wordt kennis ontwikkeld met 

betrekking tot microbiologie en waterkwaliteit. Voor het stimuleren van het waterbewust-

zijn ontwikkelt en test Glastuinbouw Nederland samen met studenten dit jaar een water-

bewustzijnsscan onder de noemer ‘Wat weet jij van jouw Watersituatie?’. Het project 

Emissieloze Kas zoekt met kennis vanuit gedragswetenschappen wat ondernemers moti-

veert om bewust en actief te werken aan verbeteringen in hun bedrijfswaterhuishouding. 

Goede voorbeelden in de directe eigen omgeving scoren hoog. Het uitdragen en in de prak-

tijk toepassen van de onderzoeksresultaten blijft van belang. Om dat te bewerkstelligen 

zoeken we o.a. nadere aansluiting bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de moge-

lijkheid om beschikbare subsidies beter te benutten. 

 

Milieuwetgeving 

Alle milieuaspecten van glastuinbouwbedrijven komen vanaf 2021 onder het Besluit Activi-

teiten Leefomgeving van de Omgevingswet. Glastuinbouw Nederland waakt ervoor dat bij 

de overgang de voorschriften niet verzwaard worden en werkbaar blijven voor onderne-

mers. De regio’s krijgen hier nadrukkelijk mee te maken, want in de uitvoering verschuift 

veel van de Rijksoverheid naar waterschappen en gemeenten. Voor lokaal maatwerk is het 

nodig vroegtijdig aan de discussie deel te nemen. Met enige landelijke gelijkheid als doel 

werkt Glastuinbouw Nederland samen met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de 

Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan handreikin-

gen voor glastuinbouwsituaties. Gebruik hiervan houdt het onderlinge speelveld voor on-

dernemers zoveel mogelijk gelijk. 
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OMGEVING 

 

Voldoende, moderne, goed toegeruste kassen zijn onmisbaar voor verdergaande verduur-

zaming rond energie en water evenals voor behoud van moderniteit en concurrentiekracht 

van de glastuinbouw. In 2019 werkt het team Omgeving langs vier lijnen aan randvoor-

waarden rond modernisering van glasareaal. 

 

Herstructurering & modernisering 

Soms belemmert de bestaande structuur lokaal gewenste vernieuwing en modernisering 

van het kassenbestand. Voor die situaties zijn regelingen (instrumenten) nodig die helpen 

om knelpunten op te lossen. Knelpunten zoals burgerwoningen tussen kassen, watergangen 

op verkeerde plekken of ontbrekend handelingsperspectief voor verspreid liggend glas. 

Glastuinbouw Nederland werkt aan opschaling van lokale regelingen zoals de Verplaatsings-

regeling Westland naar provinciaal of landelijk niveau. 

 

Omgevingswet 

In de Omgevingswet die nu wordt geconstrueerd gaan zeven wetten en 65 AMvB’s op met 

als doel vanaf 2021 alle regelgeving en vergunningverlening rond bedrijven te vervangen 

door één vereenvoudigde wet. Glastuinbouw Nederland is nauw betrokken en in aanloop 

naar de parlementaire behandeling (via VNO/NCW) zijn wij een preferente consultatie-

partner. 

 

Omgevingsvisies 

Conform de nieuwe Omgevingswet worden per 2021 de kaders voor ontwikkeling van de 

glastuinbouw die overheden in gemeenten, provincies en nationaal maken in diverse omge-

vingsvisies verwoord. Hiermee wordt het ruimtelijk beleid voor de komende decennia, ook 

voor glastuinbouw, vastgesteld. Dit bepaald in hoge mate wat waar ruimtelijk mogelijk is. 

Het team is betrokken en levert inbreng voor ruimtelijke belangenbehartiging van re-

gio/afdeling en stelt desgewenst visies op voor glastuinbouwgebieden en –locaties. 

 

Handhaving 

Kassen in duurzame glastuinbouwgebieden zijn bestemd voor productietuinbouw. Soms 

sluipen andere economische activiteiten binnen, die op een later moment herstructurering 

van een gebied frustreren. Caravanstalling is een bekend voorbeeld. Terwijl die activiteit 

voor een solitair bedrijf juist een goed handelingsperspectief kan bieden. Glastuinbouw 

Nederland informeert hierover en doet de leden handreikingen voor lokaal maatwerk. 
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Bekijk hier het volledige jaarplan 2019 van Glastuinbouw Nederland. 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/organisatie/jaarplan/
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