
Webinar Emissieloos telen & 

goed gietwater
1 oktober 2020



Programma

1. Introductie door Guus Meis (Glastuinbouw Nederland)

2. Huishoudelijke mededelingen

3. Opening door Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland)

4. Onderzoeksprogramma Water door Margreet Schoenmakers 

(Glastuinbouw Nederland)

5. Toelichting projecten door Jim van Ruijven (Wageningen University & 

Research)



 Hoe werkt het webinar?

 Korte presentatie

 Behandelen van uw vragen (zoveel mogelijk)

 Stel vragen via de ‘Q&A knop’

 Vooraf gestelde vragen staan zoveel mogelijk in de presentatie

 Stel vragen op elk moment via de ‘Q&A knop’

 Vragen worden voor iedereen zichtbaar nadat deze is beantwoord

Huishoudelijke mededelingen



Opening

Sjaak van der Tak

Glastuinbouw Nederland



Onderzoeksprogramma Water

Margreet 
Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland

Zie presentatie in andere bijlage



Toelichting projecten

Jim van Ruijven

Wageningen University & 
Research BU Glastuinbouw



Toelichting projecten

1-10-2020; Jim van Ruijven



Biofilm: achtergrond
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 Slijmlaag in leidingen

 Verstoppingen

 Bron van besmettingen

 Chemische reiniging

 Veel producten beschikbaar

 Past binnen emissieloze teelt? 



Biofilm: projectopzet
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Biofilm: resultaten verwijdering
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Biofilm: resultaten preventie
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Filtratie en filterspoelwater: achtergrond
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 Ongezuiverd lozen spoeling met 

onbemest water toegestaan

 Bevat GBM!

 Verwijdering deeltjes

 Optimalisatie waterbehandeling

 Voorkomen verstoppingen

 Zonder lozing filterspoelwater



 Praktijkmetingen in 

verschillende:

 Teeltsystemen

 Gewassen

 Substraten

 Pilotfase drie filterstraten

 Praktijkdemonstratie

Filtratie en filterspoelwater: projectopzet
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Filtratie en filterspoelwater: resultaten
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 Reinigen (veel water in korte tijd):

 Binnenzijde kasdek

 Druppelslangen

 Drainsilo’s

 Goten/tafels/vloeren

 Opstarten nieuwe teelt

 Groot risico op emissies naar oppervlaktewater

 Pieken in GBM en nutrienten worden waargenomen

Emissies teeltwisseling: achtergrond
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 Interviews telers en loonwerkers en metingen praktijk

 Relevante concentraties GBM en stikstof gevonden

 Kasdek + leidingen + goten = ±150 m3/ha gebruik

 Klein deel opgevangen in drainsysteem

 Rest via ondergrond/afvoerputjes/verdampt

Emissies teeltwisseling: opzet & resultaten
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 Watermanagement (kwantiteit én kwaliteit):

 Capaciteit: opslag en pompen

 Retourleiding voor reinigen leidingen

 Gecontroleerd uitdraineren van matten

 Gebruik de juiste schoonmaakmiddelen  hergebruik? 

 Bij voorkeur zuiveren voor lozing

 Handleiding teeltwisseling

Emissies teeltwisseling: oplossingen

17



Alternatieve bronnen gietwater: achtergrond
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 Combineren Kaspro en model waterstromen

 Koppelen verdamping aan beschikbaarheid water

 Doorrekenen scenario’s:

 Beperken verdamping

 Hogere RV

 Terugwinnen verdampingswater

 Waterstof als bron gietwater

Alternatieve bronnen gietwater: projectopzet
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Alternatieve bronnen gietwater: resultaten
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Bedankt voor uw 

aandacht!

Vragen?
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Water webinars 2020

 15 oktober 2020: Emissiebeperking grondgebonden teelten

 19 november 2020: Ion-specifiek telen

 10 december 2020: Telen met toelating meer natrium

Aanmelden: glastuinbouwnederland.nl/webinars



Blijf op de hoogte via:

www.glastuinbouwwaterproof.nl

Bedankt voor uw aandacht!


