
Onderzoeksprogramma 

Water



Kennis in je Kas

Sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend

onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s:

 Energie: Kas als Energiebron

 Water: Glastuinbouw Waterproof

 Plantgezondheid: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

 Voor telers en door telers gefinancierd

 Gericht op strategisch doel voor (middel-) lange termijn

 Onderzoek én kennisuitwisseling over resultaten

 Onderzoek veelal gefinancierd uit combinatie van 

middelen



Glastuinbouw Waterproof

Doelstelling:

Een klimaatbestendige en water-

efficiënte kas met een gezond gewas

 Emissieloze kas in 2027

 Perceptie en imago product/sector

 Behoud beschikbaarheid pakket 

gewasbeschermingsmiddelen

 Beschikbaarheid goed gietwater

 Klimaatadaptatie



Onderzoekslijnen 
Glastuinbouw Waterproof

 Onderzoekslijnen Kennis in je Kas 

 Vastgesteld in overleg met 

glastuinbouwondernemers. 

 Samengevat:

− Bereiken nagenoege nulemissie

− Teeltoptimalisatie 

(water/bemesting)

− Beschikbaarheid goed gietwater

 Kennisuitwisseling



Wat hebben we al bereikt?

Enkele voorbeelden, kennis over:

- Telen met meer natrium

- Beheersing biofilmvorming in leidingen

- Filtratie in emissieloze teeltsystemen

- Microbieel gezond water

- Afwijkende waterstromen; teeltwisseling 

- Emissieloos telen 

- Lysimeter

- CRF

Resultaten: glastuinbouwwaterproof.nl



Lopende projecten (KijK)

 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II (webinar 10/12) 

 Waterkwaliteit snel in beeld

 Zorgplicht grondgebonden teelten (webinar 15/10) 

 Optimalisatie bemesting met ion-specifieke sensoren (webinar 19/11) 

 Coastar; waterbank 

 Handzame nitraatmeter (BCO leden/tuinders gezocht) 

 Waterefficiënte teelt substraat (deelnemers gezocht)

 Kringloopbestendige  grondteelt (deelnemers gezocht)

Daarnaast rekening houdend met Water projecten buiten KijK

Resultaten en voortgang: glastuinbouwwaterproof.nl



Coastar/waterbank



Implementatie projecten

Twee projecten:

- Waterefficiënte teelt substraat

- Kringloopbestendige grondteelt

Kennis niet op de plank laten liggen:

- In onderzoek al veel mogelijk; maar lukt

het ook in de praktijk?

- Grenzen in de praktijk verkennen

- Knelpunten zichtbaar maken voor teelt en overheid

 Wat is een nagenoege nul-emissie?

 Wanneer is emissie zoveel mogelijk voorkomen?



Nieuwe projecten
In ontwikkeling

 Nieuwe projectvoorstellen ingediend

Minder aandacht voor:

Nagenoege nullozing

Meer aandacht voor:

- Beschikbaarheid gietwater

- Risico beheersing waterkwaliteit

- Circulaire tuinbouw 

 Wat zijn uw nieuwe kennisvragen?



Bedankt voor uw aandacht!

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist Water /

Programmamanager Water

Vragen?


