
Aanpak
Watersystemen in kaart brengen

Bij 20 telers met verschillende teeltsystemen en gewassen wordt het 

watersysteem in kaart gebracht en worden praktijkmonsters genomen.

Gewas: gerbera, tomaat, komkommer, freesia, potplanten, Phalaenopsis, 

aardbei, aubergine, lelie

 

Teeltsysteem: gotenteelt, grondgebondenteelt, eb/vloed teeltvloer, 

gaastafels, stellingteelt

 

Substraat: steenwol, perliet, kokos, grondgebonden, organisch substraat, 

bark, kokos/ veen

Filtersystemen testen

Verschillende combinaties van filtersystemen worden getest in een 

gecontroleerde omgeving met als doel om filterspoelwater te minimaliseren.

•  Het effect van filtratie op waterkwaliteit in de recirculatie;

•   filtratie – ontsmetting –> capaciteit en de werking van de 

ontsmettingstechniek; 

•  filtratie – toevoeging weerbaarheid verhogende stoffen

•   minimalisatie filterspoelwater, afvoeren van uitgefilterde materiaal in droge 

vorm; 

•   Optimalisatie van filtratie van recirculatiewater door combinaties van 

bestaande en nieuwe filtratietechnieken toe te passen;

•   Seizoens- en bedrijfsvariatie in de kwaliteit van het recirculatiewater, 

waarvoor mogelijk filtratie geoptimaliseerd kan worden.

Pilottesten op praktijkbedrijven

Succesvolle combinaties worden getest op praktijkbedrijven. 

Filterspoelwater belemmert emissieloze 
teelt 
Deeltjes zoals organisch materiaal, zand en algen kunnen bij ophoping in het 

watersysteem van een kas voor problemen zorgen. Deze stoffen worden met het 

filterspoelwater afgevoerd uit het irrigatiesysteem. Filterspoelwater past echter 

niet in een emissieloze teelt.  

 

Terugvoeren van filterspoelwater naar de vuildraintank voorkomt lozing, maar 

ook problemen:

•  organische materiaal vormt een voedingsbron voor pathogenen 

•   door vervuiling van de vuil draintank moeten de filters steeds vaker gespoeld 

worden, 

• de capaciteit van de waterbehandelingsinstallaties (filtratie en bijvoorbeeld 

ontsmetting) wordt beperkt. 

Concepten worden ontwikkeld voor het verwijderen van niet-opgeloste stoffen uit 

recirculatiewater in emissieloze teeltsystemen door geoptimaliseerde toepassing 

van filtratie;

Afb. 1 Bandfilter

Optimale filtratie voor emissieloze teelt
Nienke Koeman1, Jim van Ruijven2

1  KWR Water Research Instituut, Nieuwegein
2  Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw, Bleiswijk

KWR Watercycle Research Institute  
PO Box 1072, 3430 BB Nieuwegein,  
The Netherlands 
 
Corresponding author  
E nienke.koeman@kwrwater.nl  
T +31 (0)30 60 69 558

Conclusie 
Filterspoelwater staat een emissieloze teelt in de weg. Combinaties 
van (nieuwe) filtersystemen moeten in de praktijk gaan uitwijzen dat 
de kwaliteit van het water in het systeem hoog blijft, terwijl er geen 
wateremissies meer optreden.

Watersysteem van een tomatenteler, met monsternamepunten aangegeven met rode en gele cirkels.


