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Verbeteren van 
waterstromen in de kas



Verbeteren van waterstromen in 
de kas

• Door lozingsbesluit meer aandacht voor Wetgeving per 1 
januari 2018 

• Meer bewustwording over belang waterkwaliteit binnen 
de teelt

• Hete zomers zorgen voor waterschaarste: meer 
recirculeren.



Moor Filtertechniek



Twee oplossingen

• Bandfilter : verwijderen van organische vervuiling

• Poseidon: voor selectief verwijderen natrium



Wat is een bandfilter?



Waarom een bandfilter

• Zuiveringsplicht, gesloten waterstroom

• Optimalisatie van waterstromen

• Toepassingsgebied:

– Filtratie van spuiwater van zandfilters, SAF-filters, etc. 

– Filtratie van bassin-, drainwater, water van eb- en vloedvloeren.

– Voorfilter voor ontsmetters (UV, ozon etc.)

– Voorfilter van zandfilters, SAF- filters etc. 

– Schoonhouden watergeefsysteem



Typen bandfilters

• Vlakbedfilter

• Diepbedfilter

• Hydrofilter



Filterpapier

• Materialen

– Viscose

– Polyester

– Polypropyleen

• Filtratie 5 – 70 micron

• Breedte 0,30 – 2 meter





Spuien: oude situatie

Water: 100 m³

Natrium: 5 mmol/l

Water: 50 m³

Natrium: 5 mmol/l

1. 2. 3.

Water: 100 m³

Natrium: 2,5 mmol/l



Spuien: met de Poseidon

Water: 100 m³

Natrium: 5 mmol/l

Water: 100 m³

Natrium: 2,5 mmol/l

1. 2. 3.

Water: 90 m³

Natrium: 3 mmol/l

Loos net zoveel natrium, maar dan:

• Met minder nutriënten

• Zonder gewasbeschermingsmiddelen

• Water bespaart



Natrium verwijderen met 
membraantechniek



Voordelen selectief 
natriumverwijdering

• Bedrijven kunnen blijven recirculeren

• U voldoet aan wet- en regelgeving (indien op BZG-lijst)

• U behoudt een deel van de nutriënten

• U bespaart water

• Stap naar 0-emissie

• Minder lozing van stikstof en fosfaten



Besparing op nutriënten (1)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Na - Natrium

K - Kalium

B - Boor

Si - Silicium

NO3 - Nitraat

Cl - Cloride

Ca - Calcium

Zn - Zink

Mn - Mangaan

Cu - Koper

Mg - Magnesium

P - Fosfor

Mo - Molybdeen

Fe - Ijzer

Op basis van testgegevens, exacte uitkomsten zijn bedrijfsafhankelijk



Besparing op nutriënten (2)

Voorbeeld tomatenbedrijf:

• Er zit nog voor ± € 1,50 per m³ aan nutriënten in het 
drainwater;

• Bij normale lozing gooi je dit dus allemaal weg;

• De Poseidon behoudt ± € 0,55 aan nutriënten per m³.

Jaarlijkse lozing Besparing met Poseidon

1.000 m³ € 550,- / jaar

2.000 m³ € 1.100,- / jaar

4.000 m³ € 2.200,- / jaar




