
 

   

Workshops WaterEvent 7 oktober 2021 
 

Workshops ronde 1 

 

1. Microbiele sturing van gietwater voor weerbaar gewas en substraat (Marta 

Streminska, Wageningen University & Research en Andre van der Wurff, Groen Agro 

Control)  

We leren steeds meer over de samenstelling en de werking van het microleven rond de 

wortels van de plant. Planten hebben hier zelf een grote invloed op door middel van het 

uitscheiden van wortelexudaten, maar ook organische stof uit substraat of meststoffen kan 

van grote invloed zijn. In deze workshop worden ervaringen met het sturen van microbiële 

functies in het wortelmilieu uit het onderzoek door middel van een discussie gekoppeld aan 

ervaringen uit de praktijk.  

 

2. Ionspecifiek meten (Chris Blok, Wageningen University & Research)  

Voor substraattelers is het gebruikelijk om de samenstelling van drain en voedingswater 

regelmatig te laten analyseren, voor het bijsturen van de samenstelling van de 

voedingsoplossing. De dagelijkse sturing van de dosering van meststoffen wordt gedaan op 

basis van EC. Er lijkt nu een doorbraak te ontstaan in technologie om continu de exacte 

samenstelling van het voedingswater te kunnen meten, zodat met een aangepaste regeling 

op veel kortere termijn zinvolle wijzigingen kunnen worden toegepast. In deze workshop 

krijgt u een toelichting op potentiele mogelijkheden hiervan. 

 

3. Waterefficiënte teelt op substraat (Jim van Ruijven en Erik van Os, Wageningen 

University & Research) 

De verplichte (nagenoeg) emissieloze teelt komt steeds dichterbij, met de lager wordende 

emissienormen voor stikstof die nu in sommige teelten al om serieuze beslissingen vragen. 

Voor een aantal reeds bekende knelpunten wordt in dit project aan oplossingen gewerkt 

(spoelwater amaryllis, ophoping zink in phalaenopsis) en er worden in drie teelten 

(komkommer, aardbei en phalaenopsis) metingen uitgevoerd om tot nu toe onbekende 

knelpunten te kunnen achterhalen. In deze workshop krijgt u een toelichting op dit lopende 

project en wordt gediscussieerd over mogelijke oorzaken voor lozingen. 

 

Workshops ronde 2 

 

1. Goed gietwater (Margreet Schoenmakers, Glastuinbouw Nederland en Nienke 

Koeman-Stein, KWR) 

Deze workshop gaat in op de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen voor de 

gietwatervoorziening van de toekomst. Hoe gaat u in de toekomst zorgen voor voldoende 

goed gietwater? De beschikbaarheid van goed gietwater staat vanwege onder meer 

klimaatverandering en bodemdaling onder druk. De toepassing van omgekeerde osmose is 

vanaf volgend jaar niet meer vanzelfsprekend.  Deze workshop gaat in op de 

(beleids)ontwikkelingen, voortgang van de relevante projecten, de mogelijkheden en 



 

   

uitdagingen van de toekomst. Met elkaar discussiëren we over de gewenste ontwikkelingen 

en de benodigde kwaliteit van het gietwater.  

 

2. Toekomst van sensoren (Erik van Os, Wageningen University & Research en Arie 

Draaier, Sendot)  

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om 

snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit, om zo – indien nodig - in te kunnen grijpen 

in de water- en nutriëntenvoorziening van de planten en de waterzuivering. Dankzij 

verbeteringen in sensortechnologie worden sensoren kleiner en zijn er steeds meer 

parameters die snel en tegen relatief lage kosten gemeten kunnen worden. In deze workshop 

worden de laatste ontwikkelingen met u gedeeld, wordt gediscussieerd over de praktische 

toepassing van deze sensoren en wordt onderzocht of er bij de ondernemers nog vragen 

liggen voor nieuwe sensoren.  

 

3. Water en substraat in circulaire tuinbouw (Alexander Boedijn en Chris Blok, 

Wageningen University & Research) 

Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling voor verduurzaming van de economie is het 

uitrollen van de circulaire economie, waarin reststromen een andere nuttige toepassing 

vinden. Voor de tuinbouw is dit een belangrijke ontwikkeling, omdat veel grondstoffen 

(meststoffen, substraat, aanvullend water) voor een groot deel uit nieuwe bronnen worden 

gewonnen. In deze workshop wordt deze ontwikkeling voor de tuinbouw tegen het licht 

gehouden en wordt gediscussieerd over mogelijkheden om het gebruik van ‘verse’ 

grondstoffen terug te dringen.  

 

 

 


