
 

  

   

Problemen met lozing op de riolering? Meld het ons!  
  

Binnen DuurSaam Glashelder doen we 
onderzoek naar de rioleringscapaciteit en 
brengen we eventuele problemen in kaart. 
Daarbij is uw inbreng van groot belang! 
Kunt u uw afvalwater niet op de riolering kwijt? 
Of ondervindt u overlast vanuit de riolering 
tijdens regenperiodes? Geef dat dan a.u.b. aan 
ons door. Op basis van uw informatie kunnen we 
gericht gaan zoeken naar de oorzaak. U kunt uw 
informatie doorgeven via duursaamglashelder 
@projectenltonoord.nl De resultaten van de 
inventarisatie delen we met u via de volgende 
DuurSaam Glashelder nieuwsbrief. Wij 
verzoeken u om te reageren voor vrijdag 19 april 
2019. 

   

 

   

 

Jaarrapportage Monitoring gereed 

  

In de jaarrapportage van het project monitoring 
zijn de monitoringsresultaten van 2018 
weergegeven. De meetgegevens van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zijn 
getoetst aan de landelijk geldende normen. Uit 
de resultaten blijkt dat ten opzichte van het jaar 
2017 nog geen duidelijke verbeteringen in de 
waterkwaliteit behaald zijn. De jaarrapportage 
leest u hier. 

   

    

 

http://projectenltonoord.mark-i.nl/lt.php?notrack=1&s=5e3299859c55c6e1f2aaa0baab2f7b5c&i=208A264A0A1089


Alle deelnemers hebben een bedrijfswaterscan 
  

Alle deelnemende bedrijven hebben een gesprek 
met Delphy gehad over de waterstromen in het 
bedrijf. Bijna allemaal hebben ze ook al het 
gesprek met het bevoegd gezag gevoerd over 
de resultaten van de bedrijfswaterscan. Dat 
betekent dat alle tuinders aan de slag kunnen 
met het treffen van concrete maatregelen. Zij 
kunnen hiervoor een stimuleringsbijdrage 
aanvragen. 

   

 

   

 

Maak gebruik van de Stimuleringsbijdrage 
  

Als u deelneemt aan het project 
Bedrijfsadvisering dan komt u wellicht in 
aanmerking voor een stimuleringsregeling. Dat 
geldt als u tijdens de looptijd van het project 
daadwerkelijk maatregelen treft op uw bedrijf die 
bijdragen aan de vermindering van emissies in 
het oppervlaktewater. Vanuit het project is 
vastgesteld dat de financiële bijdrage maximaal 
40% van de investeringskosten bedraagt met 
een maximum bedrag van € 2.500,- per tuinder 
en met een minimum investeringsbedrag van € 
2.500,-. Niet alle investeringen komen in 
aanmerking. Check op de website of uw 
investering in aanmerking komt! U vindt hier ook 
het aanmeldformulier. 

   

 

   

 

Verbreed je kennis en doe mee met de Leergroep Sensoren 
  

Binnenkort start de leergroep ‘Meerwaarde met 
Sensoren’. Onder leiding van Jaap BijdeVaate 
van Delphy gaat een groep tuinders aan de 
slag met de vraag op welke manier sensoren 
in je bedrijf daadwerkelijk meerwaarde in de 
bedrijfsvoering opleveren. Welke gegevens 
heb je nodig? Hoe interpreteer je die? Hoe 
krijg je de juiste gegevens? Allemaal vragen 
waarover we ons met elkaar gaan buigen. 
Inschrijven is nog mogelijk via: 
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl 
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Verstuurd naar: mkosterman@projectenltonoord.nl  

 
Uitschrijven  

 
Projecten LTO Noord, Zwartewaterallee 14, Zwolle, 8031 DX Zwolle, Netherlands  

 

 

 

Het project DuurSaam Glashelder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, 
Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Vechtstromen. Voor 
deelproject Bedrijfsadvisering is Waterschap Noorderzijlvest projectpartner. 
 

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar: 

duursaamglashelder@projectenltonoord.nl 
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