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Bekijk hier de online overzichtskaart van de gemelde collectieven. 
 
Als u de onlinekaart opent ziet u onderstaande begin scherm. Daarin staan middels rode 
‘vlekken’ de collectieven weergegeven en de waterschapgrenzen met als onderlegger een 
topografisch kaart. U kunt over de kaart ‘bewegen’ door u linker muisknop ingedrukt te 
houden en de kaartlaag te verschuiven. 
 

 U kunt in- en uitzoomen met het wieltje van uw muis of via +/- knop in de kaart. Ook 
kunt u met het vergrootglas symbool uw bedrijf of locatie opzoeken met adresgegevens 
en/of plaatsnaam. 
 
 

 
 
 
 

http://zlto3.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=4bc98b980407496088d6bbba62c58b25


 

   

 U kunt kaartlagen aan- en uitvinken, in het menu ‘kaartlagen’ rechts bovenin het 
scherm. U kunt daar ook een recente (2014) luchtfoto aanzetten, om bijvoorbeeld uw kas  
te zien. 
 

 
 

 Binnen de onlinekaart kunt u met redelijke nauwkeurigheid oppervlakte en afstanden 
opmeten, via het menu ‘meten’ rechts bovenin het scherm. Hier kunt u een liniaal en of 
oppervlakte tool selecteren en aangeven welke meeteenheid u wilt gebruiken (bijvoor-
beeld m2 of ha). 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
Wanneer u meer wilt weten over een van de collectieven klikt u de rode ‘vlek’ aan van het 
betreffende collectief. Op dat moment opent een pop up van het betreffende collectief. 
Daarin staat als titel een unieke code van het collectief, (voorlopige) naam van het collec-
tief, oppervlakte van het totale gebied in hectare (dus niet het netto ha kasoppervlak) en 
aantal participanten (zoals nu bekend). 
 

 
 
 

VRAGEN 
Neem voor vragen en/of opmerkingen over deze overzichtskaart contact op met Glastuin-
bouw Nederland, e-mail water@glastuinbouwnederland.nl. Vermeld daarbij altijd de unie-
ke code van het betreffende collectief. Kijk ook voor meer informatie op 
www.glastuinbouwnederland.nl/water. 
 

DISCLAIMER 
Overzicht van aangemelde initiatieven Collectieve Waterzuivering Glastuinbouw Neder-
land. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, data blijft in eigendom bij 
Glastuinbouw Nederland. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Glas-
tuinbouw Nederland. 
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