
Welkom bij de 

informatiebijeenkomst 

DuurSaam Glashelder/ 

Bedrijfsadvisering

DE BEDRIJFSSCAN



Het Programma

 Opening door Cees Ruhé, voorzitter LTO Glaskracht Noord 
Nederland

 Toelichting op Duursaam Glashelder door Harrie Vreman, 

projectleider

 Waterkwaliteit en wet- en regelgeving door Gerda Valkering,

Waterschap Hunze en Aa’s

 Toelichting op de Bedrijfsscan door Jaap Bij de Vaate,

Delphy

 Vragen en mogelijkheid inschrijven voor deelname



Samenwerken voor verantwoorde 

Glastuinbouw

Samenwerking :

 Waterschappen

 Gemeentes

 RUD/ODG

 Provincies

 LTO Glaskracht



Beleid

 Kaderrichtlijn Water (EU 2000 – 2015 – 2021 – 2027)

 Activiteitenbesluit

 Emissienormen substraatteelt

 Zorgplicht grondgebonden teelt 

 2e nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde groei, 

duurzame oogst’ (2013 – 2023)

 50 % minder normoverschrijdingen 2018

 90% minder normoverschrijdingen 2023

 Geïntegreerde gewasbescherming 2014



Doelstelling: naar een emissieloze

glastuinbouw!

 Verbetering waterkwaliteit:

 Afname normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen

 Terugdringen emissies N & P

 Behoud middelenpakket:

 Noodzakelijk voor 

geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

 Verdere vergroening



Hoofdlijnen akkoord

 Zuiveringsplicht glastuinbouw

Per 1-1-2018 (individueel)/uiterlijk 1-1-2021 (collectief)

 Synchronisatie toelatingen & milieuwetgeving

Eenduidige, werkbare en handhaafbare regels

 Handhaving & implementatie

Driehoek waterschappen, omgevingsdiensten en NVWA

Inzicht, zuivering en handhaving



Maatregelenprogramma 

Duursaam Glashelder

Harrie Vreman, projectleider



Waarom dit project

 Verbetering waterkwaliteit

 Behoud middelenpakket

 Behoud maatschappelijk draagvlak

 Gericht op GBM en nutriënten



Hoe: Maatregelenprogramma

 Aanpak restwaterstromen – scans – advisering bedrijf - monitoring 

waterkwaliteit en toezicht

 Lobby duurzame gewasbescherming

 Kennis bundelen – leergroep emissiebeperking

 Rioleringscapaciteit

 Natrium arm gietwater c.q goed uitgangswater

 Communicatie



Advisering bedrijf - scans

 Scan geeft inzicht in waterstromen en knelpunten

 Scan geeft inzicht in verbeterpunten

 Excursie naar gesloten bedrijf of uitgevoerde maatregelen

 Doel geen middelen meer in oppervlakewater en riool



Hoe stimuleren?

 Zicht op behoud middelen pakket

 Geven van gerichte voorlichting

 Gratis scan

 Gebruik van stimuleringsregeling

 Afstemming te nemen maatregelingen met toezichthouders en in 

tijd

 Waar nodig verscherpt toezicht



Oplossingsrichtingen

 nul-lozing (= 100% hergebruik drain(age)water en filterspoelwater)

 nul-lozing gecombineerd met mobiele zuivering

 Individuele zuivering (BZG-lijst zie www.helpdeskwater.nl)

 Collectieve zuivering

http://www.helpdeskwater.nl/




Raakvlakken

 Monitoring:

kwaliteit oppervlakte -- waterlozingen

 Toezicht op:

- aanpak knelpunten

- uitvoering afspraken



Waterkwaliteit en Wetgeving

Gerda Valkering,

Waterschap Hunze en Aa’s



Waterkwaliteit en wetgeving

 Europese wetgeving:
Kader Richtlijn Water (KRW)
- Goede ecologische toestand
- Waterschappen monitoren waterkwaliteit
- Normen voor o.a. gewasbeschermingsmiddelen en nutrienten

 Nationale wetgeving:
2e Nota duurzame gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame 
Oogst”
- Waterkwaliteit in 2023 op orde
- In 2018 aantal overschrijdingen gehalveerd
- Project DuurSaam Glashelder zet in op maximaal 1 overschrijding
in 2021



Monitoring en toetsing

Monitoring:
- Type monster = Steekmonster

- Frequentie = 5 keer per jaar 

- Analyse op gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten

Toetsing
- Jaargemiddelde (JG)

- Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC)

- Zomerhalfjaargemiddelde (ZGM)



Meetpunten

Erica



Gewasbeschermingsmiddelen

2017 is nog niet compleet



Gewasbeschermingsmiddelen

2017 is nog niet compleet

Werkzame stof Merk

thiamethoxam Actara, Cruiser 70 WS

thiacloprid Calypso, Exemptor, Dadian

propoxur Niet meer toegestaan

pirimicarb Pirimor, UPL Pirimicarb

metribuzin Sencor SC, Wopro Metribuzin 600 SC

methiocarb Mesurol 500 SC

malathion Niet meer toegestaan

linuron Niet meer toegestaan

imidacloprid Admire, Kohinor 700 WG

heptenofos Niet meer toegestaan

heptachloor Niet meer toegestaan

fipronil Goliath gel (lokaas)

etridiazol Aaterra ME

ethylparathion Niet meer toegestaan

ethyleenthioureum Afbraakproduct van Mancozeb (Fubol Gold)

ethylchloorpyrifos Pyristar 250 CF

dimethoaat Danadim Progress

deltamethrin Decis, Wopra deltamethrin

carbendazim Afbraakproduct van Topsin M Ultra

boscalid Collis, Signum

bifenox Niet toegegestaan in glastuinbouw



Nutriënten



De Bedrijfsscan

Jaap Bij de Vaate,

Delphy



Inhoud

 Activiteitenbesluit: effect op glastuinbouw

 Nullozingsprotocol als hulpmiddel

 Waterstromen in beeld

 Voorbeeld aanpak & dossieropbouw



Activiteitenbesluit (2013)

 Verplichtingen substraatbedrijven: 

 Alle afvalwaterstromen naar het riool

 Één lozingspunt per bedrijf

 Lozingspunt bemeterd

 Gesloten drainopvang 

 Recirculatie

 Emissienorm, afnemend naar 0 kg N per ha in 2027

 Verplichtingen grondbedrijven

 Zorgplicht

 Als gedraineerd: hergebruik van drainwater

 Gebruiksnormen meststoffen

 UO-registratie



2027: 0-emissie

N-emissienormen substraatbedrijven[kg/ha per jaar]

categorie Gewassen 2015-2017 2018 - 2027

categorie 1 Overige groenten 25 25

categorie 2 Anthurium, kuipplanten, perkplanten 33 25

categorie 3 Orchidee (Cymbidium) 50 38

categorie 4 Tulp, eenjarige zomerbloeiers 67 50

categorie 5 Tomaat, kruiden 83 67

categorie 6
Komkommer, potplant, uitgangs-materiaal sier-, 

overige sierteelt 
100 75

categorie 7 Aardbei, aubergine, paprika 133 100

categorie 8 Gerbera, roos, uitgangsmateriaal groenten 167 125

categorie 9 Phalaenopsis, overige potorchidee 200 150



Zuiveringsplicht (1-1-2018)

 Wijziging van Activiteitenbesluit

 Doelen:

 schoon oppervlaktewater (GBM) (maatschappelijk belang)

 behoud middelenpakket (sectorbelang)

 Hoe: 

 Niet lozen en als lozen: alleen naar riool

 Niet lekken

 Zuiveren van lozingswater

 Goedgekeurde installatie (8) of mobiele zuivering (1)

OF: geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen



Waterstromen op orde = belangrijk

 Sectorbelang = beschikbaarheid middelen

 Aandacht bevoegd gezag

 Melden als nullozer: 

 Geen zuiveringsinstallatie nodig

 Bedrijfsscan Waterstromen

 Zekerheid, zelf aan het stuur: eigen plan van aanpak

 Niet verrast door handhavingscontrole



Bedrijfsscan Waterstromen

Binnen project DuurSaam Glashelder:

 Op te leveren: Dossier Waterstromen

 Al meer dan 25 bedrijven gedaan of bezig

 Volgt nullozingsprotocol (PDG – april 2017)

 Incl. Plan van Aanpak voor bedrijf

 Te volgen door: bespreking met bevoegd gezag

 Uitvoering past in bedrijfsvoering



Werkwijze

 Bedrijfsscan Waterstromen

 Bespreking Bedrijfsscan

 Bedrijfsrondgang

 Dossieropbouw

 Plan van Aanpak





Nullozingsprotocol (20-3-2017)

Voor verantwoording waterstromen

 Bruikbaar voor alle situaties – niet alleen nullozing

 Duidelijkheid welke informatie gewenst is: opbouw Dossier 

Waterstromen



Dossier Waterstromen

 Waterstromen in beeld: 

 stromen en technische inrichting
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Waterbalans en waterkwaliteit
 Kloppend met UO-registratie

 Watergift, drain, lozingen

Onderliggende analyses van lozingswater

Eventuele analyses van uitgangswater

 Is watergift in overeenstemming met gewasbehoefte?

 Is hoeveelheid beschikbaar water voldoende?

 Risico’s bij weinig regenval: wat is backup? Wat zijn eventuele 

gevolgen voor lozingen? Kunnen die opgevangen en gezuiverd 

worden? 

 Is volume drainopvang voldoende?

Dossier Waterstromen



 Waterstromen in beeld

 Waterbalans

 Onderhoudsplan en –uitvoering

 Plus logboek watertechniek onderhoud en calamiteiten

 Incl. onderhoudsrapporten silo’s, unit, etc. 

Dossier Waterstromen



Onderhoudsplan

Te vinden in KasWaterWeter

Dossier Waterstromen



 Waterstromen in beeld: stromen en technische inrichting

 Waterbalans

 Onderhoudsplan en –uitvoering

 Omschrijving teeltwisseling

 Calamiteiten: hoe ermee om te gaan?

 Logboeken / documentatie:

 Bezoekrapporten van en correspondentie met bevoegde 

gezagen

 Gewasbeschermingsmonitor

Dossier Waterstromen





Voorkomende knelpunten

 Drainsilo loopt bepaalde periodes over

 Lekkage van teeltsystemen

 Bij het uitdraineren van substraatmatten wordt het water niet opgevangen

 Ophoping van natrium

 Ontbreken gesloten drainopvang

 Geen ervaring recirculatie

 Oplossingen .…



Bedrijfsscan Waterstromen Polman



Bedrijfsscan Waterstromen Polman

 Ozoninstallatie voor ontsmetting en zuivering aangeschaft 
(installatie februari 2018). 

 Nu verhitter: warm drainwater = nadeel; kan niet zuiveren

 Hemelwater en condenswater gemengd opgevangen op helft van 
bedrijf: vraagt om first flush voorziening 

 Volumemeter in lozing & onderhoud meter door externe deskundige

 Goede ervaring product om leidingen schoon te houden: 

 Geen reinigingswater bij teeltwisseling

 Niet spoelen tijdens teelt

 Voorregeling EC op basis van siloniveau: voorkomen overloop silo. 

 Aangepaste gietstrategie = minder drainwater  in start van de teelt



Plan van aanpak - en dan?

 Overleg met bevoegd gezag

 Initiatief van ondernemer

 Uitvoering binnen afgesproken termijn



Meer informatie
Glastuinbouw Waterproof – met koppelingen naar gedetailleerde 
omschrijving van nullozingsprotocol

LTO Glaskracht: www.duursaamglashelder.nl

Taskforce Nullozing

Jaap Bij de Vaate

j.bijdevaate@delphy.nl

06 2651 8675

Facebook-groep 

Glastuinbouw Kennisplatform Waterstromen

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/kader-vastgesteld-voor-aantoonbare-nul-lozing-glastuinbouw/
mailto:j.bijdevaate@delphy.nl
https://www.facebook.com/groups/waterstromenglastuinbouw/


Vragen?



Bedankt voor uw komst!


