
 

   

Kostenindicatie zuivering 
 
De precieze kosten van een zuiveringsinstallatie verschillen per bedrijf en is van veel 
factoren afhankelijk. In dit overzicht is een indicatie opgenomen van de kosten van 
waterzuivering bij substraatteelt op basis van ozon en op basis van H2O2+UV. Deze 
indicatie is gebaseerd op onderzoek van LEI Wageningen UR in 2015 en 2016. Daarnaast is 
in 2015 door LEI Wageningen UR een inschatting gemaakt van de kosten van een collectieve 
mobiele zuivering op basis van 15 glastuinbouwbedrijven met substraatteelt. 
 

BENODIGDE ZUIVERINGSCAPACITEIT 
Om de juiste zuiveringsinstallatie te kunnen dimensioneren, is het nodig om de 
zuiveringscapaciteit te berekenen. In het onderzoek van LEI Wageningen UR is op basis van 
een aantal mogelijke bedrijfssituaties (verwachte lozingsvolumes m3/ha/jaar en het 
bedrijfsoppervlak) de omvang van de spuibuffer en de zuiveringscapaciteit berekend (zie 
figuur 1). 
 
Figuur 1: Spuibuffer en zuiveringscapaciteiten bij verschillende bedrijfssituaties 
 

  Buffer (m3/bedrijf) Zuiver (m3/uur) 

Lozingsvolume m3/bedrijf/jaar Bedrijven met 1 ha glastuinbouw 

200 125 0,50 

400 125 1,00 

800 125 2,00 

  Bedrijven met 5 ha glastuinbouw 

1.000 250 2,50 

2.000 500 5,00 

4.000 500 10,00 

  Bedrijven met 10 ha glastuinbouw 

2.000 500 5,00 

4.000 500 10,00 

8.000 1000 20,00 

 



 

   

INVESTERINGSBEDRAGEN EN JAARKOSTEN 
In het onderzoek van LEI Wageningen UR is voor een aantal bedrijfssituaties de investeringsbedragen en jaarkosten van een 
waterzuivering op basis van ozon (figuur 2) en op basis van H2O2+UV (figuur 3) berekend. Deze overzichten geven een indicatie 
(prijspeil 2015) voor de te verwachten investeringen en jaarkosten, maar kan verschillen per leverancier. 
 
Figuur 2: Investeringsbedragen op basis van ozon 
 

Techniek Ozon 

  Investeringsbedragen (€/bedrijf) Jaarkosten (€/bedrijf/jaar) 

  Spuibuffer Zuivering Totaal Vaste kosten* Variabele kosten 

Lozingsvolume m3/bedrijf/jaar Bedrijven met 1 ha glastuinbouw 

200  € 12.500,00   € 20.000,00   € 32.500,00   €       4.875,00   €              200,00  

400  € 16.750,00   € 20.000,00   € 36.750,00   €       4.875,00   €              400,00  

800  € 18.750,00   € 20.000,00   € 38.750,00   €       4.875,00   €              800,00  

  Bedrijven met 5 ha glastuinbouw 

1.000  € 18.750,00   € 20.000,00   € 38.750,00   €       5.513,00   €            1.000,00  

2.000  € 21.000,00   € 30.000,00   € 51.000,00   €       7.013,00   €            1.500,00  

4.000  € 23.500,00   € 35.000,00   € 58.500,00   €       7.763,00   €            2.000,00  

  Bedrijven met 10 ha glastuinbouw 

2.000  € 21.000,00   € 30.000,00   € 51.000,00   €       7.275,00   €            1.500,00  

4.000  € 23.500,00   € 35.000,00   € 58.500,00   €       8.025,00   €            2.000,00  

8.000  € 26.000,00   € 40.000,00   € 66.000,00   €       8.775,00   €            2.500,00  

 
*rente en afschrijving = 15% van totale investeringsbedragen  
 



 

   

Figuur 3: Investeringsbedragen op basis van H2O2+UV 
 

Techniek H₂O₂+UV (min. 95% per stof) 

  Investeringsbedragen (€/bedrijf) Jaarkosten (€/bedrijf/jaar) 

  Spuibuffer Zuivering Totaal Vaste kosten* Variabele kosten 

Lozingsvolume m3/bedrijf/jaar Bedrijven met 1 ha glastuinbouw 

200  € 12.500,00   € 21.500,00   € 34.000,00   €       5.075,00   €            1.750,00  

400  € 16.750,00   € 27.000,00   € 43.750,00   €       6.500,00   €            2.000,00  

800  € 18.750,00   € 35.000,00   € 53.750,00   €       8.075,00   €            2.250,00  

  Bedrijven met 5 ha glastuinbouw 

1.000  € 18.750,00   € 37.500,00   € 56.250,00   €       8.450,00   €            3.400,00  

2.000  € 21.000,00   € 45.000,00   € 66.000,00   €       9.900,00   €            4.250,00  

4.000  € 23.500,00   € 52.500,00   € 76.000,00   €     11.400,00   €            5.000,00  

  Bedrijven met 10 ha glastuinbouw 

2.000  € 21.000,00   € 45.000,00   € 66.000,00   €       9.900,00   €            4.250,00  

4.000  € 23.500,00   € 52.500,00   € 76.000,00   €     11.400,00   €            5.000,00  

8.000  € 26.000,00   € 60.000,00   € 86.000,00   €     14.400,00   €            5.750,00  

 
*rente en afschrijving = 15% van totale investeringsbedragen  



 

   

MOBIELE COLLECTIEVE ZUIVERING 
LEI Wageningen UR heeft in 2015 een inschatting gemaakt voor de kosten van een mobiele 
zuivering binnen een collectief van 15 bedrijven (bedrijfsgrootte  á 2 ha) met 
substraatteelt. Een mobiele zuivering kan een interessant alternatief zijn wanneer de 
lozingsvolumes beperkt zijn. 
 
Het principe van een mobiele zuivering is gebaseerd op een waterzuivering op een 
vrachtwagen. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de lozingsmomenten in 
verhouding tot de beschikbare buffercapaciteiten. 
 
Tabel 1: De investeringen van een mobiele zuivering 
 

Onderdeel Aantal Prijs per stuk Totaalprijs 

Spuibuffers 15 € 12.500,00 € 187.500,00 

Installatie 2,5 m3/uur 1 € 40.000,00 € 40.000,00 

Vrachtwagen 1 € 50.000,00 € 50.000,00 

Totaal   € 277.500,00 

 
In vergelijk: als deze 15 bedrijven individueel gaan zuiveren vraagt dat een investering 
van ca. 15 x €32.500 = €487.500. 
 
 
Bron: Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw, LEI Wageningen UR en 
Wageningen UR Glastuinbouw (2015 en 2016). 
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