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SUMMARY 

In this report, the problem of waste water produced by greenhouse cultivation in the 
Netherlands is described and recommendations are formulated with regard to the 
granting of permits under the Dutch Surface Water Pollution Act (Wet Verontreini- 
ging Oppervlaktewateren or WVO). 

As of 1990, some 9800 hectares were under greenhouse cultivation distributed over 
more than 14,000 nurseries. The most frequently cultivated plants are vegetables (45% 
of the area and 41% of the nurseries), cut flowers (40% and 35%) and potbed plants 
(12% and 21%). The major vegetable crops are the "fruit vegetables", cucumbers, 
paprika and tomatoes; the major cut flowers cultivated are carnations, chrysanthe- 
mums, freesias, gerberas, lilies, orchids and roses. 
Greenhouse cultivation is concentrated in a number of regions. The largest areas are 
in the Province of Zuid-Holland. Project areas for new construction (the transition 
from "grass to glass") are planned in West Brabant, Drenthe and other regions. For 
some time now, the trend has been to develop larger, more specialized nurseries. As a 
result, productivity has increased and, along with it, the emission of auxiliary substan- 
ces per surface unit. 

The average nursery size (1990) is 0.7 hectares. New nurseries, however, are generally 
larger than 1 hectare. There is a trend toward increased scale, intensification and 
specialization. 

Greenhouse products are primarily sold at auctions. The auction turnover for 1991 
amounted to more than Dfl. 5 billion for flower nursery crops and nearly Dfl. 4 billion 
for greenhouse vegetables. The 1991 export figures were approx. Dfl. 6 billion for 
flower nursery crops and approx. Dfl. 6 billion for vegetables (fresh and processed, i.e., 
including outdoor vegetables), amounting to 12% of al1 agricultural exports. Greenhou- 
se cultivation employs a total of 40,000 workers. Another 27,000 workers are employed 
in the immediate periphery of greenhouse production (based on a primayperiphery 
ratio of 3:2). 

The sector is highly organized. More than 90% of nursery managers are members of 
professional organizations. In addition to regional organizations, there are three 
centra1 umbrella agricultural organizations at national level. Representatives of these 
organizations work together with the trades unions on the Industrial Board for 
Agriculture (Landbouwschap). 
As in most agricultural sectors, the Ministry of Agriculture, Conservation and Fisheries 
(Landbouw, Natuurbeheer en Visserij or LNV) is playing an important role in the 
development of this sector through the provision of information, training and 
research. 
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Various cultivation systems are used. The most important are direct soil cuitivation, 
substrate cultivation and cultivation in pots and boxes. With substrate cultivation, the 
crops are cultivated in a root medium which is separated from the ground. Root 
media which can be used include mineral wool, peat, a vesicular substrate and glass 
wool. In Holland, mineral wool is by far the most commonly empioyed substrate. This 
method of cultivation is primarily used for vegetables, which occupy more than 60% of 
the area under substrate cultivation. For cut flowers, this amounts to some 15%. The 
area under substrate cultivation is expected to continue to expand. 
Cultivation in pots and boxes is employed within the context of pot and bed cultivati- 
on. 

Water consumption in a greenhouse operation is primanly determined by the amount 
needed for irrigating the crops. The amount of water required depends particularly on 
the degree of evapo-transpiration and drainage from the root environment, and varies 
for cut flowers and vegetables from 600 mm to more than 1,OOO mm annually, o r  6,000 
to more than 10,000 m’/ha/year. In practice, some 5% to 40% more water than 
necessary is supplied, in order to reduce the chance of salinity and crop damage as 
much as possible. This so-called ”overdrain” is discharged. 
Water is usually supplied to the plants by precipitation (soil cultivation), drip irrigation 
(substrate) or by means of an ebb/flow system (pot plants). 
Nutrients are supplied to the plants along with the irrigation water. As fertilizer 
dosages are dependant on crop, type of soil, cultivation system and the nursery 
manager’s methods, they vary greatly from nursery to nursery. On  an annual basis, the 
amount of artificiai fertilizers supplied per cultivated hectare varies from hundreds of 
kiios to a few thousand. The sector’s total fertilizer consumption is estimated at 10,OOO 
tonnes N and 1500 tonnes P per year. 

With risk minimization in mind, overdoses are ais0 the rule here. Fertilizer costs were 
not, in fact, a decisive business factor. Since the percentage of nutrients in the 
irrigation water is brought to a set level, the discharged quantity is roughly proportio- 
nate to the discharged volume of water. Loss of fertilizers thus also varies on the 
whole from 5% to 40%. The actual situation, of course, is more complex, since a 
number of processes play a role. In the case of cultivation on soil, for example, the 
level of emission may be lower due to phosphate fixation and denitrification processes. 

Nitrogen and phosphorus emissions vary considerably from nursery to nursery. For 
nitrogen, values of a few hundred kg per year are indicated in the literature. For 
phosphorus, emissions generally amount to a few dozen kg/ha/yr. 

The total discharge throughout the sector for 1988 is estimated at 3,300 tonnes N and 
150 tonnes P. The excess nutrient water is either discharged through the drainage 
system or coilected (possible with off-the-ground cultivation) and discharged at a 
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centra1 point. At a rough estimate, more than 95% of al1 nutrient emissions can be 
ascribed to either drainage water or discharge of collected water nutrients. 

The nursery manager can employ a number of preventive and curative measures to 
protect his crops and products from damage due to disease, infestation and weeds. 
Such measures include disinfection and/or treatment of the soil/substrate, treatment of 
crops and cut flowers and treatment of cultivation areas. The substances employed are 
recognized pesticides or protective agents that require official permission for use 
under the Pesticides Act (Bestrijdingsmiddelenwet). Use of chemicals has thus 
increased enormously, but biologica1 pest-control methods are als0 widely employed, 
particularly in greenhouse vegetable cultivation. These methods, however, cannot yet 
fully replace the use of chemical protective agents. 

Greenhouse cultivation accounts for the consumption of some 1200 tonnes per year 
(average figures 1984-1988), a large part of which (approx. 700 tonnes) is composed of 
soil disinfectants. 5 10 tonnes are used in flower cultivation, amounting to an average 
consumption rate of 130 kg. per ha. per year. For vegetables grown under glass, the 
figure is 470 tonnes or 106 kg. per ha per year. More than half of these substances are 
released int0 the environment, mainly via greenhouse ventilation systems. Although 
greenhouse emissions are primarily absorbed by the atmosphere, the surface water 
may als0 be affected by subsequent processes such as atmospheric deposition. 
As far as direct discharge int0 the surface water is concerned, the most important 
route is via either drainage water or the emptying of excess nutrient water (sluice 
water) collected at a centra1 point. At a rough estimate, a smal1 percentage of the 
quantity of soil disinfectants and chemicals used to treat crops and cultivation areas, 
amounting to a total of 17-25 tonnes per year (1984-1988 average), is drained into the 
ground and surface water along with the drainage water. Apart from that, recent 
studies indicate that the use of chemical soil disinfectants has diminished by more than 
50%. The condensation occurring with direct discharge into the surface water can als0 
give rise to acute toxic effects in water organisms, considering the high concentrations 
after the application of relatively volatile and toxic pesticides. 
Various methods are employed to provide the treatment required, including spreading, 
dripping, foam spraying, spraying, dusting, brushing, mist spraying and fumigating. 
Bulbs and tubers are often treated in immersion baths. 

In addition to pesticides and nutrients, cleansing and protective agents are als0 
employed and therefore also enter the waste water. Some of the cleansing agents used, 
in particular glass cleansers containing algicides and disinfectants, fa11 under the 
Pesticides Act. 
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A total of 15 water-polluting emission routes resulting from nursery activities can be 
distinguished: 

(abbreviations: CP = chemica1 pesticides, F = fertilizers, C = cleansers, P = protecti- 
ve agents). 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

condensation (CP, zinc in the case of galvanized drainpipes); 
rainwater run-off from greenhouse surface (CP, C, P). 
drain water, drainage water and sluice water (CP, F, C); 
immersion baths and spray residues/rinsing water from spraying equipment 

cleaning and disinfecting structures (C, P); 
residues from pre-treatment agents, growth regulators and spreading agents for 
flowers (CP); 
percolation water organic waste (CP, F); 
condenser water (oil film); 
filtration rinsing water from water-dosing installations and flushing water from 
deferrizing installations (CP, F); 
brine from the decentralised facility for production of irrigation water with a 
low salt content (F); 
domestic waste water (F); 
drainage from mineral wo01 mats (CP, F); 
soil-cooling water; 
washing harvested products (CP, F); 
drainage from rainwater pipes (CP, F). 

(CP); 

The current recommended policy regarding ernission reduction is threefold: 
1. 

2. 

3. 

to prevent the discharge of polluting or harmful substances by changing the way 
greenhouses are set up and run; 
to minimize the flow of waste water, in particular drain and drainage water, in 
respect of both volume and quantity of substances discharged; 
full connection to the rnunicipal sewer system (i.e. with the exception of 
polluted rainwater or drainage water which does not result from greenhouse 
activities). 

For reasons of discharge management, and, in connection with this, in order to 
facilitate proper measurement and registration, the waste water flows from each 
greenhouse operation should be collected at a single point. This is also necessary to 
facilitate connection to the municipal sewer system. 

From the standpoint of improvement of water quality and processing, the flows 
described above under 3, 5, 7, 9, 11, 12 and 14 are likely candidates for connection to 
the rnunicipal sewer system. For flow 3, it is also true that processing via sewer 
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systems or sewage treatment plants will no longer be effective if pesticides are present 
and/or if the output is too high. The output and the quantity of polluted substances 
can, however, be considerably reduced through a combination of the use of low-salt (in 
particular low-sodium) water for watering and recirculation of excess nutrient soluti- 
ons. This is most effective with off-the-ground cultivation, as a virtually closed system 
can be achieved. Another important advantage of this manner of cultivation is the fact 
that no soil disinfectants are used. These agents are to a large extent responsible for 
the presence of pesticide residues in the drainage water. 

The following factors thus play a role in the decision-making process in respect of 
connection to the municipal sewer system: 
a) 
b) 
c) 

d) 

the possibilities for iimiting the extent of discharge; 
the possibilities determined by the capacity of the sewer system; 
the possibilities in respect of the processing capacity of the sewage treatment 
plant involved; 
the possible alternative of in-house treatment. 

The recommendations are based on the assumption that al1 greenhouse operations wiii 
in time be connected to the municipal sewer system in a similar manner to industrial 
operations. Greenhouse managers, municipalities and water boards each have their 
own responsibilities with respect to the emission reduction process in greenhouse 
cultivation. The specific nature of the problems involved (composition, quantity and 
widespread location of discharge sites) often make it impossible to reiy on standard 
solutions for waste water transport and processing employed by other industries and 
industrial areas. In each case, then, the parties invoived wil1 have to arrive at an 
optima1 processing system by mutual consultation. 

New greenhouse areas, as is already the case with other industrial areas, should always 
be provided with an adequate sewer system to which al1 nurseries are connected. 

An alternative can perhaps be found in some cases through individual or collective 
purification of waste water in a specially installed purification plant. The possibility of 
applying this option on a practica1 scale has not yet been tested thoroughly enough for 
it to be considered as a realistic alternative. Connection to the municipal sewer system 
is of course unnecessary if it is decided to purify waste water privately. The point of 
discharge and discharge standards will then have to be aligned with the (local) water 
quality objectives. 

Based on the recommendations which have been made, stipulations with regard to the 
methods applied have been formulated for the granting of permits. Some of these 
stipuiations are specific for either soil cultivation or substrate cultivation. With the 
exception of a few specific cases, it does not seem possible at the  present time to 
specify emission standards in such a way that they can form a basis for policy. One 
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reason for this is the great variety in the type of nursery and operating procedures, the 
geohydrological circumstances in respect of surface water seepage and/or percolation 
into drainage water, inadequate knowledge of the consequences of these variations for 
the emissions and the reductions to be achieved through the measures to be imple- 
mented. In addition, the problems connected with the analysis of pesticides make it 
difficult to establish target stipulations. The diffuse and time-bound nature of pesticide 
emissions als0 makes sustainability difficult. 

In the following table, a survey of the topics which are relevant to the stipulations is 
given, along with a term of implementation for existing operations. 

Existing greenhouse operations should draft emission reduction plans indicating how 
and within which period measures are to be implemented. If an adequate municipal 
sewer system is present, it is recommended that the permit set a term w-thin which the 
nursery must be connected to this system. A period of one year from the time that an 
adequate sewer system is available seems reasonable. If there seems to be little 
prospect of realizing an adequate sewer system, it is recommended that a term be set 
for either connection or private purification. Connection, however, is preferable. 

In the case of substrate cultivation, if al1 the internal and external facilities which this 
report describes have been- utilized (including connection to the municipal sewer 
system, maximum recirculation and availability of good quality water for watering), the 
best available techniques requirements wil1 be met. There wil1 be a closed system. 
Insofar as the limits for surface water are influenced by the operations mentioned, 
they can then be attained as expected. 
As far as cultivation in the ground is concerned, although some degree of emission 
reduction can be achieved by adapting the methods (the fertilizer programme, for 
example) and, in some cases, recycling drainage water, it is still impossible to predict 
the final result in terms of residue discharge and contingent possibility for connection 
to the sewer system. This depends particularly on the choice of crop, the cultivation 
system and the geohydrological situation. 
At the present time, off-the-ground cultivation still offers the greatest prospect of a 
rate of emission reduction which wil1 facilitate the achievement of acceptable water 
quality. It is therefore advisable to utilize this cultivation system for al1 suitable crops 
and to impose stipulations to this effect when issuing permits. 

Considering the lack of clarity concerning the residual emission rates to be attained, it 
would be advisable (when necessary) to include a research obligation under the permit 
regulations. Alternatively, a centrally coordinated research effort can perhaps serve the 
purpose. 
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Table O 

ground cult. Implementation 
cultivation (months) 

stipulation 

condensation Yes 24 

precipitation 
from greenhouse Yes 24 

drain, drainage 
& siuice water 24/1 cult. season for pe- 

rennials 
siuice/scrub 
water 3/24 pre-treatment 

cleaningidisin- 
fecting 24 

flower pre- 
trea tment 3 

org. waste 
percolate 3 

condenser 
water 24 

fiitration rinse 
waterldosing & 
deferrizing flush 
water 24 

measurement & 
registra tion 
obiigation 3 

substrate waste 
drainage 3 

3 

Yes 

no 

no 

Yes fumigation 

so i1 -co0 li ng 
water 24 no 

product washing 
water 24 no  

. .. 



VIII 

Since emissions can be widely diffused via the air, surface water pollution by chemica1 
pesticides used in greenhouse cultivation can only be regulated to a limited extent by 
means of permits granted under the Surface Water Pollution Act (WVO). This is a 
significant bottleneck. 

After a transitional period, it is expected that some of the permits and/or permit 
stipulations will be officially replaced with genera1 regulations. 

Implementing the recommendations will initiate a large-scale emission reduction 
programme. The required investments are to a great extent equal to those already 
mentioned within the framework of the Multi-year Crop Protection Plan. Businesses 
which are obliged to implement the entire package of measures will lose a great deal 
of financial leeway. This can create tension if other policy aspects (energy, crop 
protection) als0 cal1 for investment. 

Particularly in the existing greenhouse cultivation areas, it is not always possible to 
determine whether these matters can be fully implemented within the proposed period 
of time. Assuming that most of the recommendations can be implemented by 1995- 
1997, it is advisable that an interim policy review be conducted during that period. 
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INLEIDING 1 

1.1 Aanleiding en doel van de studie 

De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlakte- 
wateren (CUWVO) heeft tot taak het bevorderen van de nodige eenheid 
van beleid van overheidsorganen, die belast zijn met de praktische 
uitvoering van de WVO. De aandacht is hierbij gericht op onderwerpen, 
die noodzakelijkerwijs om een gelijke benadering vragen. 
De CUWVO heeft een aantal werkgroepen ingesteld. Werkgroep VI is 
belast met de coördinatie van het beleid met betrekking tot de lozingen 
van niet-zuurstofbindende en toxische stoffen. 

Een belangrijke taak van werkgroep VI is het opstellen van aanbevelin- 
gen op welke wijze tot vermindering dan wel eliminatie van de lozing van 
eerdergenoemde stoffen kan worden gekomen. Hiertoe wordt veelal een 
bedrijfstaksgewijze aanpak gehanteerd. Per bedrijfstak wordt een sub- 
werkgroep ingesteld, waarin zowel vertegenwoordigers van de betrokken 
overheidsorganen als van het bedrijfsleven zitting hebben. 

Eén van deze subwerkgroepen is de subwerkgroep "glastuinbouw", welke 
is ingesteld in februari 1991. De subwerkgroep kreeg als taak de volgen- 
de aspecten uit te werken: 
* nader onderzoe Wanalyse van emissieroutes en -omvang; 
* nader onderzoek naar en technische uitwerking van emissiebeper- 

kende maatregelen voor de belasting van het oppervlaktewater; 
nagaan of eventuele aanvullende respectievelijk ondersteunende 
maatregelen en/of voorzieningen vanuit het waterkwaiiteitsbeleid 
wenselijk zijn; 

* formuleren van lozingsvoorschriften met betrekking tot noodzakelijk 
geachte voorzieningen en/of maatregelen; 
nadere analyse van de omvang van de emissie van nutriënten en de 
invloed op de waterkwaliteit ter plaatse (lokaal en/of regionaal); 
nadere uitwerking van mogelijke emissiebeperkende maatregelen voor 
nutriënten en op te stellen voorschriften ter zake, daarbij rekening 
houdend met andere relevante beleidskaders; 
aangeven van eventueel noodzakelijk geachte tijdsfasering voor 
implementatie van maatregelen; 
nadere analyse van specifieke/regionale waterkwaliteitsproblematiek 
voor wat betreft gehalten, ecologische effecten en/of functies; 
financiële analyse van noodzakelijk geachte maatregelen; 
signalering van eventuele discrepanties met internationale afspraken 
(Rijn- en Noordzee-actieplan). 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
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De belangrijkste taak van de subwerkgroep was evenwel het formuleren 
van aanbevelingen ter. aanzien van de eisen die aan lozing van nutri- 
ënten en bestrijdingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven moeten 
worden gesteld om te voldoen aan de vereiste inspanning van emissie- 
aanpak. De door de subwerkgroep geformuleerde aanbevelingen hebben 
mede een belangrijke basis gevormd voor de technisch-inhoudelij ke 
invulling van de algemene regelgeving op basis van de WVO. 

In 1992 is een tussenrapportage uitgebracht met aanbevelingen voor de 
vergunningverlening aan nieuwe glastuinbouwbedrijven. De  aanbeve- 
lingen uit de tussenrapportage zijn verwerkt in onderhavige rapportage. 

1.2 Samenstelling van de subwerkgroep 

De samenstelling van de subwerkgroep was als volgt: 
- dhr. E.R. Dingemans (Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, voorzit- 

ter); 
- dhr. P.J. Hoogervorst (tot juni 1992 Consulentschap voor de Land- 

bouw in Zuid-Holland, daarna Hoogheemraadschap van Rijnland); 
- dhr. P. Jellema (Planteziektenkundige Dienst); 
- dhr. J.Th.C. de Jong (Consulentschap voor de Landbouw in Zuid- 

Holland, vanaf juni 1992); 
- dhr. K. Krijt (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer); 
- mevr. J. Loman (RIZA, secretaris tot januari 1992); 
- dhr. J. Loois (Zuiveringsschap Amstel en Gooiland); 
- dhr. J. Rienks (RIZA, secretaris vanaf januari 1992); 
- mevr. L.M. van der Vaart (Hoogheemraadschap van Schieland, vanaf 

februari 1992); 
- dhr. J. Vink (Hoogheemraadschap van Delfland); 
- dhr. F.H. Wagemaker (RIZA); 
- dhr. H. van Werven (Hoogheemraadschap van Schieland, *); 
- dhr. A.P. Wubben (Landbouwschap). 

Dhr. van Werven is in 1992 overleden. 

13 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 en 3 bevatten achtergrondgegevens over de bedrijfstak en 
de emissies naar oppervlaktewater. In hoofdstuk 3 wordt tevens ingegaan 
op de mogelijkheden van aansluiting op de  riolering en (eigen) zuivering 
van het afvalwater. 
Een beknopt overzicht van het juridisch kader wordt in hoofdstuk 4 
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1.4 

gegeven. 
Hoofdstuk 5 geeft het huidige beleid voor de bestrijding van emissies van 
bestrijdingsmiddelen en nutriënten weer. 

. De aanbevelingen voor saneringsmaatregelen zijn opgenomen in hoofd- 
stuk 6. Voorafgaand aan de aanbevelingen worden de hoofdlijnen van 
het aanbevolen te volgen vergunningenbeleid weergegeven. Per aanbeve- 
ling is vervolgens een toelichting opgenomen, waarin relevante informatie 
uit voorgaande hoofdstukken is opgenomen. Derhalve kan er sprake zijn 
van enige overlap. Hiervoor is gekozen om afzonderlijke lezing van de 
aanbevelingen mogelijk te maken. 

De kosten van saneringsmaatregelen worden behandeld in hoofdstuk 7 .  
Afgesloten wordt met samenvatting, conclusies aanbevelingen voor nader 
onderzoek in hoofdstuk 8. 

Afwijkende meningen 

Het is helaas niet mogelijk gebleken om binnen de  subwerkgroep 
unanimiteit over het rapport te bereiken. Het Landbouwschap en het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zijn overi- 
gens beiden van mening dat de  belasting van het milieu dient te worden 
teruggebracht, maar hebben bij de uitwerking in dit rapport op een 
aantal punten afwijkende standpunten ingenomen. Deze zijn verwoord in 
bijlage 8 en betreffen de volgende onderwerpen: 
Het Ministerie van LNV heeft een afwijkend standpunt bij aanbeveling 1 
(condenswater) en aanbeveling 3 (drain-, drainage- en spuitwater). 
Het minderheidsstandpunt van het Landbouwschap betreft middel- en 
doelvoorschriften, riolering, condenswater, afstromend hemelwater 
kasdek, grondontsmetting d.m.v. stomen, waswater van produkten, kosten 
van de saneringsmaatregelen, definitie van nieuwe glastuinbouwbedrijven, 
en algemene regels o.g.v. de WVO. 

Copyright foto’s 
De foto’s in dit rapport zijn ter beschikking gesteld door het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Voorlichting en 
Externe Betrekkingen. 
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2. 

2.1 

2.2 

BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK EN WERKWIJZE 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden enige, in het kader van de CUWVO werkzaam- 
heden van belang geachte achtergrondgegevens gepresenteerd. Deze 
zijn: 
- productiestructuur en ontwikkelingen ($ 2.2); 
- organisatiestructuur (O 2.3) 
- toegepaste teeltsystemen (0 2.4); 
- waterhuishouding (8 2.5); 
- constructie van kassen (0 2.6); 
- toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen (0 2.7); 
- knelpunten in de glastuinbouw (9 2.8). 

In de samenstelling van onderstaande teksten was het niet mogelijk om 
het gebruik van vaktechnische begrippen geheel te vermijden. De belang- 
rijkste begrippen zijn daarom weergegeven in een achterin dit rapport 
opgenomen begrippenlijst. 

Productiestructuur en ontwikkelingen 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde getallen hebben betrekking op alle 
onder glas geteeide groenten en bloemkwekerijgewassen en zijn betrok- 
ken van CBS/LEI publicaties. Het beschouwde jaartal is 1990, tenzij 
anders vermeid. O p  de teelt van fruit en boomkwekerijgewassen onder 
glas is hier verder niet ingegaan, daar dit areaal minder dan 2 % van het 
totaal bedraagt. 
De glastuinbouw beslaat in totaal circa 9800 ha, verdeeld over 14.413 
bedrijven. Dit areaal bestaat voor 45 % uit groenteteelt en voor 53 % uit 
bloemkwekerijgewassen. De bloemkwekerijgewassen kunnen weer ais 
volgt worden onderverdeeld: 
- snijbloemen (73 % van de beteelde oppervlakte); 
- planten (23 % ,, 1 9  1; 
- overige (4 % ,, 7 7  ). 

De qua oppervlak meest geteelde groentegewassen zijn de komkommer, 
de paprika en de tomaat. Van de groentegewassen werd in 1990 61 % 
van de beteelde oppervlakte op substraat (zie 0 2.3., teelttechnieken) 
geteeld. In 1989 werd op 1 % van de beteelde oppervlakte de voedings- 
oplossing gerecirculeerd (lit. 13, zie ook tabel 2). Uit een in 1992 gehou- 
den onderzoek bij in totaal 630 ha glastuinbouw in Delfland, bleek 
overigens dat op circa 15 % van dit areaal de voedingsoplossing wordt 
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gerecirculeerd. Dit waren bedrijven met een gemiddelde grootte van 
- + 2 ha (mededeling €!Dogheemraadschap van Delfland). 

De meest geteelde snijbloemen zijn de anjer, de chrysant, de fresia, de 
gerbera, de lelie, de orchidee en de roos. Bij planten kan een verdere 
onderverdeling worden gemaakt in perkplanten, bloeiende potplanten 
(bromelia, begonia, azalea) en potplanten die vanwege de fraaie blade- 
ren (varen, ficus, gatenplant) vertrekken sieren. 
Van de bloemkwekerijen was in 1990 11 % van het beteelde oppervlak 
substraatteelt; het betrof met name enkele rozensoorten, anjers en 
gerbera's. In 1989 werd op 5 % van de beteelde oppervlakte (24 ha) de 
voedingsoplossing gerecirculeerd [ 131. Bij een ruw geschatte verdubbeling 
van dit areaal in 1990 neemt het % echter af tot 1 % (tabel 2). 
Het aantal glastuinbouwbedrijven dat in 1991 water en meststoffen 
volledig recirculeerde, wordt geschat op een 100-tal bedrijven [56]. 
De  glastuinbouw is geconcentreerd in een aantal regio's. In onderstaande 
tabel (tabel 1) is een uitsplitsing gemaakt naar aantal bedrijven per 
regio. Uit tabel 1 blijkt dat de grootste glastuinbouwgebieden geconcen- 
treerd zijn in Zuid-Holland. Het betreft het Westland (westelijk deel van 
Delfland), het oostelijke deel van Delfland en Schieland (waaronder het 
gebied dat in tuinderskringen bekend staat als "De Kring"). Iets meer 
dan de helft van het landelijk areaal bevindt zich in het Westland en de 
Kring, en staat ook wel bekend als het zuidhollands glasdistrict. Ook in 
Noord-Holland (rond Aalsmeer) bevindt zich een concentratie van 
bedrijven. 
Er zijn overigens gemengde bedrijven die zowel groente- ais bloemisterij- 
gewassen telen. 

Het totale aantal bedrijven vertoont een dalende lijn. Gezien de  toene- 
mende gemiddelde bedrijfsgrootte is daarmee sprake van schaalvergro- 
ting. Hierbij moet worden aangetekend dat het aantal bloemkwekerijen 
licht toeneemt, vaak door overschakeling van groenten op  bloemen. 

De  produktiviteit is daarbij toegenomen. Zo is voor de glasgroentesector 
de produktiviteit, uitgedrukt in kg geoogst produkt per m2 beteeld 
oppervlak tussen 1982 en 1990 toegenomen van 22,9 naar 32,6 [61]. 
Mede dankzij de toenemende produktiviteit vond er in zojuist genoemde 
periode een produktiegroei van 3,5 % per jaar plaats voor glasgroenten 
en 5 tot 10 % per jaar in de bloemisterijsector. 

Het gemiddeld beteelde oppervlak per bedrijf vertoont een stijgende lijn: 
sinds 1975 is het bijna verdubbeld tot 0,79 ha voor glasgroenten en 
snijbloemen (situatie 1990). Voor nieuwe glasgroentebedrijven zijn 
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inmiddels oppervlakten van 1 à 2 ha heel gewoon. 25 % van het areaal is 
thans groter dan 1 ha glas. Gezien schaalvoordelen is het te verwachten 
dat in de periode na 2000 de optimale bedrijfsomvang in de orde van 2-5 
ha netto glas zal bedragen [56]. 

In tabel 2 is een onderverdeling gemaakt naar teelt (groenten, snijbloe- 
men, potplanten) en teeltwijze (grond of substraat). Tevens is de gemid- 
delde bedrijfsgrootte aangegeven. 
Uit tabel 2 blijkt dat de grondgebonden groentebedrijven gemiddeld 
kleiner zijn dan de bedrijven waar groente op  substraat wordt geteeld. 

De glastuinbouwprodukten worden voornamelijk via de veilingen afgezet. 
De  veilingomzet over 1991 bedroeg ruim f 5 miljard voor de bloemkwe- 
kerijgewassen en  bijna f 4 miljard voor de groenten onder glas. 

Tabel 1 Regionale verdeling van areaal en aantal bedrijven met groenteelt en bloemisterijgewassen 
onder glas in 1989. 

F Provincie 

L 

Friesland 

Gelderland 

Utrecht 

N-Holland 

Z-Holland 

Zeeland 

IC-- 

Groenteteelt 

areaal aantal 
bedrijven 

22 I 57 

28 59 

83 60 

2s % 

150 642 

2794 

45 I 91 

Bloemisterij 11 Totaal II 
bedrijven drijven 

377 892 5 27 1534 

80 185 199 348 

872 1550 977 1926 

4152 5828 7016 

26 73 71 164 

190 419 717 1210 

154 319 666 1099 

I ' 
3034 

S I  9 1 6 7 1 @ 3 1 1 7 2 1  7 7 1 1  

11 Nederland 4415 I 5987 I 4966 I 8012 11 9381 I 13999 11 
bron: CBS Landbouwtelling 1989 



-10- 

areaal (ha) 

4453 

1718 

rij excl. 

3460 

-substraat/ 50 

9594 

De export over 1991 bedroeg bijna f 6 miljard voor de bloemkwekerijge- 
wassen en ca. f 6 miljîrd voor de groenten (vers en verwerkt d.w.z. 
inclusief vollegrondsgroenten). 

areaal % van aantal bedrij- % bedrijven 
totaal ven van totaal 

100 594 1 100 

39 3746 63 

60 2145 36 

1 50 1 

100 498 1 100 

88 4422 89 

11 509 10 

1 50 1 

100 3027 100 

98 1'7945 97 

In de bedrijfstak zijn in totaal ongeveer 40.000 arbeidskrachten werk- 
zaam. Verminderd met de inzet van gezinsleden van de ondernemers 
betekent dit een werkgelegenheid van 25.000 manjaren. Op de gespecia- 
liseerde glasbedrijven wordt per bedrijf gemiddeld ca. 5 a 6 manjaren 
ingezet. In de directe periferie van de produktie zijn, uitgaande van een 
verhouding primair:periferie van 3:2, nog eens 27.00 arbeidskrachten 
werkzaam. 

Tabel 2 Onderverdeling naar teelt en teeltwijze voor 1990 

gemiddelde 
ha./bedrijf 

0,79 

1,24 

0,79 

0,69 

1) Er is geen aparte specificatie voor de bedrijven die voedingsoplossing recirculeren. 
De bovenstaande onderverdeling is gemaakt door te veronderstellen dat het areaal verdubbeld 
is t.0.v dat voor 1988, genoemd in lit.  13, pag. 5. Het aantal bedrijven is berekend op basis van 
1 ha per bedrijf. Bij de berekening van de oppervlakte van het gemiddelde bednjf is geen 
onderverdeling gemaakt, maar is gekozen voor  het opvoeren van één getal; 

2) Het percentage bedrijven wat in 1991 los-vandeandergrond teelt wordt geschat op ruim 80 '36 

3) Exclusief fruit- en boomieelt onder glas. 
(561; 
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23 

Chronologisch gezien kan de ontwikkeling in de glastuinbouw sinds de 
tweede wereldoorlog als volgt worden gekarakteriseerd [61]; 
1945 - 1950 Herstel oorlogsschade. 
1955 - 1970 Sterke ontwikkeling glasgroenteteelt; oriëntatie op drie 

hoofdgewassen tomaat, komkommer en sla. Einde fruit- 
teelt onder glas. 
Sterke ontwikkeling snijbloementeelt. Assortimentsver- 
breding in zowel glasgroente als snijbloemen. Verminde- 
ring areaal teelten met lage warmtebehoefte (bladgroen- 
ten). 
Sterke uitbreiding potplantenteelt. Verdergaande assorti- 
mentsverbreding. 

1965 - 1980 

1975 - heden 

Indien de  areaalontwikkeling van de afgelopen jaren zich doorzet, kan 
een jaarlijkse afname van het groentenareaal met 1 % per jaar, alsmede 
een jaarlijkse toename van het snijbloemen- en plantenareaal van 
achtereenvolgens 3 en 7 % per jaar worden verwacht. De 7 % per jaar 
voor het plantenareaal is relatief hoog. Een stabilisatie van deze groei op 
een lager niveau is niet uitgesloten. 
Wat betreft de ontwikkeling van teelt op  substraat wordt verwacht dat in 
1994 2800 ha vruchtgewassen op bedrijven groter dan 1 ha worden 
geteeld. Voor een aantal snijbloemen wordt verwacht dat in de komende 
jaren om milieutechnische en economische redenen een overschakeling 
naar los-van-de-ondergrond zal plaatsvinden. Het gaat hierbij met name 
om de grotere gespecialiseerde bedrijven met roos, gerbera en in iets 
mindere mate gipskruid. Het totale areaal van deze gewassen zal in 2000 
ongeveer 1500 à 1600 ha beslaan. 

Organisatiestructuur 

O p  nationaal niveau worden de belangen van de  ondernemers in de 
glastuinbouw door de drie overkoepelende Centrale Landbouw Organisa- 
ties (CLO’s) behartigd: 
- Nederlandse Christelijke Boeren en Tuinders Bond (NCBTB); 
- Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond (KNBTB); 
- Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC). 

Op nationaal gebied werken de drie CLO’s samen met de voedingsbon- 
den FNV en CNV in het Landbouwschap. 

In elke provincie is een gewestelijke raad van het landbouwschap aanwe- 
zig. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke 
ondernemers- en werknemersorganisaties. De nadruk ligt op collectieve 
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2.4 

belangenbehartiging op onder andere het terrein van het milieu. De 
individuele belangent nhartiging is het werkterrein van de afzonderlijke 
ondernemers- en werknemersorganisaties. 

In Noord- en Zuid-Holland, waar het merendeel van de glastuinbouw 
wordt bedreven, zijn twee regionale landbouworganisaties werkzaam, 
namelijk de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO, voorheen 
HMVL en LTB) en CBTB West-Nederland. 

Ook vaktechnische organisaties, zoals de Federatie van Nederlandse 
Tuinbouwstudiegroepen (NTS) behartigt een deel van de belangen van 
de sector. 
In de NTS is ruim 90 % van de ondernemers verenigd. De NTS telt 
momenteel ongeveer 15 studieclubs die landelijk zijn verenigd in een 
Federatie. De  studieclubs zijn regionaal georiënteerd. In de NTS worden 
drie secties onderscheiden: glasgroenteteelt, bloemisterij en vollegronds- 
groenteteelt. Deze secties zijn landelijk gericht. 

De voorlichting geschiedt via een aantal sporen. 
Voorlichting aan de individuele ondernemers gebeurt door de Dienst 
Landbouwvoorlichting (DLV), door teeltstichtingen en door particuliere 
voorlichtingsorganisaties en bedrijven (commerciële sector). 
Beleidsvoorlichting aan het georganiseerde bedrijfsleven wordt op 
provinciaal niveau verzorgd door het Consulentschap voor de Landbouw. 
Op landelijk niveau wordt de voorlichting op zowel vaktechnisch- als 
beleidsgebied aan het georganiseerde bedrijfsleven verzorgd door het 
Informatie en Kenniscentrum (IKC), afdelingen Glasgroente en Bestui- 
ving en de afdeling Bloemisterij. 

Op de glastuinbouw gerichte opleidingen worden onder andere verzorgd 
vanuit de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) te Aalsmeer en de Lier. 
Naast voorlichting en onderwijs wordt ook aandacht besteed aan onder- 
zoek. Praktijkonderzoek op regionaal niveau wordt onder andere uitge- 
voerd op de regionale onderzoekscentra (ROC’s) te Rijnsburg, Vleuten, 
Horst, Lent, Breda, Westmaas en Klazinaveen. Op landelijk niveau 
wordt onderzoek uitgevoerd door onder andere het Proefstation voor 
Tuinbouw onder Glas (PTG) te Naaldwijk en het Proefstation voor de 
Bloemisterij (PBN) te Aalsmeer. 

Teelt sy s tem en 

In de glastuinbouw worden verschillende teeltsystemen toegepast. De 
belangrijkste teeltsystemen zijn teelt in de grond, teelt o p  substraat en 
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teelt in potten en bakken. 
Bij teelt op substraat wordt het gewas geteeld in een wortelmedium dat 
gescheiden is van de ondergrond. A l s  wortelmedium kan worden ge- 
bruikt steenwol, veen, een schuimsubstraat of glaswol. In Nederland is 
steenwol verreweg het meest gebruikte substraat. De steenwolmat, 
omhuld met een wit plastic folie en met afmetingen 1 = 100 cm, b = 15, 
20 of 30 cm en d =  7,5 cm wordt het meest toegepast. De teelt op sub- 
straat heeft een aantal voordelen: 
- hogere opbrengsten; 
- meer automatisering mogelijk bij de water- en meststoffengift; 
- overbodig worden van grondontsmetting; 
- betere sturing van de teelt door middel van de regeling van het 

wortelklimaat. 

Tegenover deze voordelen staan echter ook enige nadelen: 
- hogere investeringen; 
- meer kans op fouten vanwege de geringere buffercapaciteit van het 

substraat (water en voedingsstoffen worden minder goed vastgehou- 
den); 

- de waterkwaliteit dient aan strengere eisen te voldoen; 
- het plantmateriaal is duurder (opkweek in een steenwolblokje is 

noodzakelijk); 
- er moet meer water worden gegeven om alle planten van voldoende 

water te voorzien. Daardoor dient ook het niveau aan voedingsstoffen 
hoger te liggen. Dit betekent zo’n 15-40 % extra water en meststoffen 

- de matten moeten na 1 of enkele seizoenen vervangen worden door 
nieuwe, hetgeen extra werk oplevert en afval oplevert, dat verwerkt 
moet worden. 

[bol; 

. .. 

De teelt op substraat heeft voornamelijk ingang gevonden bij groentege- 
wassen. 

De teelt in potten of bakken wordt toegepast binnen de potplantenteelt. 
De potten of bakken kunnen worden geplaatst op de grond, een tussen- 
laag (folie, schuimplaten of beton) of op  roitafels/verrolbare tabletten. 
Systemen met roltafels/verrolbare tabletten zijn hierbij het meest ge- 
bruikt, gevolgd door systemen met een tussenlaag (vaak een betonvloer). 

Het beleid voor de glastuinbouw is gericht op  het realiseren van duurza- 
me bedrijfssystemen. A l s  opiossingsrichting om te komen tot duurzame 
systemen, is in de Structuur Nota Landbouw (SNL) en  het Meerjaren 
Plan Gewasbescherming (MJP-G) het concept van het nagenoeg gesloten 
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bedrijfssysteem benadrukt. Dat wil zeggen systemen, waarbij bodem, 
water en lucht niet cf nauwelijks rechtstreeks worden belast, de overblij- 
vende rest- en afvalstoffen op verantwoorde wijze worden afgevoerd en 
elders worden hergebruikt of vernietigd. 
Voor nutriënten staat het voorkomen van emissies naar de omgeving 
centraal. 

2.5 Waterhuishouding 

2.5.1 Inleiding 

Kennis van de waterhuishouding in een kas is essentieel voor het ontwer- 
pen van maatregelen om de  lozing van afvalwater terug te brengen. In 
deze paragraaf worden geen kwantitatieve gegevens gepresenteerd. Dat 
aspect wordt in hoofdstuk 3, emissies naar oppervlaktewater, behandeld. 

Zoals voor elk levend organisme, is water van levensbelang voor het te 
telen gewas. Het gewas bestaat immers voor een groot deel uit water. 
Daarnaast is water onmisbaar in diverse fysiologische processen (zoals 
temperatuurregeling, stofwisseling) en dient het tevens als transportmedi- 
um bij de opname van voedingsstoffen. Water en daarmee voedingsstof- 
fen worden opgenomen via het wortelstelsel. Afhankelijk van de  tempe- 
ratuur, de luchtvochtigheid en de lichtsterkte zal een aanzienlijk deel van 
het opgenomen water weer de plant verlaten via de  huidmondjes (trans- 
piratie of ook wel verdamping genaamd). 

2.5.2 Waterbalans 

De waterhuishouding binnen de kas kan vereenvoudigd worden weerge- 
geven door een waterbalans op te stellen [23]: 

G = E + A  (eenheid mm of m3/ha per balansperiode) 

waarin: 
G = watergift 
E = gewastranspiratie 
A = afvoer vanuit het wortelmilieu 

Deze relatie is gebaseerd op de veronderstelling dat altijd tenminste 
evenveel water wordt verstrekt als voor het dekken van de transpiratie- 
behoefte nodig is (dus G > E) en dat veranderingen in de waterberging 
in het wortelmilieu verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van G, E en 
A. 
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De watergift varieert ruwweg van 6.000 tot meer dan 10.000 m3/hajaar. 
De gewasverdamping kan 's zomers oplopen tot 60 m3/ha,dag (zie bijlage 
2). Om het risico van gewasschade zoveel mogelijk te beperken, wordt 
tot ca. 40 % meer water gegeven dan het gewas nodig heeft. De zoge- 
naamde "overdrain" is zodoende bepalend voor de grootte van de afvoer 
uit het wortelmilieu. 

2.5.3 Aanvoersystemen en ontsmetting 

In elke kas is een "watergeefsysteem" aanwezig voor de aanvoer van 
water naar het gewas. Het aan het gewas toe te dienen water wordt 
"gietwater" genoemd. De meeste systemen bieden de mogelijkheid om 
voedingsstoffen te doseren in het gietwater, waar dan ook in de praktijk 
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De volgende watergeefsystemen 
kunnen worden onderscheiden: 
- beregeningsinstallaties; 
- druppelsystemen ("druppelaars"); 
- eb/vloedsys te me n; 
- nutriënt film techniek (NFT), continu circulerend water rond de 

wortels; 
- wortelbesproeiing. 

Bij hergebruik van drainwater of drainagewater verdient het aanbeveling 
dit water te ontsmetten. Dit om het gevaar van besmetting door ziekte- 
kiemen te voorkomen. Voor het ontsmetten van dit water zijn een aantal 
methoden beschikbaar. Deze methoden zijn: 
- ontsmetting op basis van verhitting; 
- membraanfiltratie; 
- oxidatie (ozon); 
- UV-bestraling. 

Ontsmetten beperkt de risico's en kan worden gezien als een soort 
verze kering. 
In de navolgende tekst wordt een korte toelichting gegeven per systeem 

Beregeningsinstallaties - 

Beregeningsinstallaties worden voornamelijk gebruikt voor teelten in de 
grond. 

Een beregeningsinstallatie bestaat uit een pomp, hoofdleidingen naar de 
kas, een elektrisch kraan per kap, een semi-leiding per kap en een 
bepaald aantal stralen regenleiding per kap. Een straal is een ononder- 
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broken leiding meestal van het hoofdpad tot de gevel. De uitvoering van 
het systeem kan verszhillen per installateur, per ondernemer of per 
gebruikte kas. 
De eigenlijke beregeningsleidingen zijn voorzien van ketsdoppen (sproei- 
doppen). Bij een ketsdop spuit het water door een smalle opening tegen 
een plaatje. Hierdoor spat het water uiteen in kleine druppeltjes, welke 
ervoor moeten zorgen dat het gewas en/of de grond gelijkmatig wordt 
bevochtigd. 
Aan het eind van de regenleidingen zitten veelal afdruipventielen, die 
ervoor zorgen dat na het beregenen geen water meer in de  regenleiding 
achterblijft. 

Bemesting via de beregeningsinstallatie kan gebeuren door direct achter 
de pomp een meezuiginstallatie te plaatsen of de pomp te vervangen 
door een complete bemestingsunit. 

Druppelsvstemen 
Druppelsystemen worden zowel voor teelten in de grond als op  substraat 
(vooral steenwol) toegepast. Het systeem heeft tot voordeel dat er  
gerichter gedoseerd kan worden. 

De installatie is opgebouwd volgens het principe van de beregeningsin- 
stallatie. E r  worden echter geen stralen beregeningsleidingen aan het 
eind gemonteerd, maar een aantal druppelslangen. Direct naast elke 
plant wordt een druppelslangetje in de grond of substraatmat bevestigd. 
Bij teelten in de grond druppelt het water uit kleine gaatjes in het 
slangetje. Bij substraatteelten druppelt het water dacbr een speciale 
druppelslang en druppelaar (steker). Deze steker bevindt zich in de  
steenwolmat. -- 

-v 
~Ic. -s 

Eb-/vloedsvstemen 
Eén van de  laatst ontwikkelde watergeefsystemen, welke op het moment 
zeer populair is, is het eb/vloedsysteem. Dit systeem is te creëren op 
betonvloeren, tafels en losse goten. Het principe is dat regelmatig de 
wortels gedurende een korte tijd onder water worden gezet (vloed), 
waarna de waterstand weer verlaagd wordt (eb). Het water komt via de 
retourleiding terug in een ondergrondse put. Vanuit deze put wordt het 
met een zogenaamde vuilwaterpomp via een filterinstallatie terugge- 
pompt naar het voorraadvat. 

Het heeft de volgende voordelen: 
- het systeem is volledig gescheiden van de ondergrond, waardoor er 

minder snel problemen zijn niet ziekten vanuit de grond; 
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- al het water wordt gerecirculeerd tot het zoutgehalte te hoog is 
opgelopen, waardoor het verlies aan water en meststoffen relatief laag 
is; 

- het biedt goede mogelijkheden voor mechanisatie en automatisering 
van het produktieproces. 

Mede door bovenstaande voordelen is het systeem de laatste paar jaar 
zeer veel toegepast op groenteplanten-opkweekbedrijven en potplant- 
kwekerijen. 
De nadelen zijn echter dat op betonvloeren de relatieve vochtigheid 
lager is en dat de  investeringen voor eb-bloedtafels en betonvloeren 
hoog zijn. 

Teeltsystemen met stromend water 
Een reeds verschillende malen geteste en ontwikkelde techniek is het 
telen van gewassen op continu stromend water. Dit is bekend onder de  
naam Nutrient Film Techniek (NFT). Bij dit systeem wordt gebruik 
gemaakt van een continu werkende pomp. Doordat het water in bewe- 
ging blijft, is de toevoer van zuurstof uit de lucht relatief hoog. Dit is 
noodzakelijk om wortelsterfte te voorkomen. De gootlengte dient echter 
beperkt te blijven. 
Het andere grote nadeel van deze methode is de noodzaak van ontsmet- 
ten om de potentieel snelle ziekteverspreiding te voorkomen. 
Op dit moment zijn er daarom weinig bedrijven die dit systeem gebrui- 
ken. 

Wortelberegening 
De wortels, die vrij in de lucht hangen, worden regelmatig besproeid met 
een voedingsoplossing. Ook hier wordt het retourwater hergebruikt voor 
een volgende gietbeurt. 
Dit systeem verkeert nog in een experimenteel stadium. 

Bij alle systemen, waarbij het retourwater wordt hergebruikt, dient een 
regelmatige controle en bijsturing van de voedingsoplossing er voor te 
zorgen dat de nutriëntenvoorziening op peil blijft. Controle kan wat 
betreft de zuurgraad en de geleidbaarheid (maat voor het totale zoutge- 
halte) volledig worden geautomatiseerd. Een volledig automatische 
meting en bijstelling van de afzonderlijke voedingszouten in de recircule- 
rende voedingsoplossing is echter (nog) niet mogelijk. Daarom moeten er 
regelmatig (1 tot 4 keer per maand) monsters van de voedingsoplossing 
worden genomen, die in een laboratorium worden geanalyseerd. 



-18- 

2.5.4 Afvoersystemen 

Vrijwel alle kassen zijn voorzien van drainagestelsels, waarmee de 
bovengrond van de kas ontwaterd wordt. Bij teelten in de grond en 
teelten op substraat met vrije drainage wordt naast grondwater ook 
overtollige voedingsoplossing afgevoerd en eventuele andere stoffen die 
zich in de bodem bevinden. Bijvoorbeeld chemische grondontsmettings- 
middelen of neergeslagen gewasbeschermingsmiddelen. 
De hoeveelheid grondwater, die wordt afgevoerd, is afhankelijk van de 
geohydrologische omstandigheden ter plaatse. In kwelsituaties zal deze 
permanent van aanzienlijke omvang kunnen zijn (poldergebieden West- 
Nederland). 

Voorts heeft iedere kas een regenwaterafvoer naar oppervlaktewater of 
naar een bassin voor inzet als gietwater. 

Een aanzienlijk deel van de kassen is voorzien van condensgootjes om te 
voorkomen dat het condensvocht van het glasdek via de onderkant van 
de regengoot op het gewas drupt, hetgeen schade aan het gewas kan 
veroorzaken. Bij oudere typen kassen wordt het condensvocht via gaatjes 
in het glasdek naar de regengoot afgevoerd. 

Beregeningsinstallaties zijn vaak voorzien van afdruipventielen. In veel 
kassen wateren deze via slangetjes af op oppervlaktewater. 

2.6 Kastypen [25] 

In Nederland worden verschillende kassen gebouwd. De twee belangrij k- 
ste kastypen zijn de breedkapkas en de Venlo kas. Naast deze twee 
typen zijn er in de loop der tijd nog verschillende andere typen ontwik- 
keld. Dit zijn o.a.: 
- Rolkas 

Dit type is gebaseerd op de breedkapkas, maar kan over een beperkte 
afstand verrold worden. Op deze manier kan steeds een gedeelte van 
het land overdekt worden. 

Deze kunnen bestaan uit afzonderlijke bogen of uit aaneengesloten 
bogen, veelal geplaatst op eens standaard Venlo kas onderbouw. Dit 
kastype heeft in het nederlands klimaat een zeer beperkte bruikbaar- 
heid en wordt nauwelijks gebouwd. 

Deze wordt ook weinig gebouwd. Er zijn echter wei goede moge- 
lijkheden voor het toepassen bij boomteelten en andere buitencul- 

- Plastic kassen 

- Schermhal 
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turen, welke niet volledig wintervast zijn. De hal bestaat veelal uit 
vaste wanden van gaas of schermdoek en een beweegbaar horizontale 
scherminstallatie aan de bovenkant. Hemelwaterafvoer en dergelijke 
onderdelen zijn bij deze constructie niet nodig. De teelt in deze 
constructie komt sterk overeen met een normale buitenteelt. 

- Kassen met Febogen das en verdere ontwikkelin~en 
Glazen boogkassen zijn een zeer nieuwe ontwikkeling. Er  zijn twee 
prototypes geplaatst: één op het Floriadeterrein en één op een 
bedrijf. 
Naast boogkassen zijn er nog vele afwijkende kastypen gebouwd. 
Gezien het feit dat deze slechts zeer sporadisch voorkomen, is het niet 
nodig om deze kastypen hier nog verder in te bespreken. 
Ook zijn van vele vroegere kastypen nog voorbeelden te vinden in het 
Westland, zoals druivenkassen, lessenaars, platglas etc. 

Over de in de praktijk gebruikte tuinbouwtechnische termen dient te 
worden opgemerkt dat deze nogal verschillen per streek, per installateur 
en per ondernemer. 

De  Venlokas (eigenlijk het verbeterde Venlo warenhuis) is ontstaan door 
het vroegere "platglas" omhoog te brengen, het zogenaamde Westlandse 
warenhuis. Het belangrijkste kenmerk van de kas is het zelfdragende 
dek. Dit betekent dat er  vanaf de goot alleen roeden en glas gebruikt 
worden om de nok op de juiste hoogte te houden. Dekroeden zijn 
meestal aluminium kokerprofielen, die samen de glasplaten het dek 
vormen. De roeden zorgen tevens voor de verbinding tussen de goot en 
de nok. Er zijn twee standaardkapmaten, namelijk 3,2 en 4,O m. 

De grootste voordelen van Venlo kassen zijn: 
relatief lage bouwkosten. Een standaard Venlo kas kost bij voldoende 
oppervlak (8.000 m') ongeveer f 65,-/m2; 
doordat het dekvlak (lengte nok-goot) niet zo groot is en de goten 
niet zo ver van elkaar liggen, is het klimaat in de kas gelijkmatig; 
doordat het volume boven vlak scherm relatief klein is, treedt er  
weinig kouval op. Kouval is een plaatselijke sterke temperatuurdaling 
als gevolg van het openen van het scherm; 
hoge lichtdoorlatendheid door relatief weinig constructiedelen. 

De nadelen zijn: 
- er is in vergelijking met de breedkapkas minder luchtingscapaciteit. 

De luchting kan bestaan uit hele of verscheidene halve ruiten naast 
elkaar. 
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2.7 

2.7.1 

2.7.2 

De breedkapkas is ontstaan uit de losse druivenkassen, welke omhoog 
zijn gebracht en aan elkaar gebouwd. Het belangrijkste kenmerk is dat 
de kas geen zelfdragend dek heeft. De nok steunt af op de onderbouw. 
Verder heeft het dek dekgordingen, en is het glas op het dek in verschil- 
lende vlakken verdeeld. De roeden worden op de gordingen geschroefd. 

Een breedkapkas heeft standaardkapmaten van 4,8 m, 6,4 m, 8 m, 9,6 en 
12,8 m. De 12,8 m breedkapper is de laatste jaren de  standaard gewor- 
den. Deze heeft de minste hoeveelheid constructiedelen zodat deze het 
hoogste lichtrendement heeft. 

De grootste voordelen van de breedkapkas zijn: 
- een grote luchtingscapaciteit, waardoor de temperatuur in de  kas in 

de zomer enkele graden lager kan blijven dan in de  Venlo kas; 
- door de grote eenheidsmaat (kapmaat) is het goed mogelijk om 

interne transportsystemen te bouwen met een grote capaciteit; 
- door het luchtingsmechanisme is hierin goed insektengaas aan te 

brengen; 
- meer mogelijkheden om schermdoeken aan te brengen. Dit betreft 

zowel schermen tegen de zon als schermen ter energiebesparing. 

Het grootste nadeel van de breedkapkas ten opzichte van de Venlo 
kassen is de prijs. Een breedkapkas van voldoende oppervlak kost f 90,- 
per mr of meer. 

Toedieningstechnieken voor bestrijdingsmiddelen 

Inleiding 

Ter voorkoming van schade door ziekten, plagen en onkruiden aan 
gewassen of produkten staan de ondernemer vele preventieve en curatie- 
ve maatregelen ten dienste, zoals het ontsmetten, c.q. het behandelen 
van de  grond/substraat, het  behandelen van gewassen en  het behandelen 
van teeltruimten. 
Voor de uitvoering van de vereiste behandeling zijn verschillende tech- 
nieken beschikbaar, zoals strooien, druppelen, schuimen, spuiten, stuiven, 
strijken, nevelen, gassen. 

Toedien i ngsappa ra tu u r 

In deze paragraaf worden de technieken beschreven die gebruik kunnen 
worden voor het behandelen van gewassen en het  behandelen van de 
teeltruimten. 



-21- 

* De beregeningsinstallatie 
Bestrijdingsmiddelen worden soms nog via een beregeningsinstallatie 
meegegeven met het beregeningswater. Deze techniek wordt toegepast 
in enkele teelten met een volveldse teeltmethode, waarbij het gewas vaak 
niet op een andere manier te bereiken is. Doordat de (water)verdeling 
via de regendoppen van een beregeningsinstallatie nooit egaal is, zullen 
plaatselijk onder- en overdoseringen ontstaan. Ook zijn de druppels en 
de intensiteit bij beregening erg groot, zodat het middel merendeels op 
de grond terechtkomt en vervolgens kan uitspoelen. 

* Druppelinstallatie 
Het aangieten wordt toegepast bij substraatteelten voor de behandeling 
van wortelziekten of bij de toediening van systemische middelen tegen 
ziekten en plagen elders op de plant. Het bestrijdingsmiddel kan in dit 
geval worden toegediend via de druppelinstallatie. Door het middel bij 
elke kraan van de druppelinstallatie toe te dienen in plaats van bij de 
bemestingsunit ontstaat er een veel betere verdeling. 
Bij systemen met vrije drainage kan de overtollige hoeveelheid water (5 -  
40%) met daarin het bestrijdingsmiddel in de grond terechtkomen. 

* Hogedruk spuitinstallaties 
Voor gewasbehandeling is spuiten de meest toegepaste techniek. In de 
glastuinbouw bestaat de spuitapparatuur uit een vaste of mobiele hoge- 
druk- spuitinstallatie, een haspel met slang en hulpstukken, voorzien van 
één of meer spuitdoppen. 

Een vaste spuitinstallatie bestaat uit een spuitvloeistoftank met pomp en 
regelapparatuur, die op gesteld staan in de bedrijfsschuur. Hierop is in 
de kassen aangesloten een vaste metalen spuitleiding met verschillende 
aansluitpunten in de kas(sen) voor een haspel met slang. Nadeel van dit 
systeem is het grote dode volume spuitvloeistof e n  de lange leidingen. 
Een vaste leiding in de kas in de vorm van een ringleiding heeft als 
voordeel dat de in de buizen achtergebleven hoeveelheid spuitvloeistof 
naar de tank of een aparte opslagtank kan worden doorgepompt en de 
totale restvloeistof een volgende keer met de spuitvloeistof van het 
hetzelfde middel kan worden verspoten. A i s  dat niet kan vanwege kans 
op gewasschade, uitvlokken (verstopping) e.d., zal het restant moeten 
worden verwerkt. 

Een mobiele spuitinstallatie is een hogedrukspuit op een verrijdbaar 
onderstel die over de rijpaden of buisrail in een kas wordt voortbewogen 
en direct is aangesloten op een haspel met slang. Er is geen vaste 
spuitleiding en dus ook weinig dood volume restvloeistof. 
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Een ander voordeel van de mobiele installatie is dat de gebruiker meer 
controle heeft over de afgifte van de spuitvloeistof, waardoor minder 
gauw restanten overblijven. 
Er bestaan veerhaspels en half- en volautomatische haspels. De automa- 
tische slangenhaspel heeft het voordeel dat door de motorische aandrij- 
ving de rijsnelheid constant en bekend is, zodat met de juiste hulpstuk- 
ken een regelmatige verdeling van het middel over het gewas wordt 
verkregen. Een ander voordeel is dat de benodigde hoeveelheid spuit- 
vloeistof vooraf bekend is, zodat minimale restanten ontstaan. 

Van de momenteel gebruikte hulpstukken geven alleen de spuitboom, de 
spuitmast en de spuitstok een vaste vloeistofafgifte en een constante 
druppelgrootte. Hoewel de vloeistofafgifte en de druppelgrootte constant 
zijn bij gebruik van een spuitstof, is deze eigenlijk alleen geschikt voor 
pleksgewijze behandeling van haarden in een gewas. 
De spuitboom is een horizontale buis (kapbreedte lang) met verscheide- 
ne spuitdoppen, die over de  gewassen heen wordt gereden. Dit gebeurt 
met de hand of automatisch (d.m.v. de automatische slangenhaspel). 

De spuitmast is een verticale spuitboom (gewashoogte hoog), met 
verscheidene spuitdoppen, die tussen opgaande gewassen kan worden 
voortbewogen, ook weer met de hand of automatisch. 

* Nevelapparatuur 
Bij luchtverneveling met de motorrugvernevelaar wordt het bestrijdings- 
middel met relatief weinig water verdund (100 - 400 l/ha) en met behulp 
van een sterke luchtstroom en een venturi in druppels verdeeld. Het 
druppelgroottespectrum is niet beheersbaar. Hoewel de combinatie van 
luchtstroom en druppelgroottespectrum in principe een snelle gewasbe- 
scherming mogelijk maken, wordt deze apparatuur weinig gebruikt 
vanwege een aantal praktische bezwaren (zwaar, lawaaiige verbrandings- 
motoren, vaak bijvullen). Voorts is de  handmatige bediening een be- 
zwaar uit het oogpunt van verdeling over het gewas. 

Bij fiinnevelaars worden druppels gevormd van ongeveer 30 pm bij een 
vloeistofverbruik van 70 - 100 l/ha. Men gebruikt hiervoor de z.g. hoge- 
drukfijnnevelspuit (colfogger), waarmee de spuitvloeistof met een druk 
van ca. 180 bar door een spleetdop wordt geperst. Het voordeel van 
deze methode is dat het rniddelenverbruik relatief laag is en dat het 
gewas toch droog blijft. Het apparaat wordt gebruikt in combinatie met 
een automatische slangenhaspel en spuitpistool. Dit laatste is niet ideaal 
gezien de persoonsafhankelijke verdeling over het gewas. Een bezwaar is 
voorts dat een deel van de zeer fijne druppels lang in de ruimte blijft 
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2.73 

zweven alvorens te sedimenteren. Herbetreding binnen enkele uren na 
toepassing is daardoor bezwaarlijk. Er moet dan worden gelucht, hetgeen 
emissie naar de lucht veroorzaakt. Doordat de toepassing weinig tijd 
vergt, is het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschuttingsmid- 
delen daarentegen gemakkelijker. 

* Verstuivers 
Bij stuiven wordt het als stuifpoeder geformuleerde middel over het 
gewas verdeeld door een luchtstroom die langs een doseerschuif stroomt. 
Deze techniek wordt vooral toegepast in koude kassen met heteluchtver- 
warming waarin het onmogelijk of moeilijk is het gewas "droog te 
stoken". De laatste jaren wordt stuiven ook in andere situaties toegepast 
vanwege de korte behandelingsduur en het minder zichtbare residu. 
Omdat het aantal middelen dat als stuifpoeder is geformuleerd beperkt 
is, worden ook wel spuitpoeders voor dit doel gebruikt. 
Stuiven wordt uitgevoerd met specifieke motorrumoederverstuivers of 
met omgekeerde motorrugvernevelaars. Vanwege de onnauwkeurige 
doseerinrichting zijn de laatste niet aan te bevelen. Onderzoek naar de 
arbeidshygiënische aspecten van het verstuiven van stuifpoeders en 
spuitpoeders wordt voortgezet. 

Grondontsmetting 

Bij teelt in de grond is grondontsmetting een effectieve wijze van bestrij- 
ding van bodemziekten. Ook bij teelt op  substraat kunnen wortels 
worden aangetast door pathogenen die normaal in de grond voorkomen. 
Er  wordt dan niet gesproken van bodemziekten maar van wortelziekten. 

Grondontsmetting kan in beginsel op twee verschillende manieren 
worden uitgevoerd. De eerste manier is door middel van stomen. De 
tweede manier is door toepassing van bodemfumigantia of specifieke 
bodembehandelingsmiddelen. 

Door stomen van de grond kunnen vrijwel alle bodemziekten en plagen 
worden bestreden. Voorwaarde daarbij is dat de vereiste temperatuur 
van 70°C overal in de grond minimaal één uur wordt gehandhaafd. De 
kans, dat daarna nog schadelijke organismen in de kasgrond voorkomen, 
is gering. Wanneer na het stomen het gewenste resultaat niet is bereikt, 
komt dat door onvoldoende warm teve rde ling in de grond. 
De  wachttijd na het stomen varieert van één tot zeven dagen. Er bestaan 
vier methoden van stomen, nl. stoominjektie, drainstomen, zeilstomen en 
stomen met onderdruk. De laatste twee methoden worden in de praktijk 
het meest toegepast. 
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2.8 

In de glastuinbouw is voor grondontsmetting alleen het gebruik van 
metam-natrium (natriummethyldithiocarbamaat) toegestaan. Het gebruik 
van metam-natrium is vanaf 1 januari 1993 geregeld via de  "regulering 
grondontsmetting" uit de Bestrijdingsmiddelenwet. Deze regulering 
betekent dat metam-natrium maximaal één maal per jaar op recept, via 
een aanvraag bij de Planteziektenkundige Dienst, in te zetten is. Een 
globale inschatting is dat de toepassing van metam-natrium plaatsvindt 
op ca. 500 à 600 ha per jaar (bron: IKC) op een totaal areaal van 2000 
ha waar deze methode van ontsmetting wordt toegepast. 

Metam-natrium kan met een injecteur worden ingewerkt, waarna vervol- 
gens de grond moet worden afgedekt met plastic folie. De afdekperiode 
bedraagt veelal 7 à 10 dagen. Na deze periode kan er nog een aanzien- 
lijk hoeveelheid methylisothiocyanaat in de bodem aanwezig zijn. Diverse 
ondernemers spoelen daarna hun grond door met beregeningswater, 
waardoor het zwak geadsorbeerde middel kan uitspoelen. 

Aan het einde van een meerjarige teelt, wanneer de pathogeenpopulaties 
zich weer tot boven de schadedrempel hebben vermeerderd, wordt enige 
malen een behandeling met specifieke bodembehandelingsmiddelen - 

uitgevoerd. Er  wordt dan gebruik gemaakt van nematiciden, fungiciden 
en insekticiden. 
Bij de substraatteelt worden de wortelziekten bestreden door onstmetting 
van het substraat en door meedruppelen van specifieke bodembehande- 
lingsmiddelen. 

Knelpunten in de glastuinbouw 

In het Meerjaren Plan Gewasbescherming zijn op de volgende aspecten 
knelpunten geconstateerd: 
- Bedrijfsstructuur 

De matige rentabiliteit van de laatste jaren heeft er toe geleid dat een 
achterstand in de noodzakelijke bedrijfsaanpassingen ontstond. De 
aanwezige financiële ruimte werd in de eerste plaats benut om ener- 
giebesparende investeringen te doen. Tevens zijn veel bedrijfspercelen 
en kassen te smal om tot een optimale aanwending van arbeid en 
energie te komen. Verdere modernisering van de  glasopstanden en 
optimalisering van de bedrijfsvorm is noodzakelijk. 

- Afzetstructuur 
Er vindt binnen de EG internationaal en nationaal een concentratie 
van de vraag plaats. De concentratie van het aanbod vanuit de veilin- 
gen zal hierbij gelijke tred moeten houden. Een belangrijk aspect bij 
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de afzet is de kwaliteit. 
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- Milieuaspecten 
De glastuinbouw wordt gekenmerkt door een hoog kostenniveau per 
m2 (bedrijfsuitrusting, arbeid, energie etc.) bij een hoge specialisatie- 
graad. Continuïteit van de bedrijven is dan ook alleen mogelijk bij 
hoge opbrengsten per m2. Deze hoge opbrengsten zijn alleen mogelijk 
door hoogwaardige kwaliteitsprodukten te telen. Dit laatste heeft tot 
gevolg dat hoegenaamd geen schade door ziekten en plagen wordt 
getolereerd. Hoewel op grote schaal gebruik gemaakt wordt van 
biologische bestrijding van plagen resulteert dit in een, ten opzichte 
van de andere agrarische sectoren, hoger dan gemiddeld verbruik van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen per oppervlakte-eenheid. 
De emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het milieu 
(bodem, water, lucht) is mede daardoor onaanvaardbaar hoog gewor- 
den en dient te worden beperkt. 

- Ondernemerschap 
De bedrijfsresultaten vertonen een grote spreiding rond het gemid- 
delde. De zorg om het milieu, een toenemende bedrijfsgrootte e.d. 
maken aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk. 
Ondernemers zullen in staat moeten zijn om deze aanpassingen door 
te voeren, d.w.z. kennis en vaardigheid op technische, economisch en 
sociaaI/organisatorisch terrein is nodig. Deze kennis en vaardigheid is 
bij veel ondernemers nog niet in voldoende mate beschikbaar. Dit 
vraagt inzet van voorlichting, onderzoek en onderwijs. 

f i 
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3. 

3.1 

EMISSIES NAAR OPPERVLAKTEWATER 

Gebruikte stoffen 

De glastuinbouwsector gebruikt een groot aantal hulpstoffen bij het 
kweken van haar produkten. De bedoelde hulpstoffen kunnen als volgt 
worden ingedeeld: 

a) Bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet 
(BMW) voor gewasbescherming, bloemvoorbehandeling, groeiregu- 
latie, gewasbedekking (uibloeiers) en grondontsmetting; 

b) Meststoffen; 
c) Reinigings- en ontsmettingsmiddelen niet voor grondonsmetting; 
d) Schermmiddelen. 

Gekozen is om reinigings- en ontsmettingsmiddelen anders dan grond- 
ontsmettingsmiddelen in een aparte categorie op  te nemen, aangezien de 
toepassing en de emissieroute wezenlijk verschilt van die voor categorie 
a). Bovendien valt slechts een deel van deze middelen onder de Bestrij- 
dingsmiddelenwet, in tegenstelling tot de middelen onder a). 

ad a) 
Gewasbescherming is het geheel van maatregelen, gericht op  het bene- 
den aanvaardbare grenzen houden of brengen van ziekten, plagen en 
andere schadelijke factoren bij de teelt van gewassen [56]. 
Deze categorie is de grootste, en omvat naar schatting enkele honderden 
merknamen, met in sommige gevallen dezelfde werkzame stof. Overigens 
valt biologische bestrijding met virussen en micro-organismen als gewas- 
beschermingstechniek ook onder de Bestrijdingsmiddelenwet. Voor de 
emissie naar oppervlaktewater is in dit kader evenwel uitsluitend het 
gebruik van chemische middelen van belang. 

Het totale verbruik aan chemische bestrijdingsmiddelen in de bloemiste- 
rij onder glas wordt geschat op 510 ton werkzame stof per jaar, oftewel 
een gemiddeld verbruik van 130 kg per ha per jaar. Voor de glasgroente- 
teelt is dit 470 ton resp. 106 kg per ha per jaar ([56], gegevens gebaseerd 
op gemiddeld verbruik periode 1984-1988). 
Het totale verbruik voor de gehele glastuinbouw bedraagt circa 1200 ton 
werkzame stof per jaar [36]. Een groot gedeelte hiervan (ca. 700 
todjaar) betreft grondontsmettingsmiddelen. Recent verkregen inzicht 
geeft overigens een aanzienlijke verlaging van het gebruik aan chemische 
bestrijdingsmiddelen te zien. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
vermindering van het gebruik aan grondontsmettingsmiddelen met ca. 
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50 %. Voor de overige middelen is een dergelijke verlaging nog niet evi- 
dent, behoudens het gebruik van deze middelen in "milieubewuste 
teeltsystemen" in sommige glasgroentebedrijven (pers. mededeling IKC 
Akker en Tuinbouw). 

In totaal betreft het gebruik in de glastuinbouw ruim 5 % van het totale 
verbruik aan chemische gewasbeschermingsmiddelen in de  landbouw. 
Het verbruik per oppervlakte-eenheid is echter na de bloembollenteelt 
het hoogst binnen de landbouw. Gecombineerd met de sterke concentra- 
tie van bedrijven geeft dit aanleiding tot een relatief hoge (regionale) 
milieubelasting. 

Opgemerkt moet overigens worden dat enkele gebruikte bloemvoorbe- 
handelingsmiddelen en uitvloeiers geen toelating krachtens de BMW 
bezitten. Het gebruik aan bloemvoorbehandelingsmiddelen heeft overi- 
gens de laatste jaren een grote vlucht genomen en bedraagt voor 1991 
38 ton (exclusief suikers) t.o.v. 6 ton in 1988. Dit is vooral te wijten aan 
een door veilingen verplicht gestelde voorbehandeling van rozen met 
aluminiumsulfaat [ 101. 

In bijlage 1 is een lijst opgenomen met in de glastuinbouw toegepaste 
voorbehandelingsmiddelen voor snijbloemen. 

ad b) 
Meststoffen worden in vloeibare of vaste vorm aangekocht. In hoofdzaak 
bevatten ze macro-voedingselementen als calcium, kalium, magnesium, 
ijzer, zwavel in de  vorm van sulfaat, nitraat en/of ammonium stikstof, 
fosfor in de vorm van fosfaat en micro- of spore-elementen als boor, 
koper, zink en mangaan. 
Per oppervlakte-eenheid vormt de glastuinbouw één van de sectoren 
waar een zeer hoog bemestingsniveau wordt nagestreefd. Overdosering 
van 5 tot 40 % boven de gewasbehoefte is gebruikelijk in de  praktijk. Dit 
gaat in de  huidige situatie gepaard met een grote uitspoeling. Het 
overgrote deel hiervan komt via drainage in het oppervlaktewater 
terecht. De uitspoeling van water en meststoffen in de glastuinbouw 
wordt vooral veroorzaakt door een overdosering van beide die om 
teelttechnische redenen en uit gietwaterkwaliteitsoogpunt plaatsvindt. 
Het feitelijke gebruik van meststoffen in de glastuinbouw is niet exact 
bekend. Een inschatting die gebaseerd is op de Bemestings Adviesbasis 
(BAl3, een document dat door voorlichters en ondernemers als algemene 
standaard gebruikt wordt) levert een cijfer op  voor de sector van ca. 
10.000 ton N en 1.500 ton P per jaar (bron: IKC). 
Per ha bedrijf uitgedrukt bestaan er  grote verschillen in de mestgift. 
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Deze varieert van enkele honderden tot duizenden kg stikstof en enkele 
tientallen tot enkele honderden kg fosfor per ha per jaar. 

In bijlage 1 is een lijst opgenomen met in de glastuinbouw veel gebruikte 
meststoffen. 

ad c) 
Bij het reinigen en ontsmetten dient een onderscheid te worden gemaakt 
naar het te reinigen object: 
- binnenzijde kas; 
- buitenzijde kas; 
- druppelaars en leidingen; 
- vloeren. 

Een deel van de gebruikte middelen valt onder de Bestrijdingsmiddelen- 
wet, met name glasreinigingsmiddelen met algendoders en ontsmettings- 
middelen. 
De binnenzijde van de kas wordt in principe jaarlijks ontsmet met een 
2 % oplossing van formaline (methanal) en, indien nodig, behandeld met 
algendoder (veelal quaternaire ammoniumverbindingen) voor het verwij- 
deren van algen. 

De buitenzijde van de  kas wordt in principe jaarlijks (oktober) gereinigd 
van vuil ais vogelpoep, stof en schermmiddelen. Dit gebeurt veelal met 
hogedruk spuiten. Ook bestaan er  borstelmachines, die door de regen- 
goot rijden. Voor het verwijderen wordt water gebruikt, ai dan niet 
aangelengd met reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van scherm- 
middel worden zwakke organische zuren gebruikt (oxaalzuur, mierezuur, 
citroenzuur). Voor sommige schermmiddelen is reiniging met waterstof- 
fluoride of natronloog noodzakelijk. 
Om verstoppingen door zoutaanslag, algen en/of microbiële activiteit te 
voorkomen, moeten de druppelaars regelmatig worden gereinigd. Tijdens 
de teelt gebeurt dit met behulp van hogere druk en toevoeging van 
chemicaliën als freeflow (een polyacrylzuur) en aldo (algendoder met 
waterstofperoxyde). Bij een teeltwisseling wordt gespoeld met bijvoor- 
beeld chlorix (0,25 % hypochloriet), water en vervolgens salpeterzuur 
(tot een zuurgraad van 2). Ontsmetten van de druppelaars geschiedt 
eveneens met formaline. 
Vloeren worden soms geschrobd met water. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van reinigingsmiddelen. 
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ad d) 
Vooral in een aantal sierteelten wordt regelmatig een schermmiddel op 
de buitenzijde van het kasdek aangebracht. Bescherming tegen hoge 
stralingsintensiteiten in de zomer is voor sommige teelten noodzakelijk 
uit oogpunt van klimaatoptimalisering. Afhankelijk van het kastype en de 
eisen kan in een aantal gevallen worden volstaan met het aanbrengen 
van schermdoeken aan de binnenzijde van de kas. In de praktijk wordt 
voor een goede licht- en klimaatbeheersing steeds meer gezocht naar een 
combinatie van schermdoek binnen en een schermmiddel buiten. 

Het aanbrengen van schermmiddelen ("krijten") geschiedt voor 80-90 % 
door middel van hoge druk spuiten door de ondernemers zelf of door 
gespecialiseerde loonbedrijven. Het restant wordt aangebracht door 
kwasten of rollen. Afhankelijk van de teelt geschiedt het aanbrengen van 
schermmiddelen in de tuinbouw 2-3 maal per seizoen. Eén en ander is 
onder meer afhankelijk van weersinvloeden; bij hagel of slagregens vindt 
er slijtage plaats en moet opnieuw geschermd worden. 

Het gebruik van schermmiddel is afhankelijk van teelt, kastype en 
gekozen middel. Bij poedersoorten is het verbruik 150-350 kg per 
hectare bij het aanbrengen van één laag. Voor de pastamiddelen is het 
verbruik 350-500 liter per hectare bij het aanbrengen van één laag. 

De  thans op de markt zijnde schermmiddelen zijn geformuleerd uit krijt 
en/of aluminiumsilicaat en een bindmiddel om het krijthilicaat aan het 
glasdek te hechten. 
Volgens opgave van leveranciers betreft het in hoofdzaak de volgende 
bindmiddelen: 
- pasta op basis van polyinylalcohol en voor sommige middelen tevens 

0,3 % kaliumdichromaat als hechtverbeteraar; 
- poeder op basis van een aardappelzetmeelderivaat en 0,2 % aan 

kaliumdichromaat als hechwerbeteraar; 
- pasta op basis van een copolymeer, een geringe hoeveelheid detergent 

en een weekmaker. 

De leveranciers verwachten dat binnen twee jaar alleen nog chroomvrije 
middelen worden geleverd. De overige bestanddelen van de bindmidde- 
len zijn waarschijnlijk over het algemeen biologisch afbreekbaar. 
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3.2 Ernissieroutes naar oppervlaktewater 

De gegevens over de emissie van bestrijdingsmiddelen zijn vrijwel geheel 
afkomstig uit het achtergronddocument emissies van het Meerjaren Plan 
Gewasbescherming [36]. In dit rapport wordt voor de afleiding van deze 
gegevens derhalve naar dit document verwezen. De gegevens over de 
emissie van nutriënten zijn vrijwel geheel afkomstig uit [ 131. 

Voor het oppervlaktewater kunnen de volgende emissieroutes vanuit de 
glastuinbouw worden onderscheiden, waarbij opgemerkt dient te worden 
dat sommige van de onderstaande emissieroutes niet in alle bedrijven 
voorkomen. Het begrip emissieroutes heeft in onderstaand overzicht 
voornamelijk betrekking op ten gevolge van bedrijfsactiviteiten verontrei- 
nigde waterstromen. Hierbij kan nog een verder onderscheid worden 
gemaakt in min of meer continue deelstromen (bijv. condenswater en 
drainagewater) alsmede incidentele bedrijfsactiviteiten met een disconti- 
nuë afvalwaterstroom (bijv. reinigen en ontsmetten van opstallen, wassen 
van geoogste produkteri). Daarnaast zijn nog twee emissieroutes ge- 
noemd, waarbij bestrijdingsmiddelen als gevolg van bedrijfsactiviteiten 
niet via een afvalwaterstroom, maar indirect via het luchtcompartiment 
het oppervlaktewater kunnen belasten (overwaaien en atmosferische 
depositie). 

In het onderstaande overzicht is tussen haakjes de overeenkomstige 
aanbeveling voor saneringsmaatregelen vermeld. Deze aanbevelingen zijn 
opgenomen in hoofdstuk 6. 

1. Condenswater (aanbeveling 1). 
2. Afstromend hemelwater kasdek (aanbeveling 2); 
3. Drain-, drainage- en spuiwater (aanbeveling 3); 
4. Dompelbaden en spuitrestanten/spoeIwater spuitapparatuur (aanbe- 

5.  Reinigen en ontsmetten van opstallen (aanbeveling 5); 
6. Restanten van bloemvoorbehandelingsmiddelen, groeiregulatoren en 

7. Percolatiewater organisch afval (aanbeveling 7); 
8. Condensorwater (aanbeveling 8); 
9. Filterspoelwater waterdoseringsinstallaties en terugspoelwater ontijze 

10. Brijn van decentrale voorzieningen voor produktie van zoutarm 

11. Huishoudelijk afvalwater (aanbeveling 11); 
12. Uitlekwater van steenwolmatten (aanbeveling 13); 

velingen 4 en 16); 

uitvloeiers (aanbevelingen 4 en 6); 

ringsinstallaties (aanbeveling 9); 

gietwater (aanbeveling 10); 
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13. Koelwater grondkoeling (aanbeveling 15). 
14. Wassen van geoogste produkten (aanbeveling 17); 
15. Afi: 11p van regenleidingen (aanbeveling 18); 
16. Overwaaien (drift, geen aanbeveling); 
17. Atmosferische depositie (geen aanbeveling); 

In de tabel 3 is een overzicht weergegeven van de geschatte emissies aan 
van deze middelen vanuit de glastuinbouw, uitgesplitst naar bovenstaan- 
de emissieroutes. Daarbij is dezelfde nummering gehanteerd. 
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Tabel 3 Emissiegegevens met landelijke vrachten voor de glastuinbouw 
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vracht I3M 
ton& 

? 

1 
? 

4 

I 

<<  1 

tniissie- 
route nr. 

debiet gem. overige vracht R 
ion/jr m3/ha,jaar siofïen 

conc. i3M vracht N conc. N vracht P conc. P 
P U  ton/jr m&Jl ton/jr mp/i 

) '> < 1ooo ? < 40 < 10 metalen, 
sulfaat 

warmie 

? ? ? enkele m3 

@ ? ? ? ? , I  3 

) 

' I  I '> 7 ? 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

I )  gemiddeld jaardebiei vmr  teelten zonder recircularie. Mei recirculatie debiet SO-90 ?h kleiner. 
2) exclusief suikers. Deze middelen worden grotendeels op de veilingen geloosd. Dit getal is afkomstig uit lit.  [ 101 (cijfer 1990) 
3) uitgaande van 65 I per dag x 6 werknemers per  ha bedrijf x 230 werkdagen per jaar. 
De gegevens voor bestrijdingsmiddelen zijn atkomstig uii 136) ( 1984- 1988, schatting) 
De gegevens voor meststoffen zijn afkomstig uit [ 131 (cijfers 1988), m.u.v. gegevens voor emissieroute 12 (vergunningaanvragen verwerkers van gebruikte 
su bsiraaimaiten) 
I>e debieigegevens komen voor routes 1, 4 en IS uil 1361 voor route 3 uit lit. [ 131 en voor de overige genoemde getallen schattingen van de subwerkgroep. 
13M = chemische bestrijdingsmiddelen 
N = stikstof 
P = fosfor 

:> = onbekend 
- = niet van toepassing 

= reinigingsmiddelen die niet onder de Besirijdingsmiddelenwet vallen 
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3.2.1 

.- 

. .. , 

3.2.2 

De emissie van de in 0 3.1 genoemde stoffen kan als volgt aan de 
bovenstaande routes worden gekoppeld: 
- bestrijdingsmiddelen in de zin van de bestrijdingsmiddelenwet, exclu- 

sief reinigings- en ontsmettingsmiddelen anders dan grondontsmet- 
tingsmiddelen: routes 1-4, 6, 7, 9, 12, 14-17; 

- meststoffen: routes 3, 7, 9, 10-12, 14, 15; 
- reinigingsmiddelen: routes 2, 3 en 5; 
- schermmiddelen: routes 2 en 5. 

Condenswater 

Als  gevolg van het verschil in klimaat binnen en buiten de kas zal er in 
de regel in bepaalde perioden condensvorming tegen het glasdek optre- 
den. In oudere kassen loopt dit condenswater via een spleet tussen de 
glasplaten naar de regengoot aan de buitenzijde van de kas. In moderne, 
beter geïsoleerde kassen wordt een (klein) deel nog steeds afgevoerd 
naar de buitenzijde van de kas via kleine condensgaatjes in de bevesti- 
gingsstrippen van het glas. Het grootste gedeelte van het condenswater 
wordt opgevangen in goten aan de binnenzijde van de kas. Afvoer 
hiervan vindt plaats naar oppervlaktewater, naar een regenwaterbassin of 
op de kasgrond. 
Uit metingen van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat het 
om 0-5 m3/ha,dag gaat. Uit ander onderzoek van Delfland blijkt, dat 
vooral direct na een bespuiting van het gewas aanzienlijke gehalten aan 
bestrijdingsmiddelen in het condenswater voorkomen. Gemeten is onder 
andere dichloorvos tot 12.000 pgll werkzame stof en heptenofos tot 500 
pWgn werkzame stof. Deze gehalten kunnen bij lozing op klein oppervíak- 
tewater aanleiding geven tot acuut toxische effecten bij waterorganismen. 
Voorts kan het condenswater verontreinigd zijn met zink, dat afgegeven 
wordt door verzinkte regengoten. 

Afstromend hemelwater kasdek 

Het van het kasdek afstromend hemelwater kan verontreinigd zijn met 
bestrijdingsmiddelen. Het gaat hier om gewasbeschermingsmiddelen, die 
via het condenswater of depositie uit de lucht op  het kasdek zijn neerge- 
slagen. Daarnaast is in het kader van het Project Integratie MilieuMetin- 
gen (PIMM) van de Provincie Zuid-Holland aangetoond dat het regen- 
water in het Westland bestrijdingsmiddelen bevat, die in de glastuinbouw 
worden gebruikt. Naar de gehalten in regenwater wordt thans vervolgon- 
derzoek uitgevoerd, dat in 1993 zal worden gerapporteerd. 
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3.2.3 Drainagewater, drainwater substraatteelt en spui(water) recirculatie 

Voor een meer uitgebreide omschrijving van deze begrippen wordt 
verwezen naar de begrippenlijst achterin dit rapport. Drainagewater 
komt vrij bij bedrijven met een drainagestelsel in de  bodem. Dit kunnen 
zowel bedrijven met teelt in de grond als teelt-los-van-de-ondergrond 
zijn. Drainwater komt vrij uit het substraat bij bedrijven die los-van-de- 
ondergrond telen. Spui(water) is het water dat vrijkomt uit een recircule- 
rend systeem, dat thans voornamelijk bij los-van-de-ondergrond-teelten is 
te vinden. De overeenkomst tussen deze routes is, dat in principe via één 
of meer van deze routes overtollig gietwater met daarin nutriënten wordt 
afgevoerd uit het bedrijf (met uitzondering van bedrijven waar niet wordt 
overgedoseerd). Daarnaast kunnen (restanten) van chemische bestrij- 
dingsmiddelen worden aangetroffen. 

Bestrijdingsmiddelen 
Bij teelten in de grond is uitspoeling van bestrijdingsmiddelen met het 
overtollige gietwater naar het grond- en oppervlaktewater sterk afhanke- 
lijk van individuele stofeigenschappen, van de grondsoort, van de berege- 
ningsintensiteit en  van de  hoeveelheid toegediende stof. 
De specifieke bodembehandelingsmiddelen kunnen zowel bij toepassing 
in de grond als bij toepassing in de substraatteelt in het grond- en 
oppervlaktewater terechtkomen. Bij toepassing in d e  vrije drainage- 
steenwolteelt is d e  kans hierop het grootst. Daarbij vindt een diffuse 
afvloeiing plaats van de overmaat water naar de  ondergrond. In dit water 
kunnen residuen van specifieke gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. 
Bij teelt met recirculatie van het voedingswater zal, afhankelijk van de 
waterkwaliteit, het water zo nu en dan worden ververst. Dit kan leiden 
tot puntlozingen via de spui, omdat nog residuen van gewasbescher- 
mingsmiddelen in de  oplossing aanwezig kunnen zijn. 
Vooralsnog lijkt deze route vooral bij grondteelten een belangrijke rol te 
spelen. 

Nutriënten 
Bij grondteelt zal bij beregening de  bodemoplossing in de  wortelzone 
verdrongen worden. Indien een drainagesysteem aanwezig is, zullen de in 
de  ondergrond meegevoerde, niet door het gewas benutte nutriënten 
uiteindelijk via dit systeem in het oppervlaktewater terechtkomen. 
Tijdens de  bodempercolatie kunnen de  concentraties aan nutriënten 
echter worden beïnvloed door adsorptie en/of omzettingsprocessen, bijv. 
denitrificatie, welke er  toe kunnen leiden dat slechts een gedeelte van 
het be mestingsoverschot ook ui  te indelijk in he t  oppervlaktewater terecht 
komt. 
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Verder kunnen hydrologische processen zoals kwel, infiltratie vanuit 
belendende percelen en/of wegzijging leiden tot een sterke verandering 
van de concentratie van nutriënten en het debiet. Bij de afwezigheid van 
een drainagesysteem kan (komt voornamelijk voor op hoger gelegen, 
relatief goed doorlatende zandgronden met lage grondwaterstanden) 
uitspoeling naar het grondwater plaatsvinden. 

Bij substraatteelt zonder recirculatie kunnen in geval van ontbreken van 
opvang van de overmaat voedingsoplossing, eveneens emissies naar de 
ondergrond optreden. Analoog aan grondteelt zijn ook hier de nutri- 
entenconcentraties tijdens de percolatie aan veranderingen onderhevig. 
Ook zijn er systemen waarbij het drainwater uit het substraat wordt 
opgevangen en (centraal) geloosd op oppervlaktewater. 

Bij substraatteelt met hergebruik/recirculatie wordt de overmaat voe- 
dingsoplossing opgevangen (bijvoorbeeld door middel van goten of 
slurven). Lozing van de overtollige nutriëntenoplossing zal alleen plaats- 
vinden als deze tengevolge van een te hoge zoutconcentratie ongeschikt 
geworden is voor hergebruik. Aangezien bij deze wijze van telen sprake 
is van één centraal verzamel- of lozingspunt binnen het teeltsysteem, zal 
de lozing vanuit het bedrijf veelal rechtstreeks naar het oppervlaktewater 
of via een centrale onderbemalingsput van het drainagestelsel plaatsvin- 
den. In het eerste geval zal de voedingsoplossing uit het wortelmilieu 
direct op het oppervlaktewater worden geloosd, terwijl in het tweede 
geval een indirecte lozing zal optreden, eventueel na verdunning met 
kwel- en infiltratiewater uit het drainagestelsel. 

De mestgiften zijn afhankelijk van gewas, grondslag, teeltwijze, werkwijze 
ondernemer en vertonen daarom een grote variatie per bedrijf. De 
emissie per bedrijf vertoont derhalve eenzelfde grillig beeld. Volgens [ 131 
varieert de mestgift van 440 tot 2150 kg N per ha per jaar en voor P van 
O - 390 kg per ha per jaar. Als gemiddelde gift wordt genoemd 205 kg P 
respectievelijk 1150 kg N per ha per jaar. 
Ter illustratie kunnen de volgende emissiegegevens uit dezelfde referen- 
tie worden genoemd (cijfermateriaal heeft betrekking op 1988). Gezien 
de grote spreidingen hebben de gemiddelde waarden een indicatief 
karakter. 
De concentraties aan nitraat-N en fosfaat-P in het drainagewater bij 
grondteelt en drainwater bij substraatteelt zonder hergebruik bedragen 
gemiddeld resp. 155 en 7 mg/i met een jaargemiddeld debiet van ca. 6 
m3/ha/e tmaai. 
Spuiwater van substraatteelt met hergebruik door middel van recirculatie 
heeft een gemiddelde nitraat-N en fosfaat-P concentratie van resp. 210 
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en 25 mg/l met een jaargemiddeld debiet van ca. 0,75 m3/ha/etmaal. 
Deze laatstgenoemde waarde is overigens alleen haalbaar bij recirculatie 
onder optimale omstandigheden. 
Jaarlijks is de emissie vanuit de glastuinbouw gemiddeld 350 kg N/ha en 
16 kg P/ha bij een gemiddeld volume drainagewater van ca. 2.300 m3/ha. 
Uitgaande van bovenstaande gemiddelde emissiegegevens, gebruik van 
regenwater als gietwater met een regenwaterbassin van 500 m3/ha en 
recirculatie van overtollige voedingsoplossing, kan de emissie naar 
verwachting met 70 % worden teruggebracht tot ca. 100 kg N/ha resp. 
5 kg P/ha op  jaarbasis bij een debiet van ca. 700 m3/ha,jaar [48]. 

Het debiet is direct afhankelijk van de watergift aan het gewas. Door 
middel van doseerapparatuur worden de meststoffen aan het gietwater in 
een vaste verhouding toegevoegd. De watergift hangt af van de instraling 
door de zon, het gewastype (waterbehoefte en mate van zouttolerantie, 
zie ook bijlage 3 ) .  Bij grondteelten wordt ook met enige regelmaat extra 
gietwater toegevoerd (doorspoelen) om plaatselijke verschillen in zoutbe- 
lasting van de bodem te minimaliseren. Het zoutgehalte van het gietwa- 
ter bepaalt met name in welke mate het voedingswater kan worden 
gerecirculeerd, en is daarmee van groot belang voor de emissiereductie 
door hergebruik. 

3.2.4 Dompelbaden en spuitrestanten/spoelwater spuitapparatuur 

Het betreft hier een krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet illegale lozing, 
die veelal plaatsvindt via het schrobputje in de bedrijfsruimte. De afvoer 
van deze putjes mondt meestal uit in de naastgelegen sloot. Bestrijdings- 
middelen worden langs deze weg geloosd, doordat restanten van gebruik- 
te middelen uit spuittanks worden weggespoeld, evenals het spoelwater 
bij bet schoonmaken van spuitapparatuur. Ook worden restanten spuit- 
vloeistoffen wel verspoten over de grond of over het gewas. Verspreiding 
van spoelwater en restanten over de bodem is inmiddels verboden op 
grond van het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming. Spoelwater en 
restanten kunnen worden verwerkt met een Carbo-Flo-installatie [35].  

Ook restanten van dompelbaden met fungicide (behandeling bolknolge- 
wassen onder glas) worden soms via deze route geloosd. Het is ook wel 
gebruikelijk om de restanten aan he t  pootgoed "mee te geven". Deze 
route is krachtens het "Besluit verwijdering dompelvloeistoffen bloembol- 
len en -knollen" (Bestrijdingsmiddelenwet) gelegaliseerd. 
Naast deze route is thans de enige wettelijk toegestane afvoermogelijk- 
heid voor (restanten van) dompelbaden het aanbieden als chemisch 
afval. In de praktijk gebeurt dit laatste echter zelden. 
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3.2.5 Reinigen en ontsmetten van opstallen 

Na het beëindigen van de teelt wordt de kas doorgaans uitgeruimd en 
ontsmet ten behoeve van een schone start van de nieuwe teelt. Hierbij 
dient onderscheid gemaakt te worden tussen het uitwendig reinigen van 
de kas en het inwendig reinigen en ontsmetten. 

Bij aantasting van gewassen door bepaalde organismen wordt de kas na 
het ruimen van het oude gewas ontsmet, om te voorkomen dat het 
nieuwe gewas meteen weer wordt geïnfecteerd. Afhankelijk van de aard 
van de besmetting worden hiervoor dichloorvos, amitraz, formaldehyde 
of quaternaire ammoniumverbindingen gebruikt. 
Voorts worden gietwaterleidingen en druppelaars regelmatig gereinigd en 
ontsmet om verstopping door zoutaanslag, algen en/of microbiële activi- 
teit en verspreiding van ziekten te voorkomen. Hiervoor worden algen- 
doders met waterstofperoxyde, freeflow (voorkomt zoutneerslag in 
leidingen, bevat een polyacrylzuur) voor gebruikt. Bij teeltwisselingen 
wordt ook wel gebruik gemaakt van chlorix (hypochloriet) in een oplos- 
sing van 0,25 %, naspoelen met water en vervolgens spoelen met salpe- 
terzuur. De  druppelaars worden ontsmet met 2 % formaline-oplossing. 
De  inhoud van een druppelsysteem ligt in de orde van 3 m3/ha. 

Het reinigen van de buitenzijde vindt plaats om verontreinigingen door 
algen, stof, roet, kalkaanslag, roest en/of witkalk (schermmateriaal) te 
verwijderen. Indien nodig heeft deze reiniging in de regel voor de 
hoofdteelt plaats, dus gemiddeld eens per jaar. Het water wat hierbij 
wordt gebruikt wordt vanaf het kasdek via de  regengoot naar het opper- 
vlaktewater afgevoerd, waarbij het eventueel aanwezige regenwaterbassin 
wordt afgekoppeld. Vanaf de verticale kaswanden zal dit water over de 
bodem afstromen en vervolgens in bodem of oppervlaktewater geraken. 

IJzer- en/of kalkaanslag op het glas, hetgeen ontstaat bij gebruik van 
ijzer- en/of kalkhoudend gietwater, wordt in de regel venvijderd met 
behulp van fluorwaterstof-houdende middelen. 

Schermmiddelen (krijt en/of aluminiumsilicaat plus hechtstoffen) kunnen 
in principe door middel van borstelen worden verwijderd. Hiervoor zijn 
speciale borstelmachines beschikbaar. In de praktijk wordt er  echter op 
grote schaal gebruik gemaakt van chemische reinigingsmiddelen, met 
name op basis zwakke organische zuren ais oxaalzuur, mierezuur en 
citroenzuur of op basis van natronloog. 
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Voor de verwijdering van algen worden quaternaire ammoniumverbin- 
dingen gebruikt en voor roet en witkalk oxaalzuur. 
Ter verwijdering van stof en eventuele plantedelen wordt hoe langer hoe 
meer gebruik gemaakt van hogedruk reinigingsapparatuur, waarbij geen 
chemicaliën aan het water worden toegevoegd. 

Bij inwendig reinigen of ontsmetten komt het spoelwater grotendeels op 
de grond terecht en een klein deel in de condens- en kasgoten. Bij 
uitwendig reinigen is dit net andersom. A l s  er chemische middelen of 
krijt in het spoelwater voorkomen, wordt het spoelwater niet opgevangen 
in het eventueel aanwezige waterbassin, maar op  oppervlaktewater 
geloosd. 

3.2.6 Restanten van bloemvoorbehandelingsmiddelen, groeiregulatoren en 
uitvloeiers 

De voorbehandelingsmiddelen voor snijbloemen kunnen worden onder- 
verdeeld in een vijftal groepen: 
- etheenremmende stoffen (reageren met etheen); 
- groeistoffen; 
- voedingsstoffen; 
- bacterieremmende stoffen; 
- uitvloeiers. 

Deze stoffen worden afzonderlijk of in combinatie ais voorbehandelings- 
middel toegepast. Groeistoffen of groeiregulatoren en uitvloeiers hebben 
overigens ook andere toepassingen dan als bloemvoorbehandelingsmid- 
del, waarop later in deze tekst wordt teruggekomen. 
De laatste jaren wordt op omvangrijke schaal bij een groot aantal 
siergewassen een verplichte voorbehandeling toegepast alvorens ze op de 
veiling worden aangevoerd. Een aantal middelen wordt toegepast als 
voorbehandeling of wordt gebruikt om onder meer verwelking, vergeling 
van het blad, verslijming tegen te gaan of ter stimulering van de waterop- 
name door de bloem na droogliggen. Een van de meest bekende is de 
behandeling met zilverthiosulfaat (STS). Overigens is sprake van een 
ontwikkeling naar vervanging van STS door amino-oxyazijnzuur (AOA), 
hetgeen naar verwachting biologisch afbreekbaar is. 
Voorbehandeling vindt meestal plaats op de kwekerijen. De bloemen 
worden daarbij direkt na het plukken in emmers of een bassin met de 
voorbehandelingsoplossing gezet. Bij het regelmatig verversen van de 
oplossingen komt één en ander veelal via een schrobputje in het opper- 
vlaktewater terecht. Een andere mogelijkheid is dat de bloemen in de 
voorbehandelingsoplossing op de veiling worden aangevoerd. In de 
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praktijk worden de oplossingen dan op de veilingen in het riool geloosd. 

In het MJP-G wordt geschat dat circa de helft van de bloemvoorbehan- 
delingsmiddelen via schrobputjes of riolering in het oppervlaktewater of 
grondwater terecht komt, hetgeen circa 19 ton per jaar (1990) zou 
betekenen [lol. Overigens zal het merendeel van deze vracht niet door 
glastuinbouwbedrijven worden geloosd, maar door de veilingen. 

In de glastuinbouw worden diverse groeiregulatoren toegepast. Ais 
voorbeeld voor de groenteteelt kan Ethephon (een chloorethylfosfonzuur 
voor de afrijping aan het einde van de teelt) in de tomatenteelt worden 
genoemd. In de sierteelt en vooral pot- en perkplantenteelt worden 
onder andere gibberellinen, alar (dimethylbarnsteenzuurhydrazide), 
cycocel en rhizopon toegepast. Deze middelen hebben tot doel de 
strekkingsgroei te remmen respectievelijk het bevorderen van uitlopen 
van knoppen en beworteling. Voor al deze middelen geldt, in tegenstel- 
ling tot een meerderheid der bloemvoorbehandelingsmiddelen overigens, 
dat ze een toelating bezitten krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet. 
Bij aanmaak van de juiste hoeveelheid spuitoplossing blijven er vrijwel 
geen restanten over. 
Uitvloeiers zijn oppervlakte-actieve stoffen (tensiden), die verschillende 
toepassingen kunnen hebben: 
- als uitvloeier. Een uitvloeier verlaagt de grensvlakspanning, waardoor 

bladeren beter bedekt worden met de op te brengen oplossing met 
bestrijdingsmiddelen. Bij deze toepassing wordt de uitvloeier als 
hulpstof aan de oplossing met bestrijdingsmiddel toegevoegd. Vaak 
gebeurt dat al bij de formulering; 

- als bloemvoorbehandelingsmiddel; 
- als antivirusmiddel. 

Lozing van uitvloeiers is bij een juiste bedrijfsvoering niet nodig. 

Het gebruik van uitvloeiers als antivirusmiddel is wettelijk geregeld in de 
Bestrijdingsmiddelenwet. Alleen nonylfenolpolyglycolether (merknaam 
Agral LN, 250 g/l oplossing) heeft een toelating in de teelt van komkom- 
mers en bonen op kunstmatige substraten ter voorkoming van versprei- 
ding van virussen. 

Over de omvang van de emissie van uitvloeiers en groeiregulatoren zijn 
geen gegevens beschikbaar. 
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3.2.7 Percolatiewater organisch afval 

De hoeveelheid plantaardig afval bedraagt maximaal 100 m3/ha per jaar. 
De grootste hoeveelheid komt bij een teeltwisseling vrij. Meestal wordt 
dit materiaal snel afgevoerd naar een cornposteringsbedrijf. Een enkele 
kweker laat dit materiaal langer liggen, of composteert zelf. Tijdens het 
teeltseizoen komen kleine hoeveelheden plantaardig afval vrij, die in een 
container worden gestort of over op de open grond worden verspreid. 
Uit dergelijke composthopen kan water uittreden met zeer hoge gehalten 
aan zuurstofbindende stoffen, nutriënten en in mindere mate eventuele 
restanten bestrijdingsmiddelen. 

3.2.8 Condensomater 

In leidingen waardoor hete gassen worden geleid, ontstaat door afkoeling 
condenswater. In de glastuinbouw betreft dit stoomleidingen (grondont- 
smetting m.b.v. stoom) en verwarmingsketels. Het condenswater wordt 
afgescheiden in een condensor. Hierbij komen kleine hoeveelheden 
relatief schoon water vrij. Er kan een oliefilm aanwezig zijn. 

3.2.9 Filterspoelwater uit waterdoseerinstallaties en terugspoelwater uit 
ontijzeringsinstallaties 

In vrijwel iedere waterdoseringsinstallatie zijn automatische filters 
ingebouwd. Zij vangen deeltjes uit het te doseren voedingswater. Het 
terugspoelwater wordt gedeeltelijk hergebruikt, de rest wordt geloosd. 
Het betreft een continue lozing van een paar liter per dag. Dit water kan 
nutriënten bevatten. 

Bij gebruik van bronwater als gietwater is meestal een ontijzeringsinstal- 
latie noodzakelijk. Ontijzeringsinstallaties moeten regelmatig worden 
gespoeld. Dit terugspoelwater bedraagt enkele m3 per week, en bevat 
ijzerverbindingen. 

3.2.10 Brijn van decentrale voorziening voor aanvullende gietwaterprocluktie 

Decentrale voorzieningen als omgekeerde osmose of hyperfiltratie 
apparatuur is één van de manieren waarop een glastuinbouwbedrijf aan 
goed gietwater kan komen. Dankzij goed gietwater is de hoeveelheid te 
spuien voedingsoplossing te minimaliseren, zodat er  een reductie op- 
treedt in de emissie van stikstof en fosfaat. 
Omgekeerde osmose concentreert de aanwezige zouten in het influent in 
een reststroom, het brijn genaamd. De concentratie met onder andere 
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zouten en andere eventueel aanwezige verontreinigingen is afhankelijk 
van de gehalten in het gebruikte water. Het volume brijn bedraagt een 
derde tot de helft van het volume gebruikte water. Er  is overigens een 
technologische ontwikkeling gaande om het volume brijn terug te bren- 
gen. 

3.2.11 Huishoudelijk ahalwater 

De aanwezige werknemers produceren afvalwater van huishoudelijke 
aard. Uitgaande van 6 medewerkers per ha bedrijf per jaar, is de lozing 
gemiddeld qua grootte vergelijkbaar met de lozing uit een woonruimte. 

3.2.12 Uitlekwater van steenwolmatten 

Op dit moment komt er jaarlijks ca. 200.000 m3 (= 12.000 ton) steenwol 
als afvalprodukt vrij. Per mat ligt het drooggewicht tussen de 2-5 kg 
(ca. 0,04 m3). Ongeveer 70% van het volume zou tijdens het gebruik uit 
water bestaan. Alvorens dit afvalprodukt wordt afgevoerd naar een 
vuilstort (voor zolang dit nog mogelijk is) of verwerkingsbedrijf ligt het 
enige tijd op het erf van het bedrijf. Hoewel de  ondernemer in principe 
naar zal streven de mat aan het eind van de teelt zo droog mogelijk te 
verwijderen (door op het laatst van de teeltperiode geen water meer aan 
het gewas te doseren) blijft hierin toch nog wel wat vocht achter. De 
ervaring van het Hoogheemraadschap van Delfland is dat er het nodige 
vocht uit kan lekken en dat tevens onder invloed van neerslag percola- 
tiewater vrijkomt alvorens de matten afgevoerd worden. Het blijkt om 
hoeveelheden tot max. 10 m3/ha bedrijf te gaan oftewel 20 % van het 
volume steenwol. Dit lekwater loopt veelal direkt af in een sloot en/of de 
riolering. 
De concentraties aan N en P en enkele andere stoffen zijn in het kader 
van vergunningaanvragen van verwerkers een aantal keren gemeten. Ze 
bedroegen voor totaal N tot meer dan 1000 mg/i en voor P tot 40 mg/i. 
Voorts zijn verhoogde gehalten aan zink, koper en boor (tot 600 pg/l) en 
zoutionen als Na’, K’ en SO,’. aangetroffen. Het sulfaatgehalte zou 
problemen kunnen geven bij lozing op de riolering. De gehalten aan 
bestrijdingsmiddelen lagen over het algemeen onder of juist boven de 
detectiegrenzen van de analysemethoden. 

3.2.13 Koelwater grondkoeling 

Hoofdzakelijk bij de teelt van Fresia’s en Aistroemeria’s wordt’s zomers 
grondkoeling toegepast. Bij een aantal systemen ontstaat hierbij een 
lozing van koelwater. Meestal wordt als koelwater grondwater aangewend. 
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3.2.14 Wassen van geoogste produkten 

Sommige produkten worden na de oogst gewassen voorafgaand aan 
levering. Het betreft met name knol- en bolgewassen, zoals radijs en 
amaryllis. Het waswater bevat gronddeeltjes en plantaardige restanten 
(rokken, wortels). Deze deeltjes kunnen verontreinigd zijn met bestrij- 
dingsmiddelen en meststoffen. De mate van vervuiling varieert, terwijl 
het om enkele m3 spoelwater per oogstdag gaat [29,30]. Het  Hoogheem- 
raadschap van Rijnland beschikt over analyseresultaten van waswater van 
peenwasserijen. In dit waswater zijn steeds verscheidene bestrijdingsmid- 
delen aangetoond. 

3.2.15 Afloop van regenleidingen 

Een aantal bestrijdingsmiddelen wordt met beregeningswater meegege- 
ven. Op het etiket van een reeds sinds enige tijd toegelaten bestrijdings- 
middel (Curater vloeibaar, aktieve stof carbofuran) wordt dit zelfs 
geadviseerd. Aan het eind van de  doseringscyclus lopen deze leidingen, 
als de druk wegvalt, leeg via de afdruipventielen. Op veel tuinbouwbe- 
drijven zijn deze ventielen aangesloten op een verzamelput of pijp die 
direkt in een sloot uitmondt. 

3.2.16 Overnaaien (drift) 

Tijdens het verspuiten van bestrijdingsmiddelen in de  kas zijn de  ventila- 
tieramen gesloten. Voordat een ondernemer zijn kas opnieuw betreedt 
na toepassing van bestrijdingsmiddelen, zal deze uit arbeidshygiënische 
overwegingen de kas eerst luchten. Een deel van de spuitnevel zal onder 
invloed van wind en zwaartekracht via de ventilatieramen naar eventueel 
aanliggend oppervlaktewater worden verplaatst. 
De gebruikte spuitmethode (zie 9 2.7) is hierbij van belang. Vooral bij 
sommige nevelapparatuur worden zeer fijne druppels (c$ ca. 30 pm)  ge- 
vormd, die zich als aërosol gemakkelijk door de lucht kunnen versprei- 
den. 

3.2.17 Atmosferische depositie 

Bestrijdingsmiddelen komen op velerlei wijze als damp en/of druppels 
diffuus in het milieucompartiment lucht terecht. Vanuit de  glastuinbouw 
vindt emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht plaats door verdam- 
ping van grondontsmettingsmiddelen, bij het bespuiten of ruimtebehan- 
delingen en door verdamping van toegediend middel vanaf het behandel- 
de gewas. Atmosferische depositie is een proces, waarbij naar de lucht 
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geëmitteerd middel terecht komt in de milieucompartimenten bodem en 
oppervlaktewater. Dit kan in de vorm van natte depositie zoals regen, 
mist, dauw en natte aërosolen en in de vorm van droge depositie zoals 
stof, droge aërosolen en soms in gasvorm. 
Via atmosferische depositie vindt dus belasting van het oppervlaktewater 
plaats met o.a. in de glastuinbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen. 
Atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen is geen directe emissie- 
route vanuit een glastuinbouwbedrijf, maar een emissie die volgt op de 
uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar de atmosfeer in onder meer 
glastuinbouwbedrijven. 

3.3 Aansluiting op de riolering en zuivering van het afvalwater 

Inleiding 

In paragraaf 3.2 zijn de diverse afvalwaterstromen van glastuinbouwbe- 
drijven beschreven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de kwantitatie- 
ve mogelijkheid om deze deelstromen op de gemeentelijke riolering aan 
te sluiten en op de zuiveringsmogelijkheden. Uiteraard moet bij lozing 
op de riolering worden beoordeeld of de te lozen stoffen: 
- geen schade aan de riolering aanbrengen; 
- geen verstoring van het zuiveringsproces van een rwzi veroorzaken; en 
- doelmatig verwerkt kunnen worden op een rwzi (voldoende zuive- 

ringsrendement). 

Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin, al dan niet in samenwerking 
met andere bedrijven, het afvalwater in een daartoe bestemde bedrijfs- 
afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt verwerkt. 

De volgende deelstromen komen onder voorbehoud van bovenstaande in 
aanmerking om op de riolering te worden aangesloten: 
- overtollig voedingswater (drain-, drainagewater of recirculatiespui); 
- spuit- en schrobwater vanuit schrobputjes (m.u.v. ruimten waar met 

bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt); 
- water met reinigings- en/of ontsmettingsmiddeien afkomstig van 

reinigingsactiviteiten van de kas of druppelaars; 
- bloemvoorbehandelingsmiddelen, waarvan de werking berust op het 

afsplitsen van aktief chloor; 
- percolatiewater van hopen organisch afval; 
- filter- en terugspoelwater van waterdosering- en ontijzeringsinstalla- 

ties; 
- uitlekwater substraatahal; 
- huishoudelijk ahalwater sanitair; 



-46- 

- waswater van geoogste produkten. 

Voor het beoordelen van de kwantitatieve mogelijkheden tot aansluiting 
op de riolering is in de eerste plaats het debiet van de afvalwaterstromen 
van belang. 

De  meeste van bovengenoemde deelstromen vinden discontinu plaats en 
zijn tevens beperkt van omvang, in het totaal gemiddeld minder dan 1 a 
3 m3 per etmaal per ha bedrijf. Aansluiting van deze stromen op  be- 
staande riolering, eventueel met buffering, zal normaal gesproken 
mogelijk zijn. 

De  lozing van overtollig voedingswater maakt hierop echter een uitzon- 
dering. Zeker in geval van grondgebonden teelten, waar het overtollige 
voedingswater via het drainagestelsel vermengd kan raken met grondwa- 
ter. In deze laatste situatie kan nauwelijks invloed worden uitgeoefend 
op het debiet. Daarom is deze paragraaf verder voornamelijk gericht op 
het overtollig voedingswater van los-van-de-ondergrond-teelten, waar het 
debiet door interne maatregelen sterk beïnvloed kan worden. In de 
navolgende tekst zal zojuist genoemde deelstroom als "spui" worden 
aangeduid. 

Spui van overtollige voedingsoplossing kan het gehele jaar voorkomen, 
daar op  substraat jaarrondteelten mogelijk zijn, met name van vruchtge- 
wassen. Het debiet is sterk seizoensafhankelijk. Vooral in de zomer- 
maanden kan het debiet onder bepaalde omstandigheden oplopen tot 
meer dan 30 m3/ha bedrijf per etmaal. 

Bij het besluitvormingsproces met betrekking tot het aansluiten van spui 
op  de riolering spelen derhalve verschillende factoren een rol: 
a) de mogelijkheden tot beperking van de omvang van de lozing; 
b) de mogelijkheden wat betreft de capaciteit van de ontvangende 

riolering; 
c) de mogelijkheden terzake de verwerkingscapaciteit van de  rwzi; 
d)  het eventuele alternatief van eigen zuivering. 

ad a)  beperking hoeveelheid spui 
De oorsprong van de probleemstelling is gelegen in de bedrijfsmatige 
noodzaak tot spuien. Het ligt daarom voor de  hand dat de oplossing in 
eerste instantie bij de bron wordt gezocht. Het glastuinbouwbedrijf zal de 
maximale inspanning dienen te verrichten ten aanzien van de beperking 
van de omvang van de spui. 
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De uiteindelijke omvang van de spui wordt door diverse factoren be- 
invloed, waarvan de belangrijkste zijn: 
* het zoutgehalte van het gietwater; 
* de zoutgevoeligheid van het gewas; 
* de zoutopname door het gewas; 
* de waterbehoefte van het gewas, welke vooral bepaald wordt door de 

verdamping (combinatie van soort gewas en stralingsintensiteit). Des 
zomers is de verdamping het hoogst; 

* het teeltstadium 

Het uit oogpunt van de plant meest kritische zoution is over het alge- 
meen natrium. 
De enige goed beheersbare factor is het zoutgehalte van het gietwater. 
Daarnaast kan door hergebruik (recirculatie) een aanzienlijke reductie in 
het spuivolume worden bereikt. De mate van hergebruik is echter geheel 
afhankelijk van het zoutgehalte van het gietwater. 
E r  zijn diverse mogelijkheden om te komen tot een gietwaterkwaliteit 
met een zodanig laag zoutgehalte, dat in combinatie met hergebruik een 
substantiële reductie in het volume spui kan worden bereikt. 
Een aantal voorbeelden is: 

1. Vergroting - van het regenwaterbassin. 
In de aanbevelingen van dit rapport wordt een inhoud van minimaal 
500 m3/ha genoemd (voor zoutgevoelige gewassen ware echter een 
ondergrens van 1500 m3/ha aan te houden). Op grond van modelbe- 
rekeningen (Hamaker) wordt verwacht dat door gebruik van regen- 
water als gietwater in combinatie met recirculatie gemiddeld een 
reductie van 70 % in het spuivolume wordt gerealiseerd. Naarmate de 
inhoud van het bassin wordt vergroot, kan het spuivolume verder ver- 
minderd worden (zie bijlage 2 voor enkele rekenvoorbeelden). Op 
veel bestaande locaties zal het redelijkerwijs niet mogelijk zijn zodanig 
grote bassins (ca. 6000 m3/ha) aan te leggen, dat het gehele jaar over 
voldoende regenwater beschikt kan worden. 

2. Leidingwater of mondwater voorzuiveren 
a. Leidingwater of grondwater kan ter plaatse of centraal worden 

voorgezuiverd met een techniek ais bijvoorbeeld omgekeerde 
osmose of hyperfiltratie. De natriumconcentratie kan daarmee 
minimaal met 50 % worden verlaagd. 

regenwater worden toegepast. 
b. Het voorgezuiverde leiding- c.q. grondwater kan ook gemengd met 
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3. Regenwater met leidinwater - mengen. 
Door bijmengen van leidingwater op  momenten dat de gewenste 
natriumconcentratie hoger mag zijn dan de feitelijke concentratie in 
het regenwater, kan de voorraad in het regenwaterbassin worden 
gespaard. O p  deze wijze kan langer over regenwater worden beschikt 
in perioden met weinig neerslag. De  totale spui zal hierdoor niet 
wezenlijk afnemen, wel leidt dit tot een afvlakking van de pieklozin- 
gen. 

- Aan voorgaande reductiemogelijkheden voor de totale lozing kan nog 
de optie worden toegevoegd van een buffer op  het bedrijfsterrein om 
de nog resterende lozing zo veel mogelijk te spreiden in de tijd. Dit 
aspect kan een belangrijke rol spelen vanwege het discontinue karak- 
ter van de lozingen. Zowel voor de goede werking van de riolering als 
voor die van de zuiveringsinstallatie dienen bovenmatige pieklozingen 
te worden vermeden. 

Bij het toepassen van omgekeerde osmose dient de kanttekening te 
worden gemaakt dat wanneer gebruik wordt gemaakt van uitgangsrnate- 
riaal met een te hoog zoutgehalte de lozing van het brijn op  oppervlakte- 
water, en wellicht ook op de riolering, op zich weer problematisch kan 
worden. In die gevallen waar thans uitgegaan wordt van relatief zout 
grondwater kan dit reden zijn om over te stappen op leidingwater. 

Naast het toepassen van regenwater, al dan niet in combinatie met voor- 
gezuiverd leiding- of oppervlaktewater, zijn er natuurlijk ook andere 
mogelijkheden om over de gewenste gietwaterkwaliteit te beschikken. 
Gedacht kan worden aan een centrale voorziening voor superwater door 
middel van omgekeerde osmose van leidingwater en het gebruik van 
grond- c.q. oppervlaktewater met een zeer lage natriumconcentratie. Het 
eventueel op grote schaal gebruiken van grondwater kan overigens uit 
oogpunt van de verdrogingsproblematiek als onwenselijk worden betiteld. 

ad b) riolering 
De gemeente dient vast te stellen of de capaciteit van het aanwezige 
rioolstelsel voldoende groot is. Wanneer mocht blijken dat er sprake is 
van ondercapaciteit of wanneer een rioolstelsel in zijn geheel nog 
ontbreekt, zal de gemeente moeten besluiten of in het betreffende 
gebied tot aanpassing respectievelijk aanleg van riolering zal worden 
overgegaan, met in achtneming van het onder c) gestelde. 
Aanbevolen wordt om inventarisaties te maken van de rioleringssituatie 
in glastuinbouwgebieden en op basis hiervan tot een concreet advies aan 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te komen met het oog op  
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een spoedige aanpak van de knelpunten. Dit is zowel in het belang van 
een snelle sanering als dat van de bedrijfstak om de noodzakelijke 
duidelijkheid te krijgen. 

De  glastuinbouw is veelal geconcentreerd in zogenaamde buitengebie- 
den. Bij de aanleg van rioolstelsels in buitengebieden wordt meestal 
gekozen voor drukriolering. Het afvoerdebiet van drukrioolstelsels wordt 
onder andere bepaald door de geïnstalleerde pompcapaciteit en de in 
het systeem aanwezige tegendruk (meters opvoerhoogte). Kenmerkend 
voor drukriolering is dat het afvoerdebiet niet groot is. 

Volledige aansluiting zal echter niet altijd mogelijk zijn in de situatie dat 
sanering van de lozing onvoldoende reductie in volume geeft of ander- 
zijds de aanwezige riolering niet toereikend is. 

Met de hiervoor genoemde technieken kan het spuivolume echter 
vergaand worden teruggebracht, zodat wel volledig op  een adequate 
riolering kan worden geloosd. 

Bij de dimensionering van de riolering zal de plaatselijke situatie uitein- 
delijk bepalend zijn. In het algemeen moet worden gedacht aan een 
omvang van de lozingen van spui en overig afvalwater in de ordegrootte 
van 5 tot 10 m3 per bedrijfs-ha per etmaal. 
Bij een redelijk spreiding van de lozing komt de dimensionering in 
dezelfde grootteorde als die van de gebruikelijke drukrioleringsstelsels in 
buitengebieden. Uitgaande van een intensiever gebruik van de pompen, 
waardoor een wat robuustere uitvoering wellicht gewenst is, en met iets 
grotere leidingdiameters moet gerekend worden op  een investering van 
ca. f 30.000.- per bedrijf. Hierin zijn niet begrepen de kosten die het 
bedrijf intern moet maken om de verschillende afvalwaterstromen te 
verzamelen en eventueel te bufferen. Elders in dit rapport zijn deze 
kosten meegenomen in die van de interne saneringsmaatregelen. 

ad c )  zuivering op een mzi 
De waterkwaliteitsbeheerder zal aan de hand van het criterium "de 
doelmatige werking van het betrokken zuiveringstechnische werk" (art. 1, 
lid 5 WVO) vast moeten stellen of er voldoende mogelijkheden zijn tot 
verwerken op  de ontvangende rwzi dan wel, indien dit niet het geval is, 
of het mogelijk is de rwzi aan te passen qua capaciteit en/of bedrijfsvoe- 
ring. 

Het spuiwater onderscheidt zich in samenstelling van het gemiddelde te 
zuiveren rioolwater. Het is niet of nauwelijks verontreinigd met organi- 
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sche bestanddelen. Daarentegen bevat het wel hoge concentraties aan 
nutriënten (ca. 200 mg stikstof, in de vorm van nitraat en ammonium, en 
25 mg fosfor per liter) en kan het restanten van bestrijdingsmiddelen 
bevatten. 
Voor de lozingsvracht is vooral de hoeveelheid spuiwater bepalend. Met 
de reductie van de hoeveelheid spuiwater vindt tevens een reductie 
plaats van de af te voeren vracht aan nutriënten, waardoor de restlozing 
ook gemakkelijker verwerkt kan worden door een rwzi. 
Wanneer verscheidene glastuinbouwbedrijven tegelijk gaan spuien op de 
riolering in bovengenoemde hoeveelheden en samenstelling, kan dit van 
invloed zijn op de werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsin- 
stallatie (rwzi). 

ad d) eigen zuivering 
Wanneer aansluiting op de riolering en verwerking op een rwzi bezwaar- 
lijk is, kan wellicht overgegaan worden tot het door één of meer bedrij- 
ven collectief zuiveren van het afvalwater. Gedacht kan worden aan een 
compacte biologische zuivering (zie bijlage 5). Alhoewel de toepas- 
baarheid voor de glastuinbouw nog onvoldoende onderzocht is om hier- 
over een concrete aanbeveling te doen, lijkt dit een mogelijkheid te zijn 
voor een cluster van bedrijven in bijvoorbeeld nieuwe projectgebieden. 
Ook voor individuele bedrijven kan dit wellicht eveneens een alternatief 
zijn, maar geniet op dit moment niet direct de voorkeur. 
Dergelijke eindzuiveringen hebben namelijk ook belangrijke nadelen. 
Deze komen voort uit de problemen die verwacht mogen worden met 
betrekking tot een voldoende zorg voor het onderhoud van de zuive- 
ringsapparatuur alsmede een afdoende controle door de waterkwali- 
teitbeheerder op de goede werking van verscheidene individueel bedre- 
ven zuiveringen. 
Hoewel ook vanuit de bedrijfssector nog geen ovenvegend positieve 
houding ten aanzien van dergelijke oplossingen bestaat, lijkt het zinvol 
over de mogelijkheden van eigen bedrijfs-afvalwaterzuiveringsinstallaties 
meer duidelijkheid te krijgen. Het verdient aanbeveling praktijkonder- 
zoek door de bedrijfstak naar met name collectieve opties te laten 
entameren. 

Overzicht 

In de voorgaande tekst zijn een aantal beslispunten naar voren gekomen 
waarbij de keuzes afhankelijk zijn van de mogelijkheden van zowel de 
locale overheid (gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders) als van het 
bedrijf. In bijlage 4 is schematisch een overzicht van de beslispunten 
weergegeven. 
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4. 

4.1 

4.2 

JURIDISCH KADER 

Inleiding 

Het gebruik van diverse middelen in de glastuinbouw is in principe voor 
wat betreft schadelijke milieu-effecten voor het oppervlaktewater op 
basis van een aantal wetten te reguleren. Voor bestrijdingsmiddelen is dit 
primair de Bestrijdingsmiddelenwet (BMW), die bepaalt dat toepassing 
van een middel ook moet worden beoordeeld op haar neveneffecten 
alvorens het mag worden gebruikt. Ook stelt de BMW dat iedere 
gebruiker zorgvuldig met bestrijdingsmiddelen en restanten dient om te 
gaan. 
Voor lozingen van bestrijdingsmiddelen, nutriënten en andere in de 
glastuinbouw gebruikte stoffen met bijvoorbeeld drainwater of condens- 
water via een "werk", is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
(WVO) van toepassing. Onder lozen wordt ingevolge art. 1 lid 3 overi- 
gens ook het in oppervlaktewater brengen van verontreinigende of 
schadelijke stoffen door het laten afstromen van verontreinigd water- 
/vloeistof begrepen, tenzij het gaat om gedragingen waaromtrent voor- 
schriften zijn gesteld in een andere wet, waarvoor de WVO terugtreedt, 
zoals de BMW en de Kernenergiewet. 
Met behulp van de WVO is het opnemen van voorschriften in een 
vergunning of met behulp van landelijk geldende algemene regels (AR) 
is mogelijk. Een lozingenbesluit krachtens de WVO met algemene regels 
voor de glastuinbouw is in voorbereiding. 
Opslag van bestrijdingsmiddelen alsmede de inrichting van spoelplaatsen 
en kassen, kan via de Hinderwet (HW) aan regels gebonden worden. De 
Hinderwet wordt, in tegenstelling tot de WVO, overigens in 1993 geïnte- 
greerd in de Wet Milieubeheer (WM). Er is in dit kader eveneens 
landelijke regulering voor de tuinbouw in voorbereiding, de AMvB 
"Bedekte teelten", welke zal zijn afgestemd met de WVO-AR. 
Op lozingen op of in de bodem -vaak met uitspoeling tot gevolg- is het 
lozingenbesluit van de Wet Bodembescherming (WBB) van toepassing. 
Ook deze wet wordt medio 1993 geïntegreerd in de Wet Milieubeheer. 
In  de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de juridische 
kaders om activiteiten vanuit de glastuinbouw met schadelijke milieu- 
effecten voor het oppervlaktewater te reguleren. 

De Bestrijdingsmiddelenwet 

De kern van de BMW bestaat uit  een verbod op het in de handel 
brengen en toepassen van een middel tenzij het is toegelaten. Een 
toelating wordt -voor een periode van ten hoogste 10 jaar- verleend 
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nadat door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) met 
"redelijke" zekerheid is vastgesteld dat het middel deugdelijk is voor het 
gebruiksdoeì en dat door het gebruik van het middel -overeenkomstig 
zijn bestemming en voor te schrijven of aan te bevelen toepassing- geen 
schadelijke nevenwerkingen van het middel of zijn ornzettingsprodukten 
zullen optreden. Deze schadelijke neveneffecten betreffen onder meer 
"het schaden van bodem, water of lucht dan wel dieren, planten of delen 
van planten welker instandhouding gewenst is, in een mate die niet 
aanvaardbaar is". He t  betreft hier dus geen algemeen verbod maar 
afweging van nut versus schade. Tegen het niet verlenen van een toela- 
ting kan de aanvrager in beroep komen bij het College van Beroep voor 
het Bedrijfsleven. Beroepsmogelijkheden voor derden zijn niet voor 
handen. 

Verder wordt in de BMW een mogelijkheid gegeven tot tussentijdse 
intrekking van een toelating bij het in de praktijk manifesteren van niet 
voorziene schadelijke neveneffecten, bijvoorbeeld als gevolg van de 
schaal waarop toepassing plaatsvindt. Een andere reden van intrekking 
kan zijn "het zich voordoen van omstandigheden op grond waarvan 
handhaving van de toelating uit het oogpunt van schadelijke nevenwer- 
kingen niet langer aanvaardbaar is". 

Een ander belangrijk punt uit de BMW is de verplichting van een ieder 
om ten aanzien van bestrijdingsmiddelen, resten van bestrijdingsmiddelen 
en ledige verpakkingen zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen dat 
geen gevaar voor de mens, dier of plant ("welker instandhouding is 
gewenst") of voor grond of water ontstaat. Het uitvoeringsbesluit voor de 
artikelen 13, 14 en 15 stelt daarenboven expliciet dat het verboden is 
gebruikte verpakkingen en resten van al dan niet verdunde bestrijdings- 
middelen zodanig te verwijderen dat zij o p  enige wijze in het oppervlak- 
tewater kunnen geraken. 

De  toelatingsprocedure moet voor een preventieve "bescherming van het 
milieu" zorgdragen. Voor acute aquatische toxiciteit, persistentie en 
uitspoeling zijn inmiddels criteria vastgesteld in het kader van het 
Meerjarenplan-gewasbescherming. In de uitvoeringspraktijk van de 
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) blijken de criteria 
evenwel nog niet alle goed toepasbaar. Met name voor de aspecten 
uitspoeling en persistentie geeft de BMW o p  dit moment onvoldoende 
juridische basis voor toepassing. Een wijziging van de BMW teneinde dit 
wel mogelijk te maken is voorzien, doch zal niet o p  heel korte termijn 
kunnen worden gerealiseerd. 
Inmiddels wordt in het kader van de WOMB-2 (werkgroep operationali- 
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sering milieucriteria bestrijdingsmiddelen) aan verdere ontwikkeling van 
normen en milieucriteria gewerkt. In dit verband wordt onder meer 
gewerkt aan criteria voor chronische expositie van waterorganismen en 
effecten op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wanneer deze zullen worden 
doorgevoerd in de toelatingspraktijk is nog niet duidelijk. 

Het is overigens nog niet te voorzien in hoeverre dit uiteindelijke toet- 
singssysteem tegemoet zal komen aan de voor oppervlaktewater gelden- 
de of voorgestelde kwaliteitsdoelstellingen. 

4 3  Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 

In de WVO is bepaald dat het in oppervlaktewater brengen van afval- 
stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zonder (lozings-)vergun- 
ning verboden is. Dit heeft in eerste instantie betrekking op lozingen via 
een "werk'. Onder een werk wordt verstaan een aardevaste constructie 
bedoeld voor de afvoer van stoffen zoals een riool, een drainagebuis of 
een lozingspijp. Op grond van artikel 1 lid 2 geldt bovengenoemd verbod 
niet "...voor een lozing met behulp van een werk dat op een ander werk 
is aangesloten, mits de  door de beheerder van het andere werk gegeven 
voorschriften worden nageleefd". Wel is een WVO-vergunning benodigd 
indien e r  sprake is van een bij AMvB expliciet aangewezen soort van 
inrichting of activiteit (artikel 1 lid 2, laatste volzin). Voor de  overige 
lozingen op gemeentelijke rioleringen kan de gemeente zonodig eisen 
stellen op grond van de  gemeentelijke lozingsverordening riolering. De 
gemeente moet op haar beurt weer voldoen aan de  eisen die de beheer- 
der van de rioolwaterzuivering stelt voor aansluiting van de  gemeentelij- 
ke riolering op d e  zuivering. Hierbij kunnen in principe eisen worden 
gesteld ter bescherming van het oppervlaktewater, waarop de  zuivering 
loost. 

Het zonder vergunning op andere wijze dan via een "werk" in oppervlak- 
tewater geraken van stoffen (artikel 1 lid 3) valt eveneens onder het 
algemene verbod dat hiervoor in het uitvoeringsbesluit van de  WVO is 
geformuleerd. Dit laatste is echter niet van toepassing op onder meer 
gedragingen waaromtrent voorschriften zijn gesteld krachtens de BMW. 
Dit is volgens de  nota van toelichting gebeurd om doublures te vermij- 
den. In de BMW zijn namelijk regels gesteld ten aanzien van het niet in 
oppervlaktewater mogen geraken van bestrijdingsmiddelen of restanten 
daarvan. 
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4.4 De Hinderwet (gaat op in de Wet Milieubeheer) 

Met het stellen van regels op grond van de Hinderwet (HW) wordt 
beoogd gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen dan 
wel te beperken. In sommige situaties wordt ervoor gekozen lozingsas- 
pecten via de H W  en niet via de WVO te reguleren. Onder meer indien 
er  geen sprake is van een doelbewuste reguliere lozing of een redelijker- 
wijs te verwachten lozing. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor een "droog" 
proces waar bij hoge uitzondering in het geval van een calamiteit een 
lozing optreedt. Het "voorkomen of beperken van gevaar, schade of 
hinder" is zeer algemeen gesteld en wordt in AMvB's nader uitgewerkt 
voor een aantal te onderscheiden bedrijfscategorieën. Voor de agrarisch 
sector wordt dit o.a. gedaan door middel van de (ontwerp-)AMvB 
"besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt Hinderwet". 

Onder de werking van de AMvB "tuinbouwbedrijven" zullen naar ver- 
wachting circa 15.000 tot 20.000 bedrijven vallen. De regeling strekt zich 
uit tot bedrijven waar gewassen in opstallen worden geteeld zoals de 
glastuinbouwbedrijven, de champiginonteeltbedrijven en de witloftrekke- 
rijen. In aanvulling op gelijke regels voor opslag van bestrijdingsmiddelen 
in de akkerbouw is onder meer genoemd: 
- aanmaak en verwerking van bestrijdingsmiddelen in een grotere 

hoeveelheid dan 25 liter, moet gebeuren in en vanuit een speciaal 
daartoe bestemd vaatwerk en op een vloeistofdicht uitgevoerde vloer 
met opstaande rand, 

- leidingen bedoeld voor transport van bestrijdingsmiddelen moeten 
bovengronds zijn gelegd, 

- gemorste droge en vloeibare stoffen moeten direct worden opgeno- 
men met absorberende en neutraliserende middelen en afgevoerd in 
een speciaal daartoe bestemd vat, 

- dosering van bestrijdingsmiddelen in kassen, cellen of warenhuizen 
mag slechts geschieden indien ramen, deuren en ventilatie-openingen 
zijn gesloten, 

- ontgassing dient te gebeuren op een zodanige wijze dat buiten de 
inrichting geen schade, gevaar of hinder ondervonden wordt. 

De  Hinderwet stelt hier in eerste instantie preventief regels aan de 
inrichting van en activiteiten binnen een bedrijf met het oog op het 
voorkomen of beperken van de verspreiding van bestrijdingsmiddelen 
naar lucht, bodem en het oppervlaktewater. Net zo goed ais er regels 
gesteld worden aan de ventilatie van de kas tijdens het spuiten zo 
kunnen er ook regels gesteld worden aan de ligging en afloop van 
diverse leidingen zoals condensgoten, beregeningsieidingen e n  afloop van 
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schrobputjes in de "aanmaakruimte". Uit een inventarisatie in het West- 
land blijkt dat naar verwachting deze emissies een aanzienlijk bijdrage in 
het totaal leveren [26]. Ook zou de inrichting van spoelplaatsen met 
opvangvoorzieningen via de Hinderwet kunnen worden geregeld. Indien 
er daarbij sprake zou zijn van een reguliere lozingssituatie met al dan 
niet eventuele zuiveringstechnische voorzieningen is echter de WVO het 
meest aangewezen kader. 

4.5 Wet Bodembescherming (gaat op in de Wet Milieubeheer) 

Besluit gebruik dierlijke meststoffen 
Het besluit gebruik dierlijke meststoffen regelt op dit moment normen 
en bepalingen voor de toediening van fosfaat in de vorm van dierlijke 
mest. Dit heeft op zich weinig relevantie voor de glastuinbouw, aange- 
zien het gebruik van dierlijke meststoffen daar nauwelijks plaatsvindt. 
Glastuinbouw valt volgens de begripomschrijving van het besluit onder 
de categorie bouwland. Dit impliceert dat de huidige norm van 125 kg 
P,O, per hectare per jaar respectievelijk 70 kg P20, per hectare per jaar 
op termijn (2000) als richtinggevend kan worden beschouwd. Ter verge- 
lijking, het gebruik aan fosfaatmeststoffen in de glastuinbouw op dit 
moment bedraagt tot 900 kg P20, per hectare per jaar (360 kg P h a j r ) .  
Dit duidt op een forse overschrijding van de voornoemde normen. 

In het begin van 1993 zullen de Ministeries van VROM en LNV de 
"Notitie Mest- en Ammoniakbeleid derde fase" aan de Tweede Kamer 
aanbieden. In deze notitie zal ondermeer worden duidelijk gemaakt of 
- de toedieningsnormen eerder worden verlaagd dan was voorgenomen; 
- de toedieningsnormen ook gaan gelden voor kunstmestfosfaat. 

Naar het zich inmiddels laat aanzien, zal het gebruik van fosfaatkunst- 
mest .niet onder de werking van het Besluit gaan vallen. E r  is dus mate- 
rieel gezien geen regulerende werking van dit Besluit met het oog op de 
glastuinbouw te verwachten. 

Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen 
Dit besluit regelt de  kwaliteit en het gebruik van zuiveringsslib, compost 
en zwarte grond. Dit besluit zal naar verwachting in 1993 in werking 
treden. Het is niet de  verwachting dat dit wezenlijke beperkingen zal 
hebben voor de bedrijfsvoering in de glastuinbouw. 

Lozingenbesluit boàembescherming 
Bedoeld is het besluit van 4 mei 1990, Stb 217, houdende regels met 
betrekking tot het in de bodem lozen van vloeistoffen (Lozingenbesluit 
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bodembescherming). 
Het Lozingenbesluit bodembescherming is op 1 juli 1990 in werking 
getreden. Voor de lozing van overige vloeistoffen (andere dan huishou- 
delijke lozingen) gold een overgangstermijn van 2 jaar, zodat ook voor 
deze lozingen het besluit nu van kracht is. Het  Lozingenbesluit verbiedt 
in principe alle lozingen van vloeistoffen op of in de  bodem (het defini- 
tief in de bodem brengen) met het oog op de bescherming van de  
bodem. 

Het besluit is &t van toepassing op de volgende lozingen in de bodem: 
van grond-, oppervlakte- , hemel- en drinkwater waaraan geen veront- 
reiniging en/of warmte is toegevoegd; 
van grondwater gebruikt voor: 
1. vochtvoorziening van gewassen; 
2. schoonmaken van gewassen op het veld; 
3. het voorkomen van verwaaien van voor stuifbestrijding opgebracht 

via een vloeiveld, bezinkveld, biezenveld of riemeld; 
van water gebruikt voor het reinigen van werk- en voertuigen die niet 
zijn gebruikt voor toepassing van gewasbeschermingsmiddeien; 
door stomen van de  bodem; 
bij bouwrijp maken door opspuiten; 
bij het toedienen van kunstmeststoffen; 
bij het gebruik van dierlijke meststoffen of zuiveringsslib (geregeld in 
art. 9, wet Bodembescherming). 

materiaal. 

Ais wordt aangetoond dat een aansluiting op de riolering of een andere 
wijze van afvoeren niet mogelijk is, kan op verzoek voor het lozen van 
overige vloeistoffen in de bodem een ontheffing worden verleend voor 
ten hoogste 4 jaar. Voorbeelden van vloeistoffen binnen de  glastuinbouw 
behorende tot de  categorie "overige vloeistoffen" zijn o.a. de  brijn die 
ontstaat door gietwaterbereiding met omgekeerde osmose, waswater en 
restanten van dompelbaden. 

D e  inwerkingtreding van het Lozingenbesluit bodembescherming heeft 
dus ook voor de glastuinbouw een aantal gevolgen. Het verspreiden van 
vloeistoffen over de  bodem is alleen toegestaan als hiervoor een onthef- 
fing wordt verkregen. Na inwerkingtreding van de Wet milieubeheer 
kunnen voor lozingen binnen inrichtingen waarvoor een vergunning 
krachtens de Wet milieubeheer vereist is, geen ontheffingen meer 
worden verleend. In plaats daarvan wordt o p  grond van artikel 19a van 
de Wet bodembescherming in het Lozingenbesluit bodembescherming 
bepaald dat bij de vergunning krachtens de Wet milieubeheer kan 
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worden afgeweken van het verbod in de bodem te lozen. 

4.6 Wet Milieubeheer 

Tot nog toe kende men binnen de milieuwetgeving in Nederland een 
aantal sectorale, inhoudelijke wetten (waaronder de  WVO) enerzijds en 
een louter procedurele algemene wet (Wet algemene bepalingen milieu- 
hygiëne, WAE3M) anderzijds. De roep om meer overzichtelijkheid en 
integratie binnen de milieuwetgeving heeft geleid tot de ontwikkeling van 
de Wet Milieubeheer (WM), waarin naast de procedurele aspecten van 
de vergunningverlening ook de inhoudelijke kant van de vergunningverle- 
ning wordt geregeld. De WM-vergunning voor inrichtingen treedt in de 
plaats van vergunningen die thans zijn vereist krachtens de Hinderwet, 
de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidshinder, de Afval- 
stoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen. Voor het oppervlaktewater 
is en blijft de  inhoudelijke kant van de vergunningverlening in de WVO 
geregeld. 
De consequenties van de invoering van WM voor de vergunningverlening 
krachtens de WVO in het bijzonder zijn in het kort: 
- één integrale milieuvergunning naast de WO-vergunning; 
- op grond van zowel de WM als de WVO zullen algemene regels 

kunnen worden gesteld, die naast een vergunning bestaan of in plaats 
van een vergunning komen (zie 0 4.7); 

- de procedure zal enigszins worden gewijzigd; 
- coördinatieplicht: de verschillende procedures in het kader van de 

WM en WVO dienen zoveel mogelijk gecoördineerd te verlopen. In 
bepaalde gevallen kunnen andere bevoegde instanties zelfs bindende 
aanwijzingen geven ten aanzien van de inhoud van een WVO-beschik- 
king; 

- beperkte geldigheidsduur vergunning in WM geregeld. 

Voor uitgebreide inhoudelijke informatie wordt verwezen naar [60]. 

4.7 Vergunningen en algemene regels (VAR) 

De bedoeling van het instrument algemene regels AR is het vergemakke- 
lijken van de vergunningverlening. Voor zover de AR op grond van 
zowel de WM als de WVO betrekking hebben op dezelfde categorieën 
van inrichtingen, kan een bundeling (per categorie van inrichtingen) 
gewenst zijn uit oogpunt van inzichtelijkheid en handhaafbaarheid. 
Wanneer er  sprake is van algemene regels, die de vergunningplicht 
opheffen, hoeft de WVO-vergunningverlener geen vergunning meer te 
verlenen. Wel kan het overheidsorgaan dat in de maatregel wordt 
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genoemd, nadere eisen stellen ten aanzien van de in de AR geregelde 
onderwerpen binnen de aangegeven "bandbreedte". Wanneer naast alge- 
mene regels de vergunningplicht blijft bestaan, blijft het nodig een 
individuele afweging te maken. 
Voor de glastuinbouw zijn algemene regels in voorbereiding, waarbij 
afstemming plaats vindt met de voorbereiding van algemene regels 
krachtens de Hinderwet (WM) voor de sector. De mogelijkheid van 
combinatie staat open, maar ligt gelet op het uit "fase lopen" van de 
voorbereidende werkzaamheden op dit moment niet in de rede. E r  
wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven onder 
algemene regels te brengen met het opheffen van de vergunningplicht. 
Verwacht wordt dat de algemene regels voor glastuinbouwbedrijven in 
1994 van kracht worden. Tot die tijd zullen er  dus individuele vergunnin- 
gen moeten worden verleend. 



-61- 

5.  MILIEUBELEID 

5.1 Algemeen milieubeleid 

.- 

_I- 

-._ 

_. 

Het Nationaal Milieubeleidsplan bevat de strategie voor het milieubeleid, 
welke op de middellange termijn gericht is op het bereiken van een 
duurzame ontwikkeling [38]. Hierbij spelen een aantal tijdstippen een 
rol; het jaar 2010 waarin de beoogde milieudoelstellingen moeten zijn 
bereikt (het streefbeeld), het jaar 2000 dat fungeert als een ijkjaar voor 
een aantal tussendoelstellingen en 1994 dat het eind van de planperiode 
van het NMP aangeeft en daarmee een aantal korte termijn doelstel- 
linge n bevat. 

Wat betreft de doelstellingen voor het oppervlaktewater zal in het jaar 
2010 een zodanige kwaliteit van de regionale en grote wateren, Noord- 
zee en Waddenzee moeten zijn bereikt dat aan een aantal functies kan 
worden voldaan. Ten aanzien van de emissie van bestrijdingsmiddelen en 
nutriënten is hiertoe een reductie van 70-90 % ten opzichte van 1985 
noodzakelijk. 

Het  gebruik van bestrijdingsmiddelen (zowel in landbouw, industrie, 
huishoudens en overige toepassingen) moet zodanig worden aangepast 
dat onaanvaardbare risico's zoals ophoping in het milieu, uitspoeling 
naar het grondwater met als gevolg overschrijding van maximaal toelaat- 
bare concentraties voor drink- en oppervlaktewater worden voorkomen. 
Schadelijke effecten op niet-doelwit organismen moet worden voorko- 
men, dan wel, en dit geldt alleen voor de bouwvoor van landbouwperce- 
len, in tijd en omvang worden beperkt. Bestrijdingsmiddelen die persis- 
tent zijn zullen zo snel mogelijk worden vervangen. De omvang van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen zal worden teruggedrongen. Hierbij 
wordt gedacht aan een reductie van 50% van de hoeveelheid werkzame 
stof voor het jaar 2000. Bij de milieuhygiënische beoordeling van bestrij- 
dingsmiddelen wordt de nota Milieucriteria [37,43] als leidraad gebruikt. 
Alle kwalitatieve en kwantitatieve beleidsvoornemens voor bestaande 
bestrijdingsmiddelen dienen voor het jaar 2000 te worden uitgevoerd. In 
1994 zullen de uit oogpunt van grondwaterbescherming belangrijkste 
middelen stapsgewijs zijn gesaneerd. Gezien de huidige voortgang is de 
verwachting dat dit in 1994 niet geheel zal zijn gelukt. 

Meststoffen vallen onder het "vermestingsbeleid", dat tot doel heeft het 
evenwicht in water en bodem op verschillende schaalniveau's (lokaal, 
regionaal, fluviaal etc.) te herstellen tussen toe- en afvoer van fosfor en 
stikstof. Hiertoe zijn streefwaarden voor oppervlakte- en grondwater 

. 
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vastgesteld, voor stagnante, eutrofiëringsgevoelige oppervlaktewateren 
0,15 mg P en 2,2 mg N per liter als zomerhalfjaar gemiddelde. Voor 
grondwater geldt dat onder landbouwpercelen de norm van 50 mg 
nitraat per liter op een diepte van 2 m onder de grondwaterspiegel in 
2000 niet mag worden overschreden ten gevolge van bemesting, exclusief 
naijling van historische belasting. Deze waarden zijn inmiddels wettelijk 
als grenswaarden vastgelegd. Voor de doelgroep landbouw is het berei- 
ken van evenwichtsbemesting kernpunt van het beleid. 
RWZI's zullen vergaand fosfaten en nitraten moeten gaan verwijderen. 

5.2 Landbouw- en gewasbeschermingsbeleid 

Structuurnota Landbouw 

In de Structuurnota Landbouw [58] wordt - mede op basis van de in het 
NMP geformuleerde milieudoelstellingen - ten aanzien van de ontwikke- 
ling van de landbouw en ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen het 
beleid voor de komende decennia aangegeven. Ais algemene doelstelling 
wordt geformuleerd "het bevorderen van een concurrerende, veilige en 
duurzame landbouw". Voor wat betreft de doelstelling duurzaamheid 
wordt gerefereerd aan twee aspecten, namelijk een milieu-aspect en een 
sociaal-economisch aspect. De algemene milieukwaliteit wordt voor de 
sector landbouw nagestreefd en daarmee samenhangend een emissiere- 
ductie door met name invoering van duurzame bedrijfssystemen. 

Voor het nastreven van de algemene milieukwaliteit wordt in deze nota 
in het kader van de "gebiedsgerichte differentiatie" het volgende van 
belang geacht. In het agrarisch gebied staat de functie van het ecosys- 
teem voor landbouwactiviteiten centraal. Toepassing van bestrijdingsmid- 
delen zal, gelet op de aard en het doel waarvoor deze stoffen bewust in 
het milieu worden gebracht, onvermijdelijk leiden tot een tijdelijke 
overschrijding van de maximaal toelaatbare risiconiveau's, die gelden 
voor de algemene milieukwaliteit. Uitgangspunt hierbij is dat bij onttrek- 
king van deze gebieden aan de agrarische functie binnen een redelijke 
termijn de concentraties weer op of beneden de maximaal toelaatbare 
niveau's dienen te liggen. De interpretatie van waar tijdelijke overschrij- 
ding acceptabel wordt geacht, is hier duidelijk breder ais weergegeven in 
het NMP (geldt daar voor de bouwvoor). 

Als specifieke doelstellingen voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen 
wordt een reductie van verbruik met 50% in het jaar 2000 nagestreefd. 
Bovendien zullen in het jaar 2000 geen middelen meer zijn toegelaten 
die vanuit milieu-oogpunt als onaanvaardbaar schadelijk moeten worden 
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aangemerkt.In 1994 zullen de uit oogpunt van grondwaterbescherming 
(uitspoeling) belangrijkste middelen stapsgewijs moeten zijn gesaneerd. 
Voor de grondontsmettings- en grondbehandelingsmiddelen is het 
streven de reductiepercentages rond de 80% te brengen. Met het 
bedrijfsleven wordt overlegd over het opstellen van plannen met als 
doelstelling in 2000 een reductie van het gebruik van grondontsmettings- 
middelen met 80 a 90% ten opzichte van 1985. 

Meerjarenplan gewasbescherming 

In het Meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G) zijn de doelstellingen 
uit de SNL uitgewerkt tot een taakstellend plan voor de gewasbescher- 
ming in de nederlandse land- en tuinbouw voor de periode van 1990- 
2000. 
Hoofdlijnen waren hierbij: 
- het verminderen van de structurele afhankelijkheid bij de gewasbe- 

scherming van het gebruik van chemische middelen; 
- het substantieel doen afnemen van het verbruik van chemische 

middelen; 
- vermindering van de emissie naar het milieu. 

Per sector zijn daartoe plannen gemaakt. 
Voorts is voorgenomen een stofgerichte aanpak via het toelatingsbeleid 
te voeren, waarbij het begrip "schadelijke nevenwerking" uit de  Bestrij- 
dingsmiddelenwet wordt uitgewerkt in criteria als uitspoeling naar het 
grondwater, persistentie in de bodem en acute giftigheid voor waterorga 
nismen. Het saneringsbeleid is gericht op  het intrekken van de toelating 
voor toepassingen met schadelijke nevenwerking vóór het jaar 2000. 

Voor de glastuinbouw zijn de volgende "acties voorzien": 
recepwerstrekking voor grondontsmettingsmiddelen; 
stomen van de grond; 
overschakeling op systemen los van de ondergrond; 
gebruik gezond uitgangsmateriaal; 
goede bedrijfshygiëne; 
geleide biologische bestrijding van ziekten en plagen; 
verbeterde toedieningstechnieken; 
optimale teeltomstandigheden; 
keuze voor resistente en tolerante rassen; 
alternatieve methoden voor kasontsmetting en glasreiniging door 
middel van mechanische verwijdering en andere kasconstructie; 
het saneren van milieukritische toepassingen door intrekken van de 
toelating voor deze toepassingen. 
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Een van de belangrijkste uitgangspunten voor kasteelten is het streven 
naar gesloten bedrijfssystemen: "Voor wat betreft de kasteelten wordt op 
langere termijn gestreefd naar niet-grondgebonden teelttechnieken. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om het overschakelen op  substraatteelt. Afval- 
water vanuit de substraatteelt zal sterk moeten worden beperkt door 
over te schakelen op recirculatiesystemen". 
In de onlangs uitgekomen Sectornota Plantaardige Produktie 1992-1994 
wordt bovenstaande stellingname echter genuanceerd: "Als oplossings- 
richting om te komen tot duurzame bednjfssystemen is in de SNL en het 
MJP-G het concept van gesloten bedrijfssystemen benadrukt. Afsluiten 
wil daarbij niet zeggen dat daarbinnen geen aandacht nodig is voor 
verminderd gebruik van stoffen, maar biedt wel een sterke mogelijkheid 
om resterende emissies verder te beperken. Eén van de belangrijkste 
onderdelen van gesloten bedrijfssystemen wordt gevormd door het telen 
los-van-de-ondergrond, waarbij water met daarin meststoffen en restan- 
ten van gewasbeschermingsmiddelen gerecirculeerd worden. Overigens is 
een letterlijk gesloten bedrijfssysteem per definitie onmogelijk. In wezen 
gaat het om het omzetten van grondstoffen (inputs) in zoveel mogelijk 
produkten (outputs). 
Voor de groep van moeilijk uit de grond te telen gewassen (met name 
blad- en knolgewassen in de glasgroenteteelt en de niet jaarrond-snij- 
bloemen) moet meer inzicht ontstaan over de (0n)mogelijkheden van 
deze groep en zal in 1994 worden bezien of een overgangstermijn voor 
deze teelten onder strikte voorwaarden nog toegestaan kan worden". 

Notitie stikstofproblematiek 

Op 12 juni 1992 is door de Minister van LNV, mede namens de ambtge- 
noten van VROM en V&W de Notitie stikstofproblematiek aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Deze notitie bevat een nadere analyse van 
de verschillende stikstofdoelstellingen voor het grond- en oppervlaktewa- 
ter. Ook wordt een aantal mogelijke maatregelen weergegeven met 
daarbij een inschatting van de effecten op de stikstofbelasting vanuit de 
landbouw. 
Ten aanzien van de stikstofdoelsteilingen wordt ondermeer gesteld: 

"Geheel in de lijn met de doelstelling "evenwichtsbemesting in 2000" uit 
het huidige Nationaal Milieubeleidsplan zullen de kwaliteitsdoelsteilingen 
met de bijbehorende jaartallen ten behoeve van de gewenste operationa- 
lisering derhalve ais volgt dienen te worden geïnterpreteerd. In de 
genoemde jaren dient de emissie van stikstof uit de landbouw dusdanig 
te zijn gereduceerd dat het grond- en oppervlaktewater, afgezien van 
naijling, aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Dit betekent onder 
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andere dat in het jaar 2000 de stikstofemissie tot een dusdanig niveau 
moet zijn teruggebracht dat de uitspoeling van minerale stikstof ten 
gevolge van de mineralisatie van organisch gebonden stikstof en ten 
gevolge van de jaarlijkse bemesting op zich niet meer kan leiden tot 
nitraatconcentraties in grond- en oppervlaktewater die boven de gestelde 
norm liggen. De nitraatbelasting van het grond- en oppervlaktewater 
wordt daarmee in het jaar 2000 gestabiliseerd en zal daarna geleidelijk 
afnemen". 

Van in de  notitie genoemde mogelijke maatregelen zijn de volgende 
relevant voor de glastuinbouw: 
- het opvolgen van de huidige stikstofbemestingsadviezen zowel voor de 

dierlijke mest ais voor kunstmest; 
- het bijstellen van de bemestingsadviezen voor totaal N, waarbij het 

onder andere gaat om het toespitsen op specifieke bedrijfssituaties en 
het rekening houden met de stikstofvoorraad in de bodem; 

- het toepassen van gesloten systemen in de glastuinbouw; 
- het opstellen en naleven van bemestingsadviezen voor totaal stikstof 

uitgaande van acceptabele milieu-effecten en zonder het economisch 
rendement ais doorslaggevend te beschouwen. 

In de notitie zijn ten aanzien van de maatregelen onder meer de volgen- 
de aktiepunten genoemd: 

in de  tweede helft van 1992 zal in het kader van de standpuntbepaling 
van de  regering ten aanzien van de voortzetting van het mest- en 
ammoniakbeleid tot 2000 een keuze uit mogelijke stikstofmaatregelen 
worden gemaakt; 
voor 1995 zal voor stikstof een operationele doelstelling op bedrijfs- 
niveau worden ontwikkeld; 
uiterlijk in 1997 zal voor de "milieukritische gewassen" in de akker- en 
tuinbouw een stikstofbemestingsadvies beschikbaar zijn, waarmee aan 
de milieudoelstellingen voor 2000 kan worden voldaan. 
de kwaliteitsdoelstellingen voor eutrofiëringsgevoelige oppervlakte- 
wateren zal voor 1995 worden omgewerkt tot een jaargemiddelde voor 
alle oppervlaktewateren; 
in de  herfst van 1992 zal een Aktieplan inzake de verdere ontwikke- 
ling, voorbereiding en invoering van de mineralenboekhouding aan de 
Kamer worden aangeboden. 

Waterkwaliteitsbeleid 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan o p  de algemene uitgangspunten 
van het waterkwaliteitsbeleid. Daarna volgt meer specifiek een toelich- 



-66- 

ting op het beleid voor bestrijdingsmiddelen en nutriënten. 

Algemene uitgangspunten waterkwaliteitsbeleid 

Het nederlandse waterkwaliteitsbeleid - zoals weergegeven in het IMP- 
Water 1985-1989 en de Derde Nota Waterhuishouding - is gestoeld op 
een tweetal uitgangspunten, namelijk ten eerste "de vermindering van de 
verontreiniging" en ten tweede "het stand-still beginsel". 

Uitrrangsmnt 1 
Vermindering van verontreiniging houdt in dat de verontreiniging, 
ongeacht de stofsoort die wordt geloosd, zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Voor bedrijven betekent dit dat de proceskeuze en interne bedrijfsvoe- 
ring hierop zoveel mogelijk worden afgestemd. Indien een wezenlijke 
saneringsinspanning nodig is, wordt afhankelijk van de stofsoort onder- 
scheid gemaakt tussen een tweetal sporen: de emissie-aanpak en de 
waterkwaliteitsaanpak. 
De emissie-aanpak houdt in dat een inspanning wordt geëist om de 
lozing terug te brengen. Voor bepaling van de mate van inspanning 
wordt de schadelijkheid van de geloosde stoffen voor het milieu beoor- 
deeld. Deze schadelijkheid wordt bepaald aan de hand van stofeigen- 
schappen zoals o.m. toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie. Bij de 
uitwerking kunnen ruwweg drie categorieën van stoffen worden onder- 
scheiden: 
a)  (potentiële) zwarte lijststoffen; 
b) anders dan a), relatief schadelijk; 
c) anders dan a), relatief onschadelijk. 

ad a) 
Voor zgn. (potentiële) zwarte lijststoffen, welke voorkomen op  de EG- 
lijst van 132 stoffen en voor niet nader aangewezen stoffen welke 
vergelijkbare eigenschappen bezitten en behoren tot de in bijlage I van 
de in de EG-richtlijn genoemde categorieën en families van stoffen, geldt 
in beginsel dat de verontreiniging van het milieu met deze stoffen dient 
te worden beëindigd. Dit betekent in de praktijk dat geprobeerd moet 
worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. De technische 
uitvoering van een dergelijke saneringsinspanning wordt aangeduid met 
het begrip best bestaande techniek (bbt). Mocht een bbt alsnog leiden 
tot onaanvaardbare concentraties in het aquatisch milieu, kan dit aanlei- 
ding zijn tot het stellen van verdere eisen (de waterkwaliteíts- of immis- 
sietoets). A l s  toetsingscriteria gelden de grenswaarden voor oppervlakte- 
waterkwaliteit. Voor oppervlaktewater met een bijzondere functie, bijv. 
bepaalde natuurwaarden kunnen aanvullende criteria worden gesteld. 
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Chemische bestrijdingsmiddelen vallen onder het algemeen in deze 
categorie (zie paragraaf over beleid voor bestrijdingsmiddelen). 

ad b) 
Voor niet (potentiële) zwarte lijststoffen, die relatief schadelijk zijn, is 
een saneringsinspanning vereist door toepassing van best uiwoerbare 
technieken (but), d.w.z. technieken waarmee rekening houdend met 
economische aspecten, de grootste reductie in de  lozing wordt verkregen. 
Met economische aspecten wordt bedoeld dat de kosten voor een 
normaal renderend bedrijf aanvaardbaar worden geacht. 
Ook voor but geldt dat op grond van waterkwaliteitdoelstellingen aanvul- 
lende eisen kunnen worden gesteld (de waterkwaliteits- of immissietoets, 
zie onder a). 
Als voorbeeld van deze categorie kunnen voor de glastuinbouw meststof- 
fen (N en P) worden genoemd. 

ad c) 
Voor niet (potentiële) zwarte lijststoffen, die relatief onschadelijk zijn, is 
de mate waarin maatregelen moeten worden genomen, primair afhanke- 
lijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Als voorbeeld kan worden 
genoemd de lozing van warmte (koelwater) en zoutionen als chloride en 
sulfaat (brijn). 

Uitganimunt 2 
Het stand-still beginsel is zodanig uitgewerkt dat: 
a)  emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een 

bepaald beheersgebied, niet toenemen; 
b) voor overige stoffen geldt dat door de lozing de betreffende opper- 

vlaktewaterkwaliteit niet significant mag verslechteren. 

Waterkwaliteitsbeleid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen 

Meer dan 50 van de 132 op de EG-lijst voorkomende stoffen behoren 
tot de categorie bestrijdingsmiddelen (bijlage 7). Een nog veel groter 
aantal bestrijdingsmiddelen valt onder de aangewezen categorieën en 
families van stoffen, bijvoorbeeld organische halogeenverbindingen, 
organische fosforverbindingen en organische tinverbindingen. Omdat veel 
bestrijdingsmiddelen, juist vanwege het doel waarvoor ze gemaakt 
worden, gekenmerkt worden door een bepaalde mate van toxiciteit en/of 
slechte afbreekbaarheid, moeten veel van de niet genoemde bestrijdings- 
middelen op vergelijkbare wijze als zwarte-lijststoffen worden benaderd. 
Dit impliceert een sanering door toepassing van een best bestaande 
techniek (bbt). 
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Het grootste probleem voor de tuinbouwsector is de praktische onmoge- 
lijkheid om voor bestrijdingsmiddelen een uitputtend zwarte-lijststoffen- 
beleid te voeren. Toepassing van bestrijdingsmiddelen betekent dat nooit 
geheel en al voorkomen kan worden dat de middelen zich in het milieu 
verspreiden. 
Het totaal beëindigen van de lozing kan dus in principe alleen door het 
gebruik van een bepaald middel te verbieden. 

Met name voor lokale watergangen grenzend aan agrarische percelen 
moet er  vanuit worden gegaan dat getalswaarden van de gewenste 
milieukwaliteit voor bepaalde bestrijdingsmiddelen, in de periode tot 
2000 niet zuilen worden bereikt. 

Naar verwachting moet slechts een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen 
gerekend worden tot de categorie "overige stoffen". Voor deze categorie 
moet de verontreiniging van het water zoveel mogelijk worden beperkt 
door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Een  verschil met de 
eerdergenoemde "beste bestaande technieken" bestaat eruit dat bij "but" 
de kostenaspecten van de maatregelen een duidelijkere rol spelen. Ook 
voor deze categorie geldt dat het overschrijden van de waterkwaliteits- 
doelstellingen kan leiden tot verdergaande eisen. 

Het belang van reductie van de emissie van bestrijdingsmiddelen voor 
het waterkwaliteitsbeleid heeft onlangs nog een extra dimensie gekregen. 
In een aantal internationale kaders, zoals de Internationale Rijncommis- 
sie en de Noordzee Ministersconferentie, is overeengekomen dat de 
belasting van rivieren en van de Noordzee met een aantal bestrijdings- 
middelen de komende jaren aanzienlijk moet worden teruggedrongen. 
Hiervoor is het Rijn- respectievelijk Noordzee-actieprogramma 
(RAP/NAP) opgesteld. Naast de belasting van de wateren als gevolg van 
directe, vooral industriële lozingen dient hierbij ook de belasting via 
diffuse routes, onder andere atmosferische depositie en  het gebruik in 
land- en tuinbouw met name aandacht te krijgen. 

Wa terkwali tei tsbeleid t.a.v. nutriënten 

De lozing van meststoffen leidt al snel tot eutrofiëring van het opper- 
vlaktewater, hetgeen tot uiting kan komen in algenbloei, zuurstoftekort 
met als gevolg vissterfte en een eenzijdige, sterk verarmde flora en 
fauna. De schadelijkheid van meststoffen is vooral gelegen in een te 
grote belasting van de natuurlijke kringlopen van het milieu. Voor het 
saneren van lozingen van nutriënten dienen best uitvoerbare technieken 
te worden toegepast. 
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In internationaal verband is een reductiedoelstelling afgesproken van 
50% van de fosfaat- en stikstofemissies die vanuit de verschillende 
bronnen het oppervlaktewater belasten per 1995 t.o.v. 1985. Tevens 
wordt aangegeven dat het beleid is gericht op  het reduceren van de 
uitspoeling van nutriënten naar grondwater. 
In de Derde Nota Waterhuishouding is als einddoel voor de emissie van 
nutriënten naar het oppervlaktewater voor 2000 genoemd een verminde- 
ring van de emissies van huishoudens, industrie en landbouw met 75 % 
voor fosfaat en 70 % voor stikstof t.o.v. 1985. 

Evenals voor de bestrijdingsmiddelen geldt dat nutriënten vanuit de land- 
en tuinbouw veelal diffuus uittredend via voornamelijk het drainagewater 
worden geloosd, met uitzondering van substraatteelt met recirculatie van 
overtollig voedingswater. Het deel van het overschot aan nutriënten dat 
via het drainagewater wordt geloosd, kan in principe met een WVO- 
vergunning worden gereguleerd. 

5.4 Beleid vanuit het bedrijfsleven 

Het Landbouwschap (LBS) heeft een integraal milieu-aktieplan (IMAP) 
voor de land- en tuinbouw opgesteld teneinde zelf een actief beleid naar 
voren te brengen gericht op het ontwikkelen en stimuleren van milieu- 
vriendelijke produktiemethoden [33]. Het belang van een schoon milieu 
en de instandhouding van de kwaliteit van de produktiemiddelen bodem, 
water en lucht wordt ook binnen de land- en tuinbouw onderkend. Het 
ligt in de bedoeling het actieplan jaarlijks te evalueren en te actualiseren 
met een voortgangsrapportage. 

De doelstelling van het gewasbeschermingsbeleid van het LBS is erop 
gericht de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in de diverse teelt- 
sectoren in de komende 10 jaar belangrijk te reduceren. Het doel is 
primair om ongewenste milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen in deze 
periode uit te sluiten e n  daar waar nodig deze te saneren. Indien dit niet 
toereikend is, zou het beleid gericht moeten zijn op  een gefaseerde 
terugdringing van het gebruik onder gelijktijdige aanbieding van alterna- 
tieven. Dit is een iets andere benadering dan die van de rijksoverheid, 
welke de intentie heeft gebruik van bestrijdingsmiddelen met een te 
groot risico voor het milieu niet meer toe te laten. 

In de niet-grondgebonden landbouw, zoals glastuinbouw en champignon- 
teelt, ligt het accent op  de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen. In de 
grondgebonden landbouw wordt het accent gelegd op  de ontwikkeling 
van geïntegreerde bedrijfssystemen en een beperking van de emissies. 
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Onlangs gerealiseerde of op korte termijn te realiseren maatregelen zijn: 
- convenant afvoer restanten bestrijdingsmiddelen lege verpakkingen; 
- vooralsnog vrijwillige periodieke keuring van spuitapparatuur (Stich- 

ting Keuring Landbouwspuiten); 
- onderzoek naar zuivering van spoelwater van bespuitingsapparatuur 

met de carboflo (verricht, lit. 35); 
- stimuleren van geïntegreerde bedrijfssystemen en geïntegreerde en 

geleide bestrijding van ziekten en plagen. 

In het milieujaarplan voor de glastuinbouw 1992, een onderdeel van het 
IMAP worden de volgende twee hoofdlijnen genoemd: 
- het zoveel mogelijk gesloten maken van het bedrijfssysteem, zodat 

bodem, water en lucht niet of nauwelijks worden belast. Daarbij hoort 
ook dat de van het produktieproces overblijvende rest- en afvalstoffen 
worden (voor-)gezuiverd, bewerkt, hergebruikt en zonodig afgevoerd 
om elders op  verantwoorde wijze te worden hergebruikt of vernietigd; 

- het zoveel mogelijk terugdringen van het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen binnen het gesloten 
systeem. 

A l s  randvoorwaarden worden genoemd: 
- een rendabele bedrijfsvoering moet mogelijk blijven; 
- veranderingen in de bedrijfsvoering mogen niet ten koste gaan van de 

arbeidsomstandigheden. 

Als zwaartepunten voor de komende tijd worden genoemd bedrijfsinter- 
ne milieuzorg, meerjarenafspraak energie en overleg met de  overheid 
over een voor de  sector verantwoorde invulling van wetgeving. 

5.5 Lozingseisen in het buitenland 

Voor zover bekend (juli 1992) zijn er  in het buitenland geen specifieke 
lozingsnormen voor glastuinbouwbedrijven op nationaal niveau, met 
uitzondering van Denemarken. Het is echter niet bekend wat hiervan de 
inhoud is. Op lokaal niveau kunnen evenwel regels bestaan. Wel vindt in 
België en Duitsland onderzoek plaats naar de lozingen, hetgeen aanlei- 
ding kan zijn tot het opstellen van voorschriften. 
In België bestaat overigens wel een vergunningplicht, maar specifieke 
voorschriften voor de glastuinbouw zijn er niet. E r  vindt onderzoek 
plaats naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. 
In Duitsland wordt onderzoek gedaan naar het afvalwater uit de  gehele 
landbouw. Er  is nog geen specifieke regelgeving. 
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6. 

6.1 

6.2 

AANBEVELINGEN VOOR SANERINGSMAATREGELEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden allereerst de hoofdlijnen en overwegingen van 
het te volgen beleid voor de WVO-vergunningverlening in de glastuin- 
bouw besproken. 
Hierbij komen ter sprake: 
- doelstellingen voor saneringsmaatregelen; 
- keuze voor middelvoorschriften; 
- gewassenlijst voor de substraatteelt; 
- riolering en zuivering; 
- vergunningenbeleid; 
- aansluiting op de riolering; 
- saneringsperspectief; 
- tussentijdse heroverweging; 
- aanbevelingen voor nader onderzoek. 

Aansluitend worden de geformuleerde aanbevelingen gepresenteerd. 

Hoofdlijnen van het huidige beleid 

Doelstellingen voor saneringsmaatregelen 

Om aanbevelingen te formuleren over de uit te voeren noodzakelijke 
saneringsmaatregelen, wordt allereerst de doelstelling vertaald naar de 
na te streven "eind"situatie. 
Gekozen is voor de situatie in het jaar 2000 waarbij in navolging van de 
Derde Nota Waterhuishouding: 

a)  de oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de grenswaarden; 
b) ter beperking van de lozing de best uitvoerbare technieken ("but") en 

de best bestaande technieken ("bbt") worden toegepast; 
c) los van de waterkwaliteitsdoelstellingen tenminste de reductiedoel- 

stellingen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 
2000 dienen te zijn bereikt. 

ad a) 
In de meeste bedrijfstakstudies van de CUWVO speelt een directe toet- 
sing aan de oppervlaktewaterkwaliteit een nog tamelijk ondergeschikte 
rol. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat het meestal lozingen 
op de openbare riolering betrof. De aanbevelingen zijn dan in de eerste 
plaats gericht op de "but" en de "bbt" en op de goede verwerkbaarheid 



-72- 

van het afvalwater op  de rwzi's. In deze rapportage echter is de water- 
kwaliteitsdoelstelling voor het formuleren van de aanbevelingen een zeer 
direct uitgangspunt, omdat in de glastuinbouw vrijwel alle lozingen plaats 
vinden op  het oppervlaktewater. De lozingen hebben daar over het alge- 
meen een belangrijke invloed op de waterkwaliteit. Uit routinematig 
waterkwaliteitsonderzoek van waterkwaliteitsbeheerders blijkt dat in 
glastuinbouwgebieden de huidige kwaliteitsniveau's voor bestrijdingsmid- 
delen en nutriënten regelmatig ver boven de na te streven niveau's lig- 
gen. 

Het  hanteren van de waterkwaliteitsdoelstellingen moet in zoverre genu- 
anceerd worden dat dit betekent dat de emissies uit de glastuinbouw het 
behalen van deze doelstelling in ieder geval niet à priori verhindert. Of 
de doelstelling inderdaad gehaald wordt, hangt ook af van andere facto- 
ren die buiten het kader van dit rapport vallen. Daarom dient, waar el- 
ders in het rapport gesproken wordt over het behalen van de grenswaar- 
den voor oppervlaktewaterkwaliteit, dit steeds in deze zin gelezen te 
worden. 

ad b) 
Voor een uitgebreide toelichting o p  de begrippen "but" en %bt" wordt 
verwezen naar 5 5.3. 
De toepassing van de "but" heeft met name betrekking op relatief scha- 
delijke stoffen als de nutriënten stikstof en fosfor. 
De "bbt" zijn van toepassing ter beperking van de lozingen van (potentië- 
le) zwarte lijststoffen, zoals de meeste bestrijdingsmiddelen. 

ad c) 
D e  reductiedoelstelling waar naar verwezen wordt, is de doelstelling 
waarbij in het jaar 2000 landelijk de geloosde vracht aan fosfaat ten 
minste met 70, aan stikstof ten minste met 75 en aan bestrijdingsmidde- 
len met minimaal 90 procent is teruggebracht ten opzichte van de situa- 
tie in 1985. 

Keuze voor middelvoorschriften 

Het startpunt voor het beleid wordt bepaald door de thans bekende 
saneringsmogelijkheden die in de geformuleerde "middelvoorschriften" 
tot uitdrukking komen. Deze voorschriften richten zich op de inrichting 
en bedrijfsvoering in de glastuinbouwbedrijven. Zij zijn gebaseerd o p  
concreet te treffen rnaatregeien binnen de sector en een eerste invulling 
van de best uitvoerbare en best bestaande technieken ter beperking van 
de lozing. 
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Er  zijn twee sets middelvoorschriften, beide met realisatietermijnen voor 
bestaande bedrijven, namelijk voor: 
- bedrijven met los-van-de-ondergrond-teelt (o.a. substraatteelt); 
- bedrijven met grondgebonden teelt. 

In vergunningen worden de inspanningsverplichtingen van bedrijven 
vastgelegd in zogenaamde "doelvoorschriften", dan wel in middelvoor- 
schriften. 
Doelvoorschriften bevatten eisen die gesteld worden aan de kwaliteit en 
de  kwantiteit van het te lozen (afva1)water. Deze eisen zijn in eerste 
instantie afgeleid uit het met de maatregelen te bereiken resultaat en 
hebben als doel de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen. 
Het voordeel voor de ondernemer ligt daarin dat hij de vrijheid heeft om 
binnen zijn technische mogelijkheden te bepalen op welke wijze hij aan 
de eisen wil voldoen. Middelvoorschriften stellen directe eisen aan de in- 
richting en bedrijfsvoering. Voor de vergunningverlener hebben doel- 
voorschriften het voordeel dat direct eisen gesteld kunnen worden aan 
de  emissies van de bedrijven. Aan doelvoorschriften wordt dan ook ge- 
woonlijk de voorkeur gegeven. Overigens laten middelvoorschriften in 
beginsel onverlet om op een andere wijze tot eenzelfde emissiereductie 
te komen. De ondernemer dient dan wel zelf aan te tonen dat eenzelfde 
emissiereductie kan worden bereikt. 

Uitgezonderd voor enkele specifieke gevallen lij kt het op dit moment 
niet mogelijk om zodanige doelvoorschriften te formuleren dat daar de 
regelgeving voor de glastuinbouw op afgestemd kan worden. 
De  oorzaak is onder meer gelegen in de  grote variatie in typen bedrijven 
en bedrijfsvoering, geohydrologische omstandigheden voor wat betreft 
bijdrage van kwel en/of inzijgend oppervlaktewater aan het drainagewa- 
ter, onvoldoende kennis over de gevolgen van deze variaties voor de 
emissies en de met de door te voeren maatregelen te behalen reducties. 
Daarnaast is de analyseproblematiek van bestrijdingsmiddelen problema- 
tisch voor het opstellen van doelvoorschriften. Het diffuse en tijdsafhan- 
kelijke karakter van de emissie van bestrijdingsmiddelen maakt handha- 
ving eveneens problematisch. 

Uit oogpunt van eenduidigheid naar de sector toe en de bovengeschetste 
problematiek bij het opstellen van doelvoorschriften, is het op dit 
moment gewenst dat de vergunningverlener terughoudendheid betracht 
met het gebruik van aanvullende doelvoorschriften naast middelvoor- 
schriften. 

O m  op den duur toch de vergunningseisen op basis van handhaafbare 
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doelvoorschriften te kunnen formuleren, wordt aanbevolen om onder- 
zoek ten behoeve van het ontwikkelen van zulke voorschriften te stimu- 
leren en ter hand te nemen. 

Gewassenlijst substraatteelt 

Bij substraatteelt waar alle in- en externe voorzieningen, die voor deze 
teelt zijn beschreven, worden toegepast (inclusief aansluiting o p  de riole- 
ring, maximale recirculatie en beschikbaarheid van een goede kwaliteit 
gietwater), wordt voldaan aan de eis van buthbt.  E r  is dan sprake van 
een nagenoeg gesloten systeem. De grenswaarden voor oppervlaktewater 
kunnen naar verwachting worden bereikt, voor zover deze afhankelijk 
zijn van de invloed van de betreffende bedrijven. 

De Structuurnota Landbouw en het MJP-G gaan ervan uit dat in het 
jaar 2000 vrijwel alle bedrijven werken met een nagenoeg gesloten sys- 
teem. 
In de Sectornota Plantaardige produktie volgt echter de  nuancering dat 
"voor de  groep van moeilijk uit de grond te telen gewassen (met name 
de blad- en knolgewassen in de glasgroenteteelt en niet jaarrond-snij- 
bloemen) meer inzicht moet ontstaan over (0n)mogelijkheden van deze 
groep". 
Voor deze teelten is sanering door middel van aanpassingen in de be- 
drijfsvoering als het bemestingsregime mogelijk, doch het eindresultaat 
met betrekking tot de  restlozing is vooralsnog niet in te schatten. Dit is 
met name afhankelijk van de gewaskeuze, de teeltwijze en de geohydro- 
logische situatie. Bovendien is niet voor alle middelvoorschriften bekend 
welke emissiereductie bereikt kan worden. 
Vooralsnog zal de vergunningverlener van geval tot geval moeten beoor- 
delen of de te verwachten restlozing (tijdelijk) aanvaardbaar is. 

O p  dit moment biedt het telen los-van-de-ondergrond nog steeds het 
meeste perspectief op een emissiereductie, die het bereiken van de  ge- 
wenste waterkwaliteit mogelijk maakt. Daarom verdient het aanbeveling 
deze teeltwijze in ieder geval toe te passen voor alle gewassen die daar 
geschikt voor zijn. Voorwaarde is wel dat alle in- en externe voorzie- 
ningen aanwezig zijn, met name aansluiting o p  de riolering van de spui- 
stroom is daar een onderdeel van. Wanneer de spui niet of onvoldoende 
via de riolering kan worden afgevoerd, kan een zorgvuldig bedreven 
grondteelt soms ook minder emissie naar het oppervlaktewater geven. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de bufferende werking van het 
grondpakket, waardoor ten gevolge van processen in de bodem de nutri- 
ëntenvracht van het drainagewater lager kan zijn dan die van de  spuistr- 
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oom van een substraatbedrijf. Ook wordt soms een deel van het overtol- 
lige voedingswater naar het grondwater afgevoerd of zai in een ander 
geval de concentratie van de geloosde stoffen in het drainagewater door 
verdunning met grondwater worden verlaagd. 

Wanneer lozing op de riolering mogelijk is betekent één en ander, ver- 
taald in termen van vergunningverlening, dat de maximaal toegestane 
lozing wordt afgestemd op de emissie van een substraatbedrijf dan wel 
dat de saneringsvoorschriften worden afgestemd op de mogelijkheden die 
een substraatbedrijf biedt. 
Voor gewassen die op substraat kunnen worden geteeld wordt grondge- 
bonden teelt dus niet uitgesloten, maar de emissie mag in vracht en 
volume niet groter zijn dan die van een vergelijkbaar substraatbedrijf. Is 
aansluiting op de riolering niet mogelijk, dan kan vaak op voorhand geen 
uitspraak worden gedaan over de vraag welke teeltwijze uit het oogpunt 
van de oppervlaktewaterkwaliteit de voorkeur geniet. 

Uit milieuhygiënisch oogpunt wordt de los-van-de-ondergrond-teelt met 
aansluiting op de riolering (of eventueel eigen zuivering) als de meest 
gewenste ontwikkeling gezien. De diverse afvalwaterstromen kunnen op 
deze wijze het beste worden beheerst. Om sturing aan zo’n ontwikkeling 
te geven, zou een lijst kunnen dienen van gewassen die in elk geval los- 
van-de-ondergrond kunnen worden geteeld. Over een dergelijke alge- 
meen geldende lijst, die vastgesteld is op grond van objectieve en 
rechtvaardige criteria die voldoende recht doen aan verschillen in 
bedrijfsomstandigheden en een diversiteit aan gewassen binnen één 
bedrijf, kan op dit moment niet worden beschikt. 

Riolering en zuivering 

De peilers van het saneringsbeleid zijn: 

a. Voorkomen van de lozing van verontreinigende of schadelijke stoffen 
door aanpassingen in de inrichting en bedrijfsvoering; 

b. Minimalisering van de afvalwaterstromen, met name drain-/drains- 
gewater, ten aanzien van zowel het volume als de stofvracht van de 
lozing; 

c. Volledige aansluiting op de riolering (d.w.z. met uitzondering van niet 
t.g.v. bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemel- en drainagewater). 

Gedeeltelijk gaan deze zaken hand in hand want minimalisatie van de 
afvalwaterstromen is een noodzakelijke voorwaarde om een volledige 
aansluiting op  de riolering te kunnen bewerkstelligen. 

. ~ .... 
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Dit geldt in het bijzonder voor de spui van het drainwater. Het lozen van 
spuiwater op de riolering is normaal gesproken niet zonder meer moge- 
lijk vanwege het grote volume. De  lozing van het spuiwater kan echter 
worden teruggebracht tot een beperkt aantal m3 per ha per etmaal, zo- 
dat een goed uitgelegd rioleringssysteem voor een glastuinbouwgebied 
deze hoeveelheid kan verwerken (zie 0 3.3). 
De aanbevelingen in dit rapport zijn er op gebaseerd dat de gemeente 
zorg draagt voor de aanleg van een adequaat rioleringsstelsel waarop de 
glastuinbouwbedrijven op  vergelijkbare wijze als de overige industrie 
zullen zijn aangesloten. 

Nieuwe glastuinbouwgebieden dienen evenals andere bedrijfsterreinen 
altijd voorzien te zijn van riolering van voldoende capaciteit waarop alle 
bedrijven zijn aangesloten. 
Voor bestaande situaties waar geen of ontoereikende riolering aanwezig 
is, dienen de gemeenten rioleringsplannen te ontwikkelen die voorzien in 
aansluiting van alle glastuinbouwbedrijven. Dit geldt voor zowel het be- 
drijfs- als voor huishoudelijk afvalwater. 
Hiermee wordt tevens voldaan aan de  gemeentelijke inzamelingsplicht 
voor al het afvalwater dat in hun gebied vrijkomt. Deze plicht is opgeno- 
men in de ontwerp-Wet Milieubeheer, die waarschijnlijk in 1993 van 
kracht wordt. 

De riolering dient aangesloten te zijn op een goed werkende RWZI van 
voldoende capaciteit. 

Er  wordt dus ook van de gemeenten een belangrijke bijdrage verwacht in 
de oplossing van de lozingsproblematiek van deze bedrijfssector. Dit 
betekent dat in de meeste gevallen door de gemeente een aanzienlijke 
inspanning moet worden gepleegd met betrekking tot de aanleg of aan- 
passing van de riolering. 

Hetzelfde geldt overigens voor de beheerders van de fwzi’s voor wat 
betreft de verwerking van het afvalwater. Het specifieke karakter van het 
afvalwater uit de glastuinbouw kan betekenen dat, afhankelijk van de 
totale aanvoer op de M i ,  de bedrijfsvoering moet worden aangepast. 

De individuele tuinder dient ervoor zorg te dragen dat het bedrijfsafval- 
water wordt verzameld en dat het wordt afgeleverd op de riolering. Via 
gemeentelijke en zuiveringshefingen zullen de kosten van transport en 
zuivering geheel of gedeeltelijk op hem worden verhaald. 

Aansluiting o p  de gemeentelijke riolering is uiteraard overbodig als tot 



-77- 

zelf zuiveren wordt overgegaan. De effluenteisen dienen dan wel zo 
geformuleerd te worden, dat het halen van de grenswaarden voor 
oppervlaktewater niet in de weg wordt gestaan. Dit zal betekenen dat 
dergelijke installaties bij voorkeur op grotere oppervlaktewateren moeten 
lozen. 

Gemeente, waterkwaliteitsbeheerder en tuinder hebben ieder dus hun 
eigen verantwoordelijkheid in het gehele saneringsproces van de glastuin- 
bouw. 
Gezien het specifieke karakter van de problematiek (samenstelling, hoe- 
veelheid en de verspreide ligging van de lozingen) zijn standaardoplos- 
singen voor het transport en de verwerking van het afvalwater, zoals die 
voor andere bedrijven en bedrijfsterreinen worden gehanteerd, vaak niet 
toepasbaar. Betrokken partijen zullen daarom van geval tot geval in 
gezamenlijk overleg tot een optimaal verwerkingsysteem moeten komen. 

Tot slot enkele opmerkingen met betrekking tot de overgang van de 
huidige situatie naar de gesaneerde toestand. 
Met name in de oude glastuinbouwgebieden is het thans nog niet voor 
alle bedrijven mogelijk over voldoende goed (aanvullend) gietwater te 
beschikken en daarmee, door middel van vergaande recirculatie, de lo- 
zingshoeveelheid zo ver te beperken dat deze volledig naar de riolering 
kan worden afgevoerd. Dit zal betekenen dat in veel gevallen als over- 
gangsmaatregel - moet worden toegestaan dat, ook bij aansluiting op de 
riolering, in de zomer periodiek buiten de  riolering om via een nood- 
overlaat op oppervlaktewater geloosd wordt. De restlozing dient wat 
betreft toxiciteit en nutriënten, met inachtneming van het tijdelijke ka- 
rakter van de overgangsmaatregel, aanvaardbaar te zijn voor de water- 
kwaliteit. De toxiciteit is van belang in verband met de eventuele aanwe- 
zigheid van restanten bestrijdingsmiddelen. 

Een dergelijke overgangsmaatregel geldt echter niet voor nieuwe 
bedrijfslocaties. Wanneer een bedrijf op een nieuwe locatie wordt opge- 
richt, dient uitgangspunt voor de toelaatbaarheid van de lozing te zijn dat 
het bedrijf direct dan wei op zeer korte termijn volledig wordt aange- 
sloten op de riolering. Met zeer korte termijn wordt hier gedoeld op 
uitzicht o p  concrete uitvoering van de aanleg van rioleringswerken, dus 
niet uitsluitend uitzicht op basis van plannen. De volledige aansluiting 
heeft als consequentie dat de ondernemer tevens het gehele jaar rond 
verzekerd dient te zijn van goed gietwater. Een uitzondering kan ge- 
maakt worden voor verplaatsing van bedrijven binnen bestaande glas- 
tuinbouwgebieden, mits in het betreffende gebied wordt voldaan aan het 
stand-stillbeginsel. 
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6.3 Vergunningenùeleid 

Algemeen 

De eisen in de WVO-vergunning dienen bij directe lozing o p  oppervlak- 
tewater gericht te zijn o p  het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellin- 
gen door het tegengaan van verontreiniging. Bij lozing op de  riolering 
dienen de eisen tevens gericht te zijn op het veiligstellen van een doel- 
matige werking van de aangesloten openbare zuiveringsinstallatie. 
In dit rapport is, conform het concept-lozingenbesluit met algemene 
regels e r  vanuit gegaan dat glastuinbouwbedrijven, die op de  gemeentelij- 
ke riolering lozen als WVO-vergunningplichtige inrichtingen zullen 
worden aangewezen. De bescherming van de riolering is overigens een 
gemeentelijke taak, die niet in een WVO-vergunning dient te worden 
geregeld. De gemeenten gebruiken daartoe gewoonlijk als instrument de 
"Lozingsverordening riolering". Gebruikelijke eisen in een gemeentelijke 
aansluitvergunning zijn eisen t.a.v. temperatuur, zuurgraad, onopgeloste 
bestanddelen, sulfaat-, olie- en vztgehalte. 
Ter vermindering van de geloosde vracht aan verontreinigende en  scha- 
delijke stoffen dienen vergunninghouders de  voorgeschreven maatregelen 
te treffen in de  sfeer van proceskeuze en interne bedrijfsvoering, over- 
eenkomend met het inspanningsbeginsel conform "but/bbt". 

Bij de  vergunningverlening wordt geadviseerd de  geformuleerde middel- 
voorschriften te hanteren. Bestaande bedrijven dienen een saneringsplan 
op te stellen waarbij wordt aangegeven hoe en op welke termijn de  
maatregelen gaan worden geïmplementeerd in de  bedrijfsvoering. 
Voor substraatteelt worden de voorschriften geacht afdoende te zijn, 
indien te zijner tijd aansluiting op de riolering wordt gerealiseerd. Een 
zelfde verwachting kan minder algemeen uitgesproken worden waar het 
bereiken van de waterkwaliteitsdoelstelling atkankeiijk is van de invloed 
van grondgebonden bedrijven. Afhankelijk van de  (plaatselijke) omstan- 
digheden kunnen voor een deel van deze bedrijven de saneringsmaat- 
regelen voldoende zijn. De mogelijkheid dient open gelaten te worden 
voor latere uitbreiding van de  vergunningseisen in die gevallen waar de 
emissie in relatie tot de  te bereiken waterkwaliteitsdoelstelling nog te 
hoog blijkt te zijn. Een constructie met onderzoeksverplichting, al dan 
niet collectief uit te voeren ligt in de  rede. 

De vergunningverlener dient van geval tot geval te beoordelen of, wan- 
neer een bepaald gewas niet o p  substraat met toepassing van recirculatie 
wordt geteeld en wanneer dientengevolge de emissie naar het oppervlak- 
tevlaktewater groter is dan wanneer deze techniek wei wordt toegepast, 
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de lozing samenhangend met de gekozen teeltwijze voor dat gewas 
toelaatbaar cq. wenselijk is. In principe is de vergunningverlener daarin 
autonoom. Het is echter voor de sector gewenst dat er  landelijk zo veel 
mogelijk eenheid van beleid bestaat. 

De emissie van stikstof ten gevolge van de  land- en tuinbouw heeft in de 
afgelopen periode geleid tot een ophoping van organisch gebonden stik- 
stof in de bodem, die via mineralisatie aanleiding geeft tot een voortdu- 
rende aanvoer van nitraat naar het grond- en oppervlaktewater. Voor 
zover deze naijling los staat van het huidige grondgebruik, dient de daar- 
bij vrijkomende vracht niet geteld te worden tot de lozing die bij de 
huidige bedrijfsvoering behoort. De mate van naijling kan bij grondge- 
bonden teelt ten gevolge van het doorspoeleffect echter aanmerkelijk 
groter zijn dan bij substraatteelt. De vraag is dan in hoeverre de huidige 
gebruiker om deze reden in zijn vrijheid, van met name de keuze van de 
teeltwijze, beknot kan en mag worden. 
Zuiver juridisch gezien wordt grond met alle rechten en lasten overgeno- 
men en is de teler aansprakelijk voor de  huidige situatie. Vanuit sociaal- 
maatschappelijk oogpunt kan het zinvol zijn om van geval tot geval mi- 
lieuhygiënische en bedrijfseconomische belangen zorgvuldig tegen elkaar 
af te wegen. 

Aansluiting op de riolering 

Wanneer e r  een voornemen is tot stichting van een bedrijf op een nieu- 
we locatie waar geen toereikende riolering aanwezig is en geen zicht op 
aanleg binnen een redelijke termijn, wordt geen vergunning verleend 
voor lozing op oppervlaktewater. Hiermee wordt voldaan aan het stand 
still-beginsel dat stelt dat voor geen der aangewezen stoffen of groepen 
van stoffen van de zwarte lijst het totaal van de  lozingen in een bepaald 
beheersgebied mag toenemen. Voor de overige stoffen stelt het stand- 
still-beginsel dat ten gevolge van de lozing de waterkwaliteit niet signifi- 
cant mag verslechteren. 
Binnen de toepassing van het standstili-beginsel past het dus een uitzon- 
dering te maken voor gevallen waar sprake is van vervangende nieuw- 
bouw voor bestaande bedrijven die zelf ook niet op de riolering waren 
aangesloten. Dit laat echter onverlet dat ook bij vervangende nieuwbouw 
beoordeling van de aanvaardbaarheid van de restlozing dient plaats te 
vinden. Daar waar de restlozing uit oogpunt van het bereiken van de 
gewenste waterkwaliteit onaanvaardbaar is, kan de vergunning worden 
geweigerd. 
Om evenwel ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, dienen in de 
eerste plaats de daartoe bevoegde instanties planologische instrumenten 
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in te zetten, zodat vervangende nieuwbouw in principe uitsluitend kan 
geschieden op locaties waar toereikende riolering aanwezig is. 

Op den duur dienen alle bedrijven aangesloten te worden op de riole- 
ring. Alleen wanneer de afstand tot de riolering bijzonder groot is, dient 
van geval tot geval een afweging te worden gemaakt tussen de belasting 
voor het milieu en de kosten van aansluiting. Algemene normen zijn niet 
te geven, de plaatselijke situatie is bepalend. Ter gedachtenbepaling is 
wel gekeken naar de normering uit het "Lozingenbesluit bodembescher- 
ming". Een indicatieve berekening geeft aan dat de lozing van een goed 
gesaneerd bedrijf van één ha, betrokken op de N- en P-emissie, te verge- 
lij ken is met de categorie "50 tot 100 lozingseenheden" zoals onderschei- 
den in het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming. Dit zou betekenen 
dat een bedrijf dat binnen een afstand van 1500 m van een adequate 
riolering ligt hierop aan zou moeten sluiten. 
In de huidige situatie lijkt het op dit moment realistischer te stellen dat 
bedrijven, die liggen aan een weg waarin riolering aanwezig is, hierop 
aan zou moeten sluiten. Vooralsnog wordt daartoe een afstandsnorm van 
100 m, gerelateerd aan de kortste afstand van de kadastrale grens van 
het bedrijfsperceel naar de bestaande riolering, aanbevolen. 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvrage kan deze afstandsnorm in 
geval van extreme aansluitkosten naar beneden worden bijgesteld. Om- 
gekeerd kunnen bijzondere milieuhygiënische overwegingen aanleiding 
zijn om de norm naar boven bij te stellen. 

Bij het verlenen van een vergunning aan een bestaand bedrijf dat nog 
niet aangesloten is op de riolering, wordt aanbevolen een termijn te stel- 
len waarbinnen het bedrijf dient aan te sluiten. Ten einde het bedrijf 
voldoende ruimte te geven om de nodige voorzieningen te treffen wordt 
aanbevolen deze termijn te stellen op maximaal één jaar na het tijdstip 
waarop een toereikende riolering aanwezig is. 
A i s  er  nog geen toereikende riolering aanwezig is, zou de sanering van 
het bedrijf voor een belangrijk deei volledig afhankelijk zijn van de in- 
spanningen van de gemeente. Het bedrijf heeft echter ook de mogelijk- 
heid om zelf maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van eigen 
zuivering, waarmee het onahankelijk is van de gemeentelijke riolering. 
Daarom wordt aanbevolen om, wanneer er onvoldoende zicht is op  de 
realisering van een toereikende riolering, de saneringstermijn in deze 
niet geheel open te laten, maar te streven naar een definitieve oplossing 
binnen een redelijke termijn. Aanbevolen wordt om in de vergunning 
hiervoor een saneringsvoorschrift op  te nemen. Over de wijze waarop 
één en ander in de vergunning moet worden geregeld, kan in z'n alge- 
meenheid geen aanbeveling worden opgesteld. De plaatselijke situatie en 
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een constructief overleg tussen betrokken partijen is bepalend voor een 
goede oplossing. 

6.4 Saneringsperspectief 
Na het voorgaande moge het duidelijk zijn dat uitvoering van het voorge- 
stelde beleid wel tot aanzienlijke verbeteringen leidt, maar dat er nog de 
nodige onzekerheid bestaat over de mate waarin de aan het begin van 
dit hoofdstuk geformuleerde doelstellingen gehaald worden. 
Samenvattend zijn de volgende onzekerheden naar voren gekomen: 

Algemene onzekerheid bestaat er  m.b.t. het tijdig gereed komen van de 
benodigde riolering. 
Uit een oriënterend onderzoek blijkt dat het voor een bedrijf of een 
aantal bedrijven gezamenlijk mogelijk moet zijn om tegen aanvaardbare 
kosten een eigen zuiveringsinstallatie op  te richten en te exploiteren. Ten 
einde hierover meer duidelijkheid te krijgen wordt dringend aanbevolen 
het nodige praktijkonderzoek te laten uitvoeren. De bedrijfssector zelf is 
hiervoor de eerst aangewezen partij. 

Onzekerheid bestaat er ook met betrekking tot de beschikbaarheid van 
voldoende goed gietwater voor nieuwe en bestaande bedrijven op be- 
staande locaties. Voor nieuwe locaties mag uitgegaan worden van het 
realiseren van een adequate gietwatervoorziening. 

Voor grondgebonden bedrijven is het nog onduidelijk in hoeverre met 
maatregelen in de bedrijfsvoering zoals bemestingsregime de resterende 
emissie op  oppervlaktewater voldoende kan worden teruggebracht. 

Het daadwerkelijk bereiken van de grenswaarden voor oppervlaktewater 
is onzeker, zelfs al zijn de voorafgaande punten voldoende afgedekt. Dit 
komt mede doordat er ook een afhankelijkheid bestaat van externe fac- 
toren die niet via de WVO beïnvloedbaar zijn, voornamelijk in de vorm 
van andere (diffuse) lozingen. Ook de historische belasting van de bo- 
dem kan een rol spelen. 
Met betrekking tot bronnen die bij de glastuinbouw zelf liggen dient in 
de eerste plaats gedacht te worden aan atmosferische depositie van be- 
strijdingsmiddelen die in deze sector gebruikt worden en aan diffuus 
uittredend drainagewa ter. 
Het vergunningenbeleid kan slechts in beperkte mate regulerend ingrij- 
pen op  deze externe omstandigheden. 

Met inachtneming van bovenstaande onzekerheden leidt de toepassing 
van het voorgestelde beleid tot de verwachting dat de invloed van de 
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substraatbedrijven op den duur het bereiken van de  grenswaarden voor 
oppervlaktewater niet zal verhinderen. 
Een zelfde verwachting kan minder algemeen uitgesproken worden waar 
het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstelling afhankelijk is van de 
invloed van grondgebonden bedrijven. Afhankelijk van de (plaatselijke) 
omstandigheden kunnen voor een deel van deze bedrijven de sanerings- 
maatregelen voldoende zijn. Ten aanzien van de  aan het begin van dit 
hoofdstuk genoemde doelstellingen uit de Derde Nota Waterhuishouding 
voor reductie van de  lozingen wordt de  verwachting uitgesproken dat 
deze gehaald worden waar het de nutriënten betreft. Of dit ook verwacht 
mag worden voor de bestrijdingsmiddelen is vooralsnog niet aan te ge- 
ven. 

6.5 Tussentijdse herovemeging en aanbevelingen 

De voorgestelde aanpak is afgestemd op een saneringsperiode tot het 
jaar 2000. 
Uit bovenstaande blijkt, dat e r  enerzijds nog de  nodige onzekerheid 
bestaat of bij uitvoering van alle aanbevelingen het gewenste eindresul- 
taat ook bereikt wordt en dat er anderzijds twijfels bestaan rond de 
vraag of de  noodzakelijke voorzieningen tijdig getroffen worden. 

Er mag wel van worden uitgegaan dat de overige technische ontwikke- 
lingen, die zich in de bedrijfstak voltrekken per saldo eveneens een sane- 
rende werking zullen hebben. In hoeverre dat bijdraagt aan het bereiken 
van het gewenste eindresultaat is nog volstrekt onduidelijk. 

Tenslotte moet onderkend worden dat de ontwikkeling van de  inzichten 
en  de mogelijkheden m.b.t. de milieuhygiënische aspecten van de  glas- 
tuinbouw zich snel voltrekt. 

Een en  ander leidt er toe dat een tussentijdse heroverweging en eventue- 
le bijsturing van het beleid gewenst is. Ervan uitgaande dat de  meeste 
aanbevelingen in de  periode 1995 - 1997 kunnen zijn uitgevoerd, wordt 
aanbevolen om in die periode een tussentijdse heroverweging van het 
beleid uit te voeren. 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Uit het bovenstaande is een aantal zaken naar voren gekomen, die naar 
de mening van de  subwerkgroep nadere aandacht eisen. Deze zijn: 

1. nadere uitwerking door de  betrokken partijen van de  mogelijkheden 
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6.6 

tot aansluiting op de openbare riolering en verwerking van het afval- 
water op communale zuiveringsinstallaties; 

2. de met de door te voeren maatregelen te behalen restemissies en de 
bepalende factoren met het oog op het opstellen van doelvoorschrif- 
ten die de middelvoorschriften kunnen vervangen; 

3. het opstellen van algemeen toepasbare criteria voor het toepassen van 
stomen in plaats van chemische grondontsmetting; 

4. praktijkonderzoek naar eigen zuiveringsinstallaties; 
5.  bepaling van de schadelijkheid van chroomvrije schermmiddelen; 
6. de diffuse belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van emissie 

van chemische bestrijdingsmiddelen naar de lucht. 
7. het vastleggen van de huidige situatie wat betreft ernissies/immissies 

als ijkpunt voor de voorgestelde evaluatie. Hierbij dient aandacht te 
worden geschonken aan eventuele naijlingseffecten vanuit de bodem 
(emissiespoor) en waterbodem (immissiespoor). 

Aanbevelingen voor saneringsmaatregelen 

Algemene opmerkingen bij de aanbevelingen 
mogelijkheden tot hergebruikhecirculatie van afzonderlijke afvalwa- 
terstromen dienen te allen tijde te worden onderzocht, voorzover niet 
specifiek genoemd in de aanbevelingen; 
gietwater met zo min mogelijk zout (vooral natrium is kritisch) is een 
vereiste om drain-/drainagewater in vergaande mate te kunnen recir- 
culeren; 
in principe mag bij volledige uitvoering van de aanbevelingen en bij 
aanwezigheid van riolering met voldoende capaciteit alleen nog niet 
door bedrijfsactiviteiten verontreinigd overtollig hemelwater, draina- 
gewater, condensor- en koelwater worden geloosd op oppervlak- 
tewater; 
het afvalwater dient te worden verzameld en via een centraal punt 
met meetvoorziening te worden geloosd; 
er dient te worden overwogen om de restlozing aan te sluiten op de 
riolering. Indien aansluiting mogelijk is, dient een realisatietermijn van 
één jaar te worden gehanteerd; 
bij lozing op de riolering dienen de voorschriften van de aansluitver- 
gunning krachtens de gemeentelijke lozingsverordening te worden 
nageleefd; 
er is onderscheid gemaakt tussen los-van-de-ondergrond-teelten en 
grondteelten. Voor een deel zijn de aanbevelingen eender (zie schema 
op de volgende pagina); 
voor bestaande bedrijven dient een overgangstermijn in acht te 
worden genomen. In de navolgende tekst zijn daartoe ter indicatie 
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realisatietermijnen genoemd. E r  zijn twee realisatietermijnen gehan- 
teerd, namelijk een termijn van drie maanden en een termijn van 
twee jaar. Een aanbeveling met een termijn van drie maanden is 
vrijwel direct uiwoerbaar. Een aanbeveling met een termijn van twee 
jaar (bijv. regenwaterbassin aanleggen) vergt een relatief grote inves- 
tering en/of betekent een wezenlijke verandering in de bedrijfsstr-uc- 
tuur, die alleen bij een teeltwisseling kan worden verwezenlijkt. In 
voorkomende gevallen is het wenselijk dat voor meerjarige gewassen, 
met name roos, voor investeringen die samenhangen met het teeltsys- 
teem, concrete afspraken worden gemaakt over een redelijke termijn, 
waarbinnen de benodigde maatregelen zullen worden gerealiseerd. In 
het kader van de vergunningverlening dient een concrete datum te 
worden opgenomen wanneer een maatregel moet zijn uitgevoerd. 
Nieuwe of vernieuwende bedrijven dienen direct de voorgeschreven 
maatregelen door te voeren. 

Schematisch overzicht van de geformuleerde aanbevelingen 

Parallelle aanbevelingen: 
Los-van-de-ondergrond-teelten 

1. condenswater 
2. afstromend hemelwater kasdek 
3. drain-, drainage- en spuiwater 
4. spuit- en schrobwater uit schrobputjes 
5. reinigedontsmetten van opstallen 
6. bloemvoorbehandelingsmiddelen, groei- 

7. percolatiewater organisch afval 
8. condensowater 
9. filterspoelwater waterdoseerinstallaties 

10. brijn van omgekeerde osmose 
11. huishoudelijk afvalwater 
12. meet- en registratieverplichting 

regulatoren en uitvloeiers 

en terugspoelwater ontijzeringsinstallaties 

Grondteelten 

1. idem 
2. idem 
3. drainagewater 
4. idem 
5. idem 
6. idem 

7. idem 
8. idem 
9. idem 

10. idem 
11. idem 
12. idem 
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Specifieke aanbevelingen per teeltprincipe: 
Los-van-de-ondergrond-teelten Grondteelten 

13. uitlekwater substraatafval 
14. stomen 
15. koelwater grondkoeling 
16. dompelbaden plantgoed 
17. waswater produkten 
18. afdruipventielen regenleiding 

Aanbeveling 1: Condenswater 
Condenswater kan een hoeveelheid bestrijdingsmiddelen bevatten? die 
afneemt naarmate de toepassing ervan verder in het verleden ligt en die 
o.a. afhankelijk is van de toedieningstechniek en het soort middel dat is 
toegepast. 
Condensvorming treedt op  tegen het glasdek, tegen de onderkant van de 
regengoot en tegen de verticale glaswanden. In de eerste twee gevallen 
wordt het condenswater opgevangen in een condensgoot. Een deel van 
het condenswater komt, afhankelijk van de  kasconstructie, via de ventila- 
tiekier (in het glasdek tussen glas en goot) in de hemelwaterahoer 
terecht. 
De hoeveelheid condenswater, die via de condensgootjes wordt afge- 
voerd, ligt in de orde van 2 m3ha per dag. O m  het condenswater op- 
nieuw als gietwater te kunnen gebruiken, mag geen zink van de onderzij- 
de van de  regengoot in de  condenswatergootjes komen. Bedrijven zullen 
uit voorzorg over moeten schakelen naar kasconstructies met aluminium 
of duurzaam behandelde stalen goten. De aanbeveling voor opvang en 
hergebruik van condenswater regelt impliciet de emissie van zink afkom- 
stig van de  regengoot. 

Aanpassingen zijn nodig bij kassen met condensgootjes, die direct lozen 
op oppervlaktewater of lozen o p  de hemelwaterafvoer. Naar schatting 
zijn aanpassingen op  circa 80 % van het areaal noodzakelijk. De regen- 
goot is onderdeel van de kasconstructie. Dit is opgenomen in NEN- 
normen en  als zodanig ook uitgangspunt voor schadeverzekeringen. 
Vervanging van bestaande goten is daardoor vrijwel niet haalbaar. De. 
oplossing voor het tegengaan van de  zinkemissie wordt voornamelijk 
gezocht in het aanbrengen van een coating o p  de onderkant van de 
regengoot in de kas. Het Landbouwschap heeft hiertoe onderzoek 
geïnitieerd. Er  wordt verwacht dat een voor de meeste situaties geschikte 
coating in 1994 economisch beschikbaar is. 
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Opvang van condenswater in een regenwaterbassin, ingericht volgens 
aanbeveling 3) is toegestaan, mits er vanuit het bassin geen overloop 
naar het oppervlaktewater aanwezig is. 

Aanbev. 
Het  water uit de condensgootjes mag niet worden geloosd en  dient 
opgevangen te worden in een opslagbassin of regenwaterbassin zonder 
overloop naar oppervlaktewater of riolering. Aanbevolen wordt een 
inhoud van minimaal 5 m3/ha en hergebruik van het water in het proces. 
De opvang van condenswater kan worden gecombineerd met de  hemel- 
wateropvang in een regenbassin zonder overloop vanuit het bassin. 

Realisatietermiin: twee jaar. 

Aanbeveling 2: Afstromend hemelwater kasdek 

Indien bedrijven constructietechnisch kunnen aantonen dat er absoluut 
geen condenswater in de regengoot terecht kan komen, hoeft deze 
aanbeveling in principe niet te worden uitgevoerd. 
Met het eerste afstromende hemelwater van een natte depositie o p  het 
kasdek, zoals een regenbui, wordt de verontreiniging, afkomstig van naar 
buiten tredend/afgevoerd condenswater voor een belangrijk deel in de  
regengoot meegevoerd. Deze verontreiniging mag niet op oppervlaktewa- 
ter worden geloosd en dient derhalve te worden opgevangen. 
Het opgevangen water dient te worden hergebruikt. Teneinde te bewerk- 
stelligen dat de  opvangtank voor regenwater ook bij bedrijven, die 
discontinu water geven zo snel mogelijk geleegd wordt, dient bij deze 
bedrijven door compartimentering voor een regelmatige watergift 
gezorgd te worden, om de volledige capaciteit weer beschikbaar te 
hebben. Voor de opvangcapaciteit kunnen de volgende minimumeisen 
worden afgeleid: 
- naar verwachting is 0,5 mm de minimale neerslaghoeveelheid, waarbij 

afstroming plaatsvindt. Dit komt overeen met 5 m3 per hectare 
glasdek. Afhankelijk van onder andere de  wijze van afvoer en de 
afmetingen van de  kas, treedt e r  vertraging o p  in de  afvoer. De eerste 
neerslaghoeveelheid zal dan niet gelijktijdig aankomen bij de  opvang- 
buffer. Daarom is de genoemde 5 m3/ha een minimale eis; 

- substraatbedrijven moeten dagelijks water geven om uitdrogen van de 
potten of substraatmatten te voorkomen. O p  andere bedrijven is de 
noodzaak om dagelijks water te geven niet aanwezig. Bij deze bedrij- 
ven (die in de grond telen) kan het 's winters voorkomen dat e r  
slechts één maal in een week water wordt gegeven. In die situatie zal 
het condenswater van een week gebufferd moeten worden. Uitgaande 
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van 3 m3 condenswater per ha per dag is hiervoor 20 m3/ha benodigd. 
Deze buffercapaciteit verhogen met tweemaal 5 m3/ha voor de opvang 
van het eerste afstromende hemelwater betekent een minimale buf- 
fercapaciteit van 30 m3/ha. 

Het opvangen van het condenswater, dat wordt meegevoerd in het eerste 
afstromende hemelwater, in het regenwaterbassin is een geëigende wijze 
om aan de aanbevelingen te voldoen. Opvang in het bassin sluit aan bij 
de noodzaak om over voldoende goed gietwater te beschikken (zie 
aanbeveling drie). Een eventueel overschot aan regenwater dient buiten 
het regenwaterbassin of de tank om geloosd te worden. Dit houdt in dat 
er  geen overstort mag plaats vinden vanuit het bassin of de tank zelf. Dit 
kan gerealiseerd worden met bijvoorbeeld een automatische niveaurege- 
laar, welke de toevoer sluit en een afvoer in de  regenwateraanvoerleiding 
naar het oppervlaktewater opent. 

Aanbev. 
a. Bedrijven die constructietechnisch kunnen aantonen dat er  geen 

condenswater in de regengoot kan geraken, worden vrijgesteld van 
deze aanbeveling. 

b. De  lozing van verontreinigingen van de buitenzijde van het kasdek, 
afkomstig van condenswater, met het eerste afstromende hemelwater 
is verboden. Aanbevolen wordt om het eerste hemelwater op te 
vangen in een tank van minimaal 5 m3/ha, dan wel in een regenwa- 
terbassin. D e  tank of regenwaterbassin mag niet voorzien zijn van een 
overloop naar Oppervlaktewater of riolering. Een overschot aan 
hemelwater dient buiten de tank om te worden geloosd. 

c. Bedrijven met een bedrijfssysteem, gericht op de waterbehoefte van 
de plant geven niet dagelijks water. Opvang en hergebruik van he- 
mel/condenswater in een gecombineerde buffer van 30 m3/ha wordt 
aanbevolen. De tank mag niet voorzien zijn van een overloop naar 
oppervlaktewater of riolering. 

d. De  bedrijfsvoering moet erop gericht te zijn via hergebruik van het 
water deze tank altijd zo snel mogelijk te legen. 

Realisatietermiin: twee jaar. 

Aanbeveling 3: Drain-, drainage- en spui(water). 
Er wordt onderscheid gemaakt naar drainwater en naar drainagewater 
(zie ook de begrippenlijst). Kort gezegd is het drainwater het los van de 
ondergrond opgevangen overtollig gietwater. Drainwater vormt dus een 
beheersbare stroom. Drainagewater loopt via de ondergrond zelf en is 
dus in principe niet beheersbaar. Spui(water) betreft een periodieke 
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lozing vanuit het recirculatiesysteem, meestal vanwege een te hoog 
opgelopen zoutgehalte. 
Voor nieuwe bedrijven met een los-van-de-grond-teelt behoort het 
drainagewater niet verontreinigd te zijn. 
Het drainwater uit substraatteelten en drainagewater van grondteelten is 
verontreinigd met voedingsstoffen en eventuele (restanten) bestrijdings- 
middelen en wordt thans geloosd. Deze lozing kan worden beperkt door 
recirculatie als gietwater. Een belangrijke bronmaatregel voor het 
terugbrengen van de belasting met nutriënten voor het drainagewater 
van grondteelten is verlaging van het bemestingsniveau. 

Bij recirculatie loopt het zoutgehalte na enige tijd zodanig op  dat in alle 
gevallen een zekere spui en aanvulling met vers gietwater noodzakelijk 
is. Dit spuiwater kan worden geloosd. Beperking van deze lozing kan 
geschieden door gebruik te maken van een gietwater met een zeer laag 
zoutgehalte, waardoor langer kan worden gerecirculeerd. 
Uit modelberekeningen voor bedrijven met substraatteelt (zie ook bijlage 
2) in het zuidhollandse gietwateronderzoek [48] blijkt dat bij het gebruik 
van regenwater als gietwater (0,3 mmol Na/l), een bassingrootte van 500 
m3/ha, en 's zomers aanvullend gebruik van leidingwater (in het Westland 
2,2 mmol Na/l), gemiddeld een emissiereduktie aan meststoffen op 
jaarbasis van 70 % zou kunnen worden behaald (spreiding 50-90 % 
reductie). De restemissie ligt dan op een niveau van ca. 13 kg P/ha en 
ca. 150 kg N h a .  Bij gebruik van grotere regenwaterbassins kan een 
grotere reductie worden behaald. 
Het aanvullend gebruik van leidingwater heeft tot nadeel dat e r  gecon- 
centreerd in het zomerhalfjaar sprake is van een zeer beperkte recircula- 
tie. In deze periode is het aquatisch milieu extra gevoelig voor nutri- 
ënten. 

Alle, door bedrijfsactiviteiten verontreinigde afvalwaterstromen, dienen 
via één centraal punt te worden geloosd op de riolering. Zolang er  nog 
wordt toegestaan dat (een deel van) de verontreinigde lozing op opper- 
vlaktewater plaats vindt, kan er sprake zijn van één centraal punt voor 
de lozing op de riolering èn één voor de lozing op  oppervlaktewater. 

Het verontreinigde drainagewater is door de centrale afvoer beter 
beheersbaar en controleerbaar. Bovendien wordt hiermee de mogelijk- 
heid geschapen ook het drainagewater maximaal te hergebruiken en 
aldus de te lozen vrachten van verontreinigende stoffen, met name 
stikstof en fosfor, te verminderen. De mate waarin dit gebeurt, is afhan- 
kelijk van het zoutgehalte van het drainagewater in relatie tot de zoutge- 
voeligheid van het gewas en is tevens afhankelijk van het debiet van het 
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drainagewater, dat wordt bepaald door de geohydrologische omstandig- 
heden. Uitgangspunt dient in ieder geval te zijn dat ook het draina- 
gewater zo veel mogelijk wordt hergebruikt en via de verzamelput wordt 
opgenomen in de reguliere gietwatervoorziening. 
In een aantal gevallen is het natriumgehalte van drainagewater bij 
bestaande bedrijven met grondteelt zodanig door intreding van brak 
grondwater, dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om door middel van 
bijmenging met natriumarm (regen)water het zoutgehalte voldoende 
terug te brengen om het drainagewater als gietwater te recirculeren. 
Verder kan bij bestaande bedrijven met grondteelt het debiet van het 
drainagewater door geohydrologische omstandigheden dermate hoog zijn, 
dat het aanbod de vraag aan gietwater in het eigen bedrijf overtreft. Ook 
zijn e r  situaties mogelijk waarin recirculatie onmogelijk is door te hoge 
gehalten aan bepaalde stoffen anders dan natrium, bijvoorbeeld bromide 
of mangaan. In die gevallen dient van het voorschrift voor recirculatie te 
worden afgezien. 

De zouttolerantie is per gewas verschillend, en varieert voor de meeste 
gewassen tussen ruwweg 1,0 (cymbidium) en 8,0 (tomaat) mmo1 natrium 
per liter (zie streefwaarden wortelmilieu teelten op voedingsoplossingen 
of substraat, bijlage 3). Dit komt overeen met een electrische geleidbaar- 
heid (EC) in de voedingsoplossing van 1,0 (cymbidium) tot 3,O (tomaat) 
mS/cm. Ais benadering voor de bepaling of hergebruik van drainagewa- 
ter mogelijk is, zou uitgegaan kunnen worden van deze waarden. 
Deze streefwaarden zijn afgeleid voor teelten in substraat. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat dit ook voor grondteelt toepasbaar is. Wellicht 
is bijstelling van de streefwaarden in de toekomst noodzakelijk. Indien 
regenwater of een andere gietwatervoorziening met lage natriumgehalten 
aanwezig is, kan door bijmenging het zoutgehalte op de gewenste waarde 
worden gebracht. 
Als criterium voor de mogelijkheid tot hergebruik van drainagewater 
van bedrijven met grondteelt alsmede criterium voor het lozen van spui 
uit een recirculatiesysteem van los-van-de-ondergrond-teelten is gekozen 
voor het natriumgehalte van het drainagewater respectievelijk het water 
uit de retourleiding. Dit dient te worden gerelateerd aan de gewasafian- 
kelijke streefwaarde voor natrium in het wortelmilieu (bijlage 3). 

Bij substraatteeiten of teelten op voedingsoplossingen wordt verder een 
zuurgraad (pH) nagestreefd tussen 5,2 en 6,O en wordt gestreefd naar 
een ijzerchelaatconcentratie van 10 tot 35 kmol/i voedingsoplossing. Dit 
kan aanleiding geven tot afwijkingen in de pH en roodkleuring van de 
spuistroom. 
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Onderstaande aanbevelingen zijn vooral gericht op het reduceren van de 
nutriëntenemissie. Zeker in het geval van grondteelten is de aanwezig- 
heid van bestrijdingsmiddelen echter niet uitgesloten. Het effect van de 
aanbevelingen op de emissie van bestrijdingsmiddelen via deze route kan 
thans niet worden gekwantificeerd. Door middel van een toxiciteitstoets 
of een meting van gehalten aan door het bedrijf toegepaste chemische 
bestrijdingsmiddelen, kan een indicatie worden verkregen over de 
aanwezigheid van de hoeveelheden bestrijdingsmiddel. Aangezien 
onderhavige afvalwaterstroom de belangrijkste deelstroom is, kan worden 
overwogen om een registratieverplichting in de vorm van een toxiciteits- 
toets of chemische analyse op in het bedrijf toegepaste bestrijdingsmid- 
delen op  te nemen in de vergunningvoorwaarden. 
Aanbev. 
a. Niet door bedrijfsaktiviteiten verontreinigd drainagewater kan op 

oppervlaktewater worden geloosd. 
b. Bedrijven met een los-van-de-ondergrond-teelt, waarbij een overmaat 

aan gietwater en meststoffen wordt gegeven, dienen over een recircu- 
lerend systeem te beschikken. Het drainwater dient zoveel mogelijk te 
worden hergebruikt. Het water in het recirculatiesysteem mag alleen 
gespuid worden indien het natriumgehalte van het water in de retour- 
leiding uit de kas het gewasspecifieke natriumgehalte uit bijlage 3 
overschrijdt. Het spuiwater dient bij voorkeur op de riolering te 
worden geloosd (zie ook onder e.). Bij gebruik van regenwater als 
gietwater wordt een regenwaterbassin van minimaal 500 m3 per ha 
aanbevolen. Bij gebruik van een andere gietwatervoorziening dan 
regenwater moet eenzelfde mate van recirculatie worden behaald. 

c. Het door bedrijfsactiviteiten verontreinigde drainagewater dient cen- 
traal te worden verzameld en zoveel mogelijk te worden gerecir- 
culeerd als gietwater. Een uitzondering op het recirculatievoorschrift 
kan worden gemaakt voor die gevallen waarin: 
1. het natriumgehalte in het drainagewater hoger is dan het gewas- 

specifieke natriumgehalte waarboven zoutschade optreedt (zie 
bijlage 3); of 

2. bij lagere natriumgehalten dan onder 1. genoemd, indien de ver- 
gunningaanvrager kan aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk 
is om door bijmenging met zoutarm water tot een voor het betref- 
fende gewas voldoende lage zoutconcentratie te komen, dan wel 
dat het aanbod aan drainagewater de gietwaterbehoefte ver over- 
treft (bijvoorbeeld als gevolg van kwel of inzijging van oppervlakte- 
water). 

met opgaaf van redenen recirculatie niet mogelijk is. 
3. nader door de vergunninghouder aan te geven situatie(s) waarin 

d. Bij lozing van drainagewater op oppervlaktewater dient aandacht te 
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worden besteed aan de aanwezigheid van chemische bestrijdings- 
middelen. Eventueel kunnen hiervoor eisen worden opgenomen. 

e. Bij lozing van de spui uit recirculatie op  oppervlaktewater moet 
aandacht worden geschonken aan de aanwezigheid van chemische 
bestrijdingsmiddelen, pH en mogelijke roodkleuring ten gevolge van 
ijzerchelaten. Eventueel kunnen hiervoor eisen worden opgenomen. 

Realisatietermiin: 
Substraattelers dienen binnen 2 jaar een regenwateropvang van mini- 
maal 500 m3/ha te hebben gerealiseerd. Verder dienen zij binnen 2 jaar 
of 1 teeltseizoen bij meerjarige gewassen het drainwater uit het sub- 
straatmedium te gaan recirculeren, zodat een optimale benutting van de 
toegevoegde meststoffen en dientengevolge een minimale lozing van 
deze stoffen plaatsvindt. 
Grondtelers dienen binnen 2 jaar een regenwateropvang van minimaal 
500 m3/ha te hebben gerealiseerd. Bij aanwezigheid van een centrale 
drainagewaterafvoer en  voldoende lage natriumgehalten in het drainage- 
water is hergebruik verplicht na een periode van 2 jaar of 1 teeltseizoen 
bij meerjarige gewassen. Bij bestaande bedrijven zonder centrale draina- 
gewaterafvoer zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of tot 
hergebruik dient te worden overgegaan. Indien hergebruik niet tot de 
mogelijkheden behoort, ook niet bij inzet van optimaal gietwater, dient 
naar andere maatregelen te worden gezocht om de emissie te beperken. 

Aanbeveling 4: Spuit- en schrobwater/schrobputjes 
De opslag van bestrijdingsmiddelen is wettelijk geregeld in de Bestrij- 
dingsmiddelenwet en de Hinderwet. De aanmaak van bestrijdingsmidde- 
len kan in principe overal plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit 
(afgescheiden) in de nabijheid van de bestrijdingsmiddelenopslag gebeu- 
ren. Bij voorkeur dient de aanmaak van bestrijdingsmiddelen en schoon- 
maak van spuitapparatuur op een daartoe bestemde plaats te geschie- 
den, dus gescheiden van de rest van de schuur, kas en opslag, waar 
adequate spoel- en opvangvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. 
Spuit- en schrobwater uit ruimten waar niet met bestrijdingsmiddelen 
wordt gewerkt, kan in principe alleen verontreinigd zijn met sedimen- 
teerbaar licht materiaal. Beoordeling van de situatie ter plaatse over de 
mate van verontreiniging is bepalend voor de door het bedrijf te nemen 
maatregelen. Bij zware verontreiniging met gronddelen is verwijdering 
van de gronddelen mogelijk met een zeefbocht in combinatie met een 
lamellenafscheider. Dit kan vereist zijn bij potplantenbedrijven of bij 
bedrijven, die in de direkte omgeving van een schrobput grond omzet- 
tedoverzetten. 
Bij een lichtere verontreiniging kan een bezinkputje voldoende zijn of is 
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de noodzaak tot het treffen van voorzieningen niet aanwezig. 

Aanbev. 
a. Vanuit de plaats waar bestrijdingsmiddelen worden aangemaakt en 

waar toepassingsapparatuur wordt schoongemaakt, mag geen lozing 
via schrobputjes plaatsvinden. 

b. De overige schrobputjes dienen op  de riolering te worden aange- 
sloten. 

c. Lozing van sedimenteerbaar materiaal via schrobputjes moet worden 
voorkomen. Dit geldt ook voor lozing op de riolering. Indien lozing 
van sedimenteerbaar materiaal onvermijdelijk is, dient tenminste via 
een bezinkputje te worden geloosd. 

Realisatietermiin: 
3 maanden voor a)  en b) indien riolering aanwezig is en 2 jaar voor c), 
indien een bezinkput of een andere voorziening moet worden gereali- 
seerd. 

Aanbeveling 5: Reinigen en ontsmetten van opstallen 
Uit de Gewasbeschermingsgids blijkt dat onder meer de volgende 
(bestrijdings)middelen worden gebruikt bij reiniging van het glasdek: 
- waterstoffluoride voor verwijderen krijt en bepaalde hardnekkige 

bindmiddelen (buitenzijde) 
- zwakke organische zuren als Óxaal-, miere- en citroenzuur voor 

krijtverwijdering (buitenzijde) 
- quaternaire ammoniumverbindingen als algendoder (binnenzijde) 
- formaline als ontsmettingsmiddel (binnenzijde). 

Vooral in een aantal sierteelten wordt regelmatig krijt danwel alumini- 
umsilicaat als schermmiddel aan de buitenzijde van het glasdek aange- 
bracht. Voor een betere hechting worden bindmiddelen toegevoegd. In 
Nederland worden in hoofdzaak de volgende samengestelde bindmidde- 
len toegepast: 
- pasta op basis van polyvinylalcohol en voor sommige middelen tevens 

0,3 % kaliumdichromaat als hechtverbeteraar; 
- poeder op basis van een aardappelzetmeelderivaat en 0,2 % aan 

kaliumdichromaat als hechtverbeteraar; 
- pasta op basis van een copolymeer, eer! geringe hoeveelheid detergent 

en een weekmaker. 

Het is gebruikelijk deze middelen te verwijderen met chemicaliën als 
zuren of basen. Een deel van de bindmiddelen is waarschijnlijk biologisch 
afbreekbaar, hetgeen een zuurstofvraag in het ontvangende oppervlakte- 
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water veroorzaakt. Derhalve is lozing op klein oppervlaktewater in 
glastuinbouwgebieden niet gewenst. Ook lozing van schermmiddel met 
restanten chroom is ongewenst. E r  is echter een ontwikkeling gaande 
naar chroomvrije middelen. 
Een teler kan echter water met restanten schermmiddel zonder vooraf- 
gaande behandeling in de regel niet opnieuw gebruiken. Krijtsnippers 
verstoppen het watergeefsysteem en gewassen worden bij beregening 
minder aantrekkelijk. Bezinking is geen effectieve behandeling. Filtratie 
lijkt meer perspectieven te  bieden. Een andere voorwaarde voor herge- 
bruik is verder dat het her te gebruiken water geen schadelijke stoffen 
als chroom meer bevat. 
De schoonmaakwerkzaamheden vinden vaak in het najaar plaats, waarbij 
sprake is van een pieklozing. Een filtratievoorziening op het bedrijf zal 
daarom gebufferd moeten worden. Nader onderzoek naar verwijdering 
via een mobiele installatie (loonwerker?) en naar de bezwaarlijkheid van 
lozing van bindmiddelen is gewenst. Een alternatief voor schermmidde- 
len kan in sommige gevallen het aanbrengen van schermdoeken zijn. 
Onderzoek naar de bezwaarlijkheid van lozing van deze middelen/e- 
ventuele verwijdering van schermmiddelen uit afvalwater wordt aanbevo- 
len. 

Voor de meeste toepassingen voor reinigen van de  buitenkant behoeven 
echter geen chemische middelen te worden gebruikt. E r  kan volstaan 
worden met een borsteimachine of handmatig borstelen, waarbij alleen 
water wordt gebruikt. De borstelmachine kan het water recirculeren en 
filteren, waardoor de hoeveelheden afvalwater worden geminimaliseerd. 

De routes van het vervuilde water bij het reinigen van de binnenkant van 
de kas (bijvoorbeeld m.b.v. een hoge-drukreiniger) gaan meestal via 
eerder genoemde ernissieroutes, en is afhankelijk van de  kasconstructie. 
E r  behoeven geen aparte aanbevelingen te worden opgenomen m.b.t. het 
reinigen van de binnenkant van de kas. Wel moet voorkomen worden 
dat water, waar reinigings- of desinfecterende middelen aan zijn toege- 
voegd, wordt geloosd op oppervlaktewater. Lozing op de riolering kan 
plaatsvinden wanneer geen middelen worden geloosd, die schadelijk zijn 
voor de goede werking van de RWZI. 
Om verstopping door zoutaanslag, algen en/of microbiële activiteit te 
voorkomen, moeten de druppelaars regelmatig gereinigd worden. Terwijl 
het gewas nog in de kas is, wordt hier hoge druk en/of de chemicaliën 
Aldo (algendoder met waterstofperoxyde) en Freeflow (voorkomt zout- 
neerslag in leidingen, bevat een polyacrylzuur) voor gebruikt. Wanneer 
de kas leeg is, wordt gespoeld met bijvoorbeeld Hypochloriet (chlorix) in 
een oplossing van 0,25%, schoon water en vervolgens salpeterzuur (tot 
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p H  2,O). De  druppelaars (en ook glasopstanden) worden ontsmet met 
2% formaline. Dit gebeurt bij groentebedrijven één maal per jaar. Bij 
veel bloemkwekerijen gebeurt dit minder vaak doordat de  teelten langer 
duren en vaak niet het gehele bedrijf in één keer een teeltwisseling toe- 
past. De inhoud van een druppelsysteem ligt in de orde van 3 m3 per ha. 
"Reinigingswater" laat men na gebruik meestal over de kasgrond uitlo- 
pen. 
Aido, freeflow, hypochloriet en zuren kunnen op de riolering geloosd 
worden mits de p H  tussen 6,5 en 10 gebracht is en de samenstelling en 
concentraties niet zodanig zijn dat de werking van de  RWZI schade 
ondervind t. 

Aanbev. 
a. Het reinigingswater voor de buitenkant van de kas kan eventueel 

worden geloosd op oppervlaktewater mits e r  geen chemische schoon- 
maakmiddelen aan het water zijn toegevoegd. 

middelen dient op de riolering plaats te vinden mits geen middelen 
worden geloosd die schadelijk zijn voor de goede werking van de 
RWZI. 

c. Het lozen van chroomhoudende schermmiddelen is niet toegestaan. 

b. Lozing van overig afvalwater met reinigings- of desinfecterende 

Realisatietermiin bestaande bedrijven: twee jaar. 

Aanbeveling 6: Bloemvoorbehandelingsmiddelen, groeiregulatoren en 

De terminologie vertoont een overlap, aangezien enkele groeiregulatoren 
en uitvloeiers als bloemvoorbehandelingsmiddel worden gebruikt. 
Er  wordt op omvangrijke schaal bij een groot aantal siergewassen een 
verplichte voorbehandeling toegepast alvorens ze op de veiling worden 
aangevoerd. Een aantal middelen wordt toegepast als (voor)behandeling 
tegen onder meer verwelking, vergeling van het blad, verslijming en ter 
stimulering van de wateropname door de bloem na droogliggen. 
In [ 101 wordt uitgebreid ingegaan o p  het gebruik van bloemvoorbehande- 
lingsmiddelen. Uit dit rapport blijkt onder meer: 
- groeiregulatoren en uitvloeiers ook als bloemvoorbehandelingsmiddel 

worden toegepast; 
- een aantal van de op dit moment toegepaste voorbehandelingsmidde- 

len heeft bij lozing een nadelig effect op  de kwaliteit van het opper- 
vlaktewater en op de werking van een rwzi; 

- de Bestrijdingsmiddelenwet (BMW) is van toepassing op de stoffen 
die als voorbehandelingsmiddelen voor snijbloemen worden toegepast. 

uitvloeiers 
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Voorbehandelingsmiddelen voor snijbloemen moeten dientengevolge 
een toelating in het kader van deze wet bezitten; 

- momenteel heeft slechts een beperkt aantal voorbehandelingsmidde- 
len een toelating in het kader van de BMW; 

- daar de  BMW van toepassing is op voorbehandelingsmiddelen, is o p  
grond van art. 13, lid twee lozing van restanten in oppervlaktewater 
verboden; 

- veilingen staan niet toe om snijbloemen o p  zilverthiosulfaat (STS) aan 
te voeren op de veiling. STS moet door de teler worden behandeld 
met een reagens om het zilver neer te slaan. Het  neerslag kan in 
principe worden aangeboden bij veilingen of een KCA-depot van de 
gemeente. Een controle op deze verwerking wordt niet uitgevoerd. 

Het  grootste deel van de bloemvoorbehandelingsmiddelen zal via de 
veiling worden geloosd of verwerkt. In de praktijk blijkt dat ook lozingen 
vanaf de glastuinbouwbedrijven zelf plaatsvinden. Oorzaken hiervoor 
kunnen zijn calamiteiten, te veel aangemaakt produkt, overschrijding 
houdbaarheidstermijn, ztc. De veiling heeft een afnameplicht voor het 
voorbehandelingsmiddel zilverthiosulfaat, maar nog niet voor andere 
middelen. Overigens kan worden vermeld dat in de rapportage van de 
bedrijfstakstudie Bloemisterij van het MJP-G aangegeven wordt dat de  
veiling, indien zij bepaalde voorbehandelingsmiddelen voorschrijft of 
adviseert, de verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie van een 
adequaat en milieuhygiënisch verantwoord inzamelings- en verwerkings- 
circuit. Gezien de bovenstaande constatering dat veilingen snijbloemen 
op STS niet accepteren, is hier sprake van een knelpunt. 
Voor bloemvoorbehandelingsmiddelen waarvan de werking berust o p  het 
afsplitsen van a k t i d  chloor, zoals chlooramine-T, natriumhypochloriet of 
trichloorisocyaanzuur is afvoer vanaf het bedrijf niet geregeld. Zodoende 
zal voor de afvoer van deze bloemvoorbehandelingsmiddelen -toegepast 
bij een beperkt aantal bloemisterijgewassen- een oplossing moeten 
worden gevonden. Lozing o p  het rioleringsnet is een mogelijkheid voor 
middelen die geen effect hebben op, of schadelijk zijn voor de goede 
werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Formeel gesproken is dit 
echter in strijd met de Bestrijdingsmiddelenwet. Dit punt behoeft derhal- 
ve nadere aandacht. 

In de glastuinbouw worden diverse groeiregulatoren toegepast. Als 
voorbeeld voor de groenteteelt kan Ethephon (een chloorethylfosfonzuur 
voor de afrijping aan het einde van de teelt) in de  tomatenteelt worden 
genoemd. In de sierteelt en vooral pot- en perkplantenteelt worden 
onder andere gibberellinen, alar (dimethylbarnsteenzuurhydrazide), 
cycocel en rhizopon toegepast. Deze middelen hebben tot doel de 
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strekkingsgroei te remmen, het bevorderen van uitlopen van knoppen en 
beworteling. Voor al deze middelen geldt dat ze een toelating bezitten 
krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet. Lozing van restanten op opper- 
vlaktewater is derhalve reeds verboden. 
Bij aanmaak van de juiste hoeveelheid spuitoplossing blijven er  vrijwel 
geen restanten over. Bij gebruik als bewortelingsmiddel kan de uitge- 
werkte restvloeistof wellicht als proceswater worden hergebruikt. 

Uitvloeiers zijn oppervlakte-aktieve stoffen (tensiden), die verschillende 
toepassingen kunnen hebben: 
- als uitvloeier. Een uitvloeier verlaagt de grensvlakspanning, waardoor 

bladeren beter bedekt worden met de op te brengen oplossing met 
bestrijdingsmiddelen. Bij deze toepassing wordt de uitvloeier als 
hulpstof aan de oplossing met bestrijdingsmiddel toegevoegd. Vaak 
gebeurt dat bij de formulering; 

- als bloemvoorbehandelingsmiddel; 
- als antivirusmiddel. 

In het geval uitvloeier wordt toegepast om de bedekking van een gewas 
met bestrijdingsmiddel te verbeteren, dient de toepassing er op  gericht te 
zijn om het afdruipen van het middel vanaf het gewas te beperken. Dit 
geldt evenzeer voor de toegediende bestrijdingsmiddelen. 

Lozing van uitvloeiers is bij een juiste bedrijfsvoering niet nodig. 

Het gebruik van uitvloeiers als antivirusmiddel is wettelijk geregeld in de 
Bestrijdingsmiddelenwet. Alleen nonylfenolpolyglycolether (merknaam 
Agral LN, 250 g/i oplossing) heeft een toelating in de teelt van komkom- 
mers en bonen op kunstmatige substraten ter voorkoming van versprei- 
ding van virussen. Dit middel behoort tot de alkylfenolethoxylaten, 
waarvan bekend is dat de toxiciteit voor waterorganismen toeneemt bij 
biologische afbraak. Uiteindelijk wordt bij biologische afbraak een 
alkylfenol gevormd. Daarom is ook lozing op  de riolering voor middelen 
op  deze basis bezwaarlijk. 

Aanbev. 
Bloemvoorbehandelingsmiddelen mogen niet worden geloosd, met 
uitzondering van middelen waarvan de werking berust op het  afsplitsen 
van aktief chloor. Deze kunnen op de riolering worden geloosd, mits 
bedoelde middelen geen nadelig effect hebben op de goede werking van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie. E r  ligt hier evenwel een formeel 
knelpunt, aangezien krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet het verboden 
is door enigerlei handeling restanten van het middel in het oppervlakte- 
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water te laten geraken. 

Realisatietermijn bestaande bedriiven: drie maanden voor middelen, 
waarvan de werking berust op het afsplitsen van aktief chloor. 

Aanbeveling 7: Percolatiewater organisch afval 
De hoeveelheid plantaardig afval bedraagt tot maximaal 100 m3 per ha 
per jaar. De grootste hoeveelheid komt bij teeltwisseling vrij. Meestal 
wordt dit materiaal snel afgevoerd naar een composteringsbedrijf. Een 
enkele kweker laat dit afval langer liggen, of composteert zelf. Tijdens 
het teeltseizoen komen kleine hoeveelheden plantaardig afval vrij 
(bijvoorbeeld mismaakte vruchten). Deze worden meestal in een vloei- 
stofdichte container gestort, die maximaal enige weken op het bedrijf 
aanwezig blijft. Composteringshopen op open grond kunnen ook voorko- 
men. In het concept-Hinderwetbesiuit Akker- en tuinbouwbedrijven 
wordt overigens vermeld: "Afvalstoffen moeten zodanig worden opgesla- 
gen, dat geen verontreiniging van de  bodem optreedt". Hierbij kan 
worden gedacht aan een vloeistofdichte vloer met opstaande rand (zie 
ook toelichting aanbeveling 13). Gelet op de zeer hoge gehalten aan 
zuurstofbindende stoffen, nutriënten en in mindere mate eventuele 
restanten bestrijdingsmiddelen moet lozing van rottingswater op opper- 
vlaktewater worden vermeden. Lozing op de riolering is een alternatief. 
Composteerbaar materiaal dient bij voorkeur via containers te worden 
afgevoerd naar centrale verwerkingsinrichtingen. 

Aanbev. 
Lozingen uit kleine composteringshopen van bijvoorbeeld enkele m3 
alsmede grote hopen organisch afval uit eigen bedrijf van niet ouder dan 
ca. 4 dagen kunnen worden gedoogd. Lozing uit eigen compostering van 
grotere omvang is niet toegestaan. Dit afvalwater dient te worden 
teruggevoerd naar de  composteringshoop of kan op de riolering worden 
geloosd. 

Realisatietermiin bestaande bedriiven: 3 maanden 

Aanbeveling 8: Condensorwater 
In leidingen waar hete gassen doorheen gaan ontstaat condenswater. In 
de  glastuinbouw betreft dit stoomleidingen (grondontsmetting m.b.v. 
stoom) en verwarmingsketels. Hierbij komen kleine hoeveelheden 
relatief schoon water vrij. Er kan een oliefilm aanwezig zijn. Condensor- 
water kan als gietwater worden hergebruikt. 

. .. Aanbev. 
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Niet verontreinigd condensorwater mag op oppervlaktewater worden 
geloosd. 

Realisatietermiin bestaande bedrijven: 2 jaar 

Aanbeveling 9: Filterspoelwater waterdoseringsinstallaties en terug- 
spoelwater ontijzeringsinstallaties 

a. In vrijwel iedere waterdoseringsinstallatie zijn automatische filters 
ingebouwd. Zij vangen grote deeltjes uit het te doseren voedingswater. 
Het  terugspoelwater wordt gedeeltelijk hergebruikt, de  rest wordt 
geloosd. Dit betreft een continue lozing van een paar liter per dag. 

b. Bij gebruik van grondwater als gietwater is meestal een ontijzeringsin- 
stallatie noodzakelijk; ook het terugspoelwater hiervan (ongeveer één 
keer per week) moet worden geloosd. Dit terugspoelwater bedraagt 
enige m3. 

Aanbev. 
Spoelwater van de filters van de waterdoseringsinstallatie en terug- 
spoelwater van de ontijzeringsinstahatie dient op de riolering te  worden 
geloosd. 

Realisatietermiin bestaande bedriiven: 2 jaar 

Aanbeveling 10: Brijn van decentrale voorziening voor aanvullende 

Decentrale voorzieningen als omgekeerde osmose apparatuur is één van 
de manieren waarop een glastuinbouwbedrijf aan goed gietwater kan 
komen. Dankzij goed gietwater is de hoeveelheid te spuien voedingsop- 
lossing te minimaliseren, zodat e r  een reductie optreedt in de emissie 
van stikstof en fosfaat. in principe is het gebruik van omgekeerde 
osmose dus een goede zaak. Het verdient echter aanbeveling om éérst 
de mogelijkheden tot aanwending van regenwater te beoordelen. 
Omgekeerde osmose concentreert namelijk de zouten in een reststroom, 
het brijn genaamd. D e  concentratie met onder andere zouten en andere 
verontreinigingen is afhankelijk van gehalten in het gebruikte water. De 
mogelijkheid van afvoer van brijn op oppervlaktewater is afhankelijk van 
de samenstelling van de brijn en de kwaliteit en functie van het ontvan- 
gende oppervlaktewater. De  waterkwaliteitsbeheerder zal van geval tot 
geval moeten beoordelen in hoeverre brijnlozing tot de mogelijkheden 
behoort. Voor eventuele lozing op de riolering is nog van belang, dat de 
brijnstroom een aanzienlijk debiet kan hebben. Dit kan leiden tot 
capaciteitsprohlernen. 

gietwaterprodu ktie 
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Aanbeveling 11: Huishoudelijk afvalwater 
Bij aansluiting op riolering kan het huishoudelijke afvalwater verant- 
woord worden verwerkt. Wanneer aansluiting onmogelijk is, is lozing via 
een septic tank op Oppervlaktewater een vereiste. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met de  aanwezigheid van ca. 6 medewerkers per 
ha/jaar. Voor dit soort lozingen, bij afwezigheid van riolering, is overi- 
gens een AMvB met algemene regels in voorbereiding. 

Aanbeveling 12: Registratie- en meetverplichting 
Gezien de grote spreiding in de beschikbare emissiegegevens, is onvol- 
doende duidelijk welke emissiereductie met de voor grondteelten opge- 
stelde middelvoorschriften (bijvoorbeeld gebruik van regenwater als 
gietwater, hergebruik van drainagewater, stomen) bereikt kan worden en 
daarmee samenhangend welke restlozing kan worden bereikt. 
Voor substraatteelten is het eveneens gewenst meer inzicht te verkrijgen 
in het effect van de  aanbevolen saneringsmaatregelen in de praktijk. Op 
grond van de verkregen gegevens kunnen wellicht tijdens de voorgestelde 
evaluatie van deze rapportage in (bijvoorbeeld in 1997) doelvoorschriften 
worden geformuleerd. 
Het is daarom wenselijk en nuttig dat zowel de  ondernemer als de  
waterkwaliteitsbeheerder meer inzicht verkrijgen in de daadwerkelijke 
emissie en  de resultaten van maatregelen. Dit kan worden bereikt met 
een aantal registratie- en meetinspanningen, welke voor een deel (mest- 
stoffen- en  bestrijdingsmiddelenverbruik) op dit moment binnen de 
sector in het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg reeds in gang zijn 
gezet. Onderstaand zijn een aantal richtlijnen geformuleerd, die zijn 
geënt op het in beeld brengen van de  water- en meststoffenhuishouding. 
De richtlijnen zijn gerelateerd aan de lozing van nutriënten via drainage-, 
drainwater en spui van recirculatie van overtollig voedingswater. 

1. Het meten en registreren van het volume gebruikt gietwater; 
2. Het meten en registreren van het volume retourwater uit het draina- 

gestelselhbstraatmedium; Berekening van de hoeveelheid hergebruikt 
water; 

3. Het meten en registreren van het volume geloosd 
drainagewater/drainwater; Berekening van het percentage spui; 

4. Het bijhouden van een meststoffenboekhouding; 
5. Het meten en registreren van de gehalten stikstof en fosfaat in de 

spui, tenminste maandelijks voor substraatbedrijven en per kwartaal 
voor grondteelten; 

oppervlaktewater; 
6. Berekening van de jaarlijkse vracht aan stikstof en fosfaat naar 

7. Het meten van het natriumgehalte van het drainagewater/drainwa- 
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ter/recirculatiespui, tenminste maandelijks. 
8. Het bijhouden van een bestrijdingsmiddelenboekhouding. 

Aanbev. 
In de vergunning dient een meet- en registratieverplichting te  worden 
opgenomen op basis van bovenstaande richtlijnen 1 t/m 3 en 5 t/m 7. De  
richtlijnen 4 en 8 worden in het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg 
uitgewerkt. 

Realisatietermiin bestaande bedriiven: drie maanden. 

Aanbeveling 13: Uitlekwater substraatafval 
Door het substraat zo droog mogelijk af te voeren en de periode van 
tussenopslag op het bedrijf klein te houden, kan de hoeveelheid uitlek- 
water tot een minimum worden beperkt. Het water wat dan nog vrij- 
komt, is vooral perswater als gevolg van de hydrostatische druk. Globale 
berekeningen geven aan dat het om maximaal 10 m3/ha gaat. De vrijko- 
mende hoeveelheden meststoffen en eventuele bestrijdingsmiddelen in 
dit water staan per bedrijf in geen verhouding tot de hoeveelheden, die 
via andere routes (bestrijdingsmiddelen: lucht, meststoffen: spuiwater) in 
het oppervlaktewater terecht komen. Lozing o p  het Oppervlaktewater 
moet worden vermeden. Het gebruik van een zeil bij regenval om 
percolatie te voorkomen, biedt aansluitend een redelijke oplossing om de 
hoeveelheid verontreinigd water te beperken. Het  verdient aanbeveling 
om substraatafval op een verhard oppervlak op te slaan, met afvoer naar 
de riolering. Het verhard oppervlak dient te zijn voorzien van opstaande 
randen. Een dergelijke voorziening kan echter niet in een WVO-vergun- 
ning worden geëist. Hierbij wordt verwezen naar het concept-Hinderwet- 
besluit Akker- en tuinbouwbedrijven, waarin wordt vermeld: "Ahalstof- 
€en moeten zodanig worden opgeslagen, dat geen verontreiniging van de 
bodem optreedt". Bodemlozingen worden overigens gereguleerd in het 
Lozingenbesluit van de wet Bodembescherming. 

Aanbev. 
Uitlekwater uit substraatafval mag niet o p  oppervlaktewater worden 
geloosd. Lozing op de riolering kan wel worden toegestaan. 

Realisatietermiin bestaande bedriiven: 3 maanden 

Aanbeveling 14: Grondontsmetting d.m.v. stomen 
Het ontsmetten van de grond met chemische middelen kan tot gevolg 
hebben dat het grondwater en daardoor het drainagewater wordt veront- 
reinigd met (afbraakprodukten van) deze middelen. 
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Telers op substraat ontsmetten de grond niet. Dit is één van de redenen 
om een teelt-los-van-de-ondergrond te beschouwen als de oplossingsrich- 
ting om aan milieudoelstellingen te voldoen. Telers in de grond zullen 
een chemische grondontsmetting dus zoveel mogelijk achterwege moeten 
laten. 
In verschillende gevallen is stomen niet effectief. Dit kan een bepaalde 
plaag betreffen, zoals wortellesie-aaltjes bij glasgroenten op lichte 
gronden, of in het algemeen de geohydrologische situatie, zoals de 
meeste veengronden. Naar schatting is op  1000 tot 2000 ha van het 
totaal van ca. 5200 ha grondgebonden teelten stomen niet effectief. 
E r  zijn geen algemeen geldende criteria voorhanden om te bepalen in 
welke situaties wel of niet kan worden gestoomd. Het is van groot belang 
dat deze criteria ontwikkeld worden. Aanbevolen wordt om de bedrijftak 
zelf hiertoe een aanzet te laten geven. 
Intussen moet wel geconstateerd worden dat chemische grondontsmet- 
ting voor ca 75% verantwoordelijk is voor de totale milieubelasting uit de 
glastuinbouw met bestrijdingsmiddelen en voor ca 25% van de belasting 
van het oppervlaktewater [36]. Inmiddels is door de vermindering van 
het gebruik aan grondontsmettingsmiddelen deze emissie aanzienlijk 
gereduceerd (volgens IKCPlanteziektekundige Dienst in de ordegrootte 
van ruim 50 %). In afwachting van algemeen aanvaarde criteria dient de 
vergunningverlener daarom zelfstandig te beoordelen of het lozen van 
drainagewater, dat verontreinigd is met restanten chemische grondont- 
smettingsmiddelen en/of afbraakprodukten noodzakelijk en aanvaardbaar 
is dan wel dat er geen alternatief is voor het gebruik van chemische 
grondontsmettingsmiddelen. De vergunningaanvrager dient daartoe de 
nodige informatie te verschaffen. Bekendheid met de plaatselijke situatie, 
aangevuld met inzicht in de te bestrijden besmetting in relatie tot het te 
telen gewas, kan van de vergunningverlener verwacht worden. 

Een en ander laat onverlet dat, conform aanbeveling drie, het drainage- 
water altijd zo veel mogelijk gerecirculeerd moet worden. 

Aanbev. 
Het te lozen drainagewater mag geen chemische grondontsmettingsmid- 
delen of daarvan afgeleide, schadelijke afbraakprodukten bevatten. 
Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in die gevallen waarin de 
vergunningaanvrager voldoende kan aantonen dat er geen alternatief is 
voor het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen. 

Realisatietermiinen bestaande bedriiven: drie maanden 

Aanbeveling 15: Koelwater grondkoeling 
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Hoofdzakelijk bij teelt van Fresia's en Alstroemeria's wordt in de zomer 
grondkoeling toegepast. Bij een aantal systemen ontstaat hierbij een 
lozing van koelwater, die gezien de aard en omvang niet op de riolering 
dient te worden geloosd. O p  grond van het Lozingenbesluit Wet Bodem- 
bescherming mag grondwater, waaraan warmte en/of chemicaliën zijn 
toegevoegd, niet worden teruggeleid in het watervoerend pakket waaraan 
het grondwater onttrokken is. Wanneer het grondwater niet te zout is, 
kan het worden hergebruikt als proceswater. 

Aanbev. 
Indien het koelwater niet kan worden hergebruikt, kan het op  oppervlak- 
tewater worden geloosd. Het te lozen water mag niet warmer zijn dan 
30 "C. Eventueel zijn nadere voorwaarden nodig ter bescherming van het 
oppervlaktewater. Dit is afhankelijk van het verschil in kwaliteit tussen 
het gebruikte koelwater en het ontvangende oppervlaktewater. 

Realisatietermiin bestaande bedrijven: 2 jaar 

Aanbeveling 16: Dompelbaden plantgoed 
Bol- en knolgewassen worden soms gedompeld in een dompelbad met 
ontsmettingsmiddelen (veelal fungiciden). Lozing van badrestanten is 
reeds op  grond van de Bestrijdingsmiddelenwet verboden. Verspreiding 
van restanten over de bodem is inmiddels verboden op grond van het 
Lozingenbesluit Wet Bodembescherming. De restanten van de baden 
moeten derhalve worden verwerkt. D e  verwerkingsmethode is echter nog 
niet vastgesteld. Restanten worden in de bloembollenteelt meegegeven 
aan het plantgoed, hetgeen krachtens het "Besluit verwijdering dompel- 
vloeistoffen bloembollen en -knollen" (Bestrijdingsmiddelenwet) geoor- 
loofd is. Uit proefnemingen met een Carbo-Flo installatie is gebleken dat 
verwerking van dompelbadrestanten met deze installatie vooralsnog niet 
mogelijk is. Dit probleem speelt met name bij de bloembollenteelt, maar 
ook in de glastuinbouw (o.a. Fresia's). Voor de afvalwaterproblematiek 
van de bloembollenteelt wordt verwezen naar het ter zake opgestelde 
CUWVO-rapport. Naast het meegeven aan pootgoed is thans de wette- 
lijk enig andere openstaande methode afvoer van de restanten als 
chemisch afval door een erkende verwerker. 

Aan bev. 
Restanten van dompelbaden mogen niet worden geloosd. 

Realisatietermiin: niet van toepassing, aangezien lozing van restanten 
bestrijdingsmiddel reeds op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet 
verboden is. 
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Aanbeveling 17: Waswater van produkten 
Sommige produkten worden gewassen voor aflevering. Dit betreft onder 
meer radijs en amaryllis. Het waswater bevat voornamelijk zand, en 
verder organische stof (wortels), meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De 
mate van vervuiling varieert, terwijl het om enkele m3 spoelwater per 
oogstdag gaat [29,30]. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschikt 
over analyseresultaten van waswater van peenwasserijen. In dit waswater 
zijn steeds verscheidene bestrijdingsmiddelen aangetoond. De aanwezig- 
heid van bestrijdingsmiddelen is daarmee waarschijnlijk. Nadere gege- 
vens over de situatie in de glastuinbouw ontbreken echter thans. Nader 
onderzoek is gewenst. 
Uit gegevens, verzameld door de CUWVO VI subwerkgroep bloembol- 
lenteelt, blijkt dat hergebruik van waswater zeer goed mogelijk is. Dit 
gebeurt reeds op grote schaal in West-Friesland. Deze werkwijze wordt 
ook door het Consulentschap voor de Landbouw en de Dienst Land- 
bouw Voorlichting aangegeven. 

Aanbev. 
Waswater van geoogst produkt dient zoveel mogelijk te worden herge- 
bruikt, bijvoorbeeld na verwijdering van bezinkbare bestanddelen. Lozing 
dient niet op oppervlaktewater, maar op de riolering te geschieden. 

Realisatietermiin bestaande bedriiven: 2 jaar 

Aanbeveling 18: Spuitrestanten uit de afdruipventielen van de berege- 

Bestrijdingsmiddelen kunnen op verschillende wijze worden toegediend. 
Het inregenen van middelen wordt ontraden: het gebruik van de berege- 
ningsleiding leidt tot een relatief groot verbruik aan middelen, is niet- 
gericht (ook paden worden geraakt) en de verdeling van de spuitvloeistof 
is slecht. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat op het 
etiket van een ouder middel als carbofuran ter bestrijding van worteldui- 
zendpoot staat vermeld dat het middel via "de onderleiding" (=berege- 
ningsleiding) mag worden toegediend. Bij de meeste andere middelen 
staat er niets over de wijze van toediening; de toedieningswijze per 
regenleiding wordt daarmee dus niet uitgesloten. In de huidige praktijk 
wordt toediening via beregeningsleiding sterk afgeraden. 
Met behulp van afdruipventielen kan de beregeningsleiding snel worden 
geleegd, zodat het nadruppen op het gewas wordt tegengegaan. Lozingen 
van de spuitvloeistof via de slangetjes aan de afdruipventielen op opper- 
vlaktewater is verboden krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet. Indien 
incidenteel toch de beregeningsleiding wordt gebruikt om bestrijdings- 
middelen toe te dienen, zal een bedrijf over een retourleiding moeten 

ningsleiding 
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beschikken om het restant in de leidingen op te vangen. 

Aanbev. 
Via de slangetjes aan de afdruipventielen van de regenleiding mag niet 
worden geloosd. 

Realisatietermiin bestaande bedrijven: bij het inregenen van bestrijdings- 
middelen mag het spuitrestant in de leidingen niet op oppervlaktewater 
worden geloosd krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet. Een realisatieter- 
mijn is derhalve niet van toepassing wat betreft de lozing van spuitres- 
tanten via de afdruipventielen. 
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7. KOSïTN VAN SANERINGSMAATREGELEN 

In dit hoofdstuk zijn de kosten aangegeven van de saneringsmaatregelen, 
gebaseerd op de 18 aanbevelingen uit paragraaf 6.6. De kosten voor 
aansluiting op de riolering zijn arbitrair opgenomen onder aanbeveling 5, 
maar zijn ook voor andere aanbevelingen van belang. 
Er is onderscheid gemaakt tussen 8 verschillende situaties, nl. bedrijven 
met grondteelt en substraatteelt, nieuwe of bestaande bedrijven en voor 
een bedrijfsgrootte van 1,0 ha respectievelijk 0,6 ha. 
In de overzichtstabel (tabel 4) zijn de kosten per bedrijfstype en aanbe- 
veling weergegeven. Bovendien is het totaal van de 18 aanbevelingen per 
bedrijfstype uitgedrukt in jaarkosten per m’ en de totale investeringen 
per m2. In bijlage 6 is een uitgebreider overzicht per aanbeveling ge- 
maakt, waarbij de belangrijkste aannames zijn vermeld. 

De gegevens over de kosten voor duurzame produktiemiddelen (zoals 
bassin, leidingen, ontsmettingsinstallatie, etc.) zijn gebaseerd op de 
brochure Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw ’92/’93 (uitgave 
IKC-AT). Het betreft zowel de investeringskosten als de percentages 
voor afschrijving, onderhoud en rentekosten. Het afschrijvingspercentage 
varieert per duurzaam produktiemiddel, voor het rentepercentage is 50% 
(gemiddeld geinvesteerd vermogen) van de gangbare rentestand gehan- 
teerd. Er is geen rekening gehouden met subsidieregelingen en  mogelijke 
baten uit fiscale regelingen gebaseerd op vervroegde afschrijving. 
Bovendien is het belangrijk te vermelden dat gerekend is op basis van -in 
de ogen van de opstellers dezes- realistische aannames. Het doel van de 
kostenbepaling is niet zozeer het exact vaststellen van de kosten per 
bedrijf (hetgeen niet mogelijk is gezien de grote diversiteit in bedrijfssitu- 
aties), alswel het indicatief aangeven van de kosten. Het zal daarmee 
duidelijk zijn dat de kosten per individueel bedrijf, afhankelijk van lokale 
aspecten, een zekere spreiding zowel naar boven als naar beneden 
kunnen vertonen. De indcatieve kosten moeten worden gezien tegen de 
achtergrond van deze bedrijfstak, waar de inkomenspositie en derhalve 
de financiële ruimte van de ondernemers om te investeren jaarlijks sterk 
kan variëren. 

De jaarkosten van de saneringsmaatregelen lopen uiteen van ruim f3,-/m2 
voor een nieuw grondteelt-bedrijf van 1,0 ha tot ruim f7,-/m’ voor een 
bestaand substraatteelt-bedrijf van 0,6 ha. Voor grondteelt-bedrijven is 
het schaaleffect van 1,0 ha ten opzichte van 0,6 ha ongeveer 1 op 1’25, 
voor substraatbedrijven is dit zelfs 1 op 1,40. Dit betekent een duidelijke 
impuls voor schaalvergroting, hetgeen overigens een autonome ontwikke- 
ling is in de sector. 
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Tabel 4 Gevolgen per bedrijfstype per aanbeveling en totaal, jaarkosten in f,-/m2 en totaal 
investering in f,-irnî 

Crondteelt Substraatteelt 

Voor grotere bedrijven dan 1.0 ha - hetgeen bij stichting van een nieuw 
bedrijf veel voorkomt - zetten de  schaalvoordelen verder door, zeker tot 
1.5 ha. Dit betekent dat de jaarkosten per m’ in die situaties lager zijn. 
Om de kosten van de saneringsmaatregelen te kunnen relateren aan de 
huidige kosten (dus zonder uitvoering van de aanbevelingen) is in 
onderstaande tabel (tabel 5 )  een overzicht per bedrijfstype gegeven. In 
de tabel zijn de totale jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen 
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arbeid 
overige 

totale kosten/m? 

op een bedrijf zonder de 18 aanbevelingen aangegeven, evenals de totale 
kosten. De totale kosten bestaan uit de algemene kosten (zoals admini- 
stratie, verzekering, etc.), de kosten van de duurzame produktiemidde- 
len, de toegerekende kosten (zoals gewasbescherming, bemesting, etc.) 
en  de arbeidskosten. 

29 30 
14 1s 

73 79 

Tabel 5 Indicatief overzicht totale kosten (in gulden/m*) op de 8 bedrijfstypen in de huidige 
situatie 

27 

grondteelt substraatteelt 
nieuwbestaand nieuwllxstaand 

I 27 1 30 

GROENTE: 
dprn jaark./m* 
energie 

BLOEMEN: 
dprn jaark./m2 

arbeid 
overige 

totale kostenlm’ 

energie 
24 
10 
48 
14 

96 

kosten CUWVO als 
% van totale kostenhz 

101 

3 30 

146 1s 1 

- 
POTPLANTEN: 

energie 8 8 
arbeid 57 59 
plantgoed 36 36 
overige 50 5 1  

dpm jaark./m’ 32 37 

t o [ale kost enim ’ 183 191 

kosten CUWVO als 2,7 3,7 
c/o van totale kostenimz 

kosten CUWVO als 
% van totale kosten/mz 

27 
10 
49 
IS 

27 1 30 

Oprnerki ng 
De totale kosten per m‘ zijn inclusief arbeid. Voor de arbeid is f32,50 
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Glasgroente 

Bloemen 

per uur gerekend. 
Er  is geen onderscheid gemaakt naar nieuw of bestaand. Voor beide 
gaat het om een normaal bedrijf dat in produktie is. 

7,50 - 10,OO 

10,oo - 14,OO 

Bij de gemaakte aannames en uitgangspunten is uit deze tabel op te 
maken dat de kosten van de CUWO-aanbevel ingen voor de verschil- 
lende bedrijfstypen een verhoging van de totale, jaarkosten betekenen 
van 2 tot 8% voorzover een deel van de maatregelen al is uitgevoerd, of 
voor de betreffende situatie niet van toepassing is, zal de kostenstijging 
minder zijn. 
Voor de groentebedrijven worden relatief de hoogste kostenstijgingen 
verwacht, voor de potplantenbedrijven relatief de laagste. 
De  investeringen die in het kader van de CUWVO-aanbevelingen 
moeten worden gedaan, zijn voor een aanzienlijk deel gelijk aan de 
investeringen die in het kader van het MJPG reeds zijn genoemd (zie 
MJPG-achtergronddocumenten glastuinbouw). De  hier voor de C U W O  
opgevoerde kosten overlappen dus voor een groot deel de kosten in het 
kader van het MJPG. 

Potplanten 

Door het LEI zijn in 1992 berekeningen gemaakt die een indruk geven 
van de financiële ruimte op  de bedrijven in de sector (aanleiding: 
gevolgen invoering MJP-G). Deze financiële ruimte is berekend voor een 
gemiddeld bedrijf dat perspectief voor continuïteit o p  de middellange 
termijn heeft. Dat wil zeggen dat dit ’bedrijf aan al zijn verplichtingen 
kan voldoen en tevens voldoende vervangingsinvesteringen kan uitvoe- 
ren. De  financiële ruimte is door het bedrijf te besteden aan alle eventu- 
ele kostenverhogingen. Dit kan dus zowel energie, gewasbescherming als 
CUWO-maat rege len  betreffen. 
Er  is een categorie bedrijven die, los van uitvoering van milieu-maatre- 
gelen, reeds n u  geen perspectief voor continuïteit heeft. Deze bedrijven 
zijn buiten de berekeningen gehouden. Het betreft 
glastuinbouwbedrijven (bron: LEI/MJP-G). 

15% van de 

19,OO - 25,OO 

Tabel 6 Maximaal draagbare kostenstijging (f,-/m’/jaar) op het gemiddelde perspectiefvolle bedrijf. 
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Binnen de drie sub-sectoren is echter nog een aanzienlijk verschil tussen 
de diverse specialisaties. Binnen de groep gespecialiseerde tomaten- 
bedrijven is een relatief grote groep bedrijven die een grotere (> f 
lOO.OOO/ha) financiële ruimte heeft. Binnen de sla-bedrijven is een 
relatief grote groep die een zeer geringe financiële ruimte heeft (f O - 
50.000). Eenzelfde verschil bestaat er bij bloemisterij bedrijven. De 
effecten van de CUWVO-maatregelen zullen dus ook een verschillende 
invloed op de bedrijven hebben. Voor een deel van de bedrijven dat het 
totale pakket van de CUWO-aanbevelingen moet uitvoeren zal een 
belangrijk deel van de financiële ruimte nodig zijn. 
Daarbij moet enerzijds aangetekend worden dat lang niet alle bedrijven 
ook alle investeringen (nog) moeten doen. In veel gevallen is een deel 
van de investeringen al gedaan. Dit betekent dus lagere investeringen 
maar geen lagere jaarkosten! Een deel van deze jaarkosten is dan echter 
niet meer aan de CUWVO toe te rekenen (een voorbeeld zijn de 
bedrijven die om andere redenen al in substraat telen en recirculatie 
toepassen). Anderzijds is de financiële ruimte er voor alle kostenverho- 
gingen op de bedrijven. 
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8. SAMENVAWING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR 
NADERONDERZOEK 

In dit rapport wordt de afvalwaterproblematiek van de glastuinbouw 
beschreven en zijn aanbevelingen voor de vergunningverlening in het 
kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) geformu- 
leerd. 

De glastuinbouw heeft een teeltareaal van circa 9800 ha (1990) in 
gebruik, verdeeld over ruim 14.000 bedrijven. De meest geteelde gewas- 
sen zijn groenten (45 % van het areaal en 41 % van de bedrijven), 
snijbloemen (40 % resp. 35 %) en pot/perkplanten (12 % resp. 21 %). 
De belangrijkste gewassen zijn de vruchtgroenten komkommer, paprika 
en tomaat alsmede de snijbloemen anjer, chrysant, fresia, gerbera, lelie, 
orchidee en roos. 
De glastuinbouw is geconcentreerd in een aantal regio's. De grootste 
gebieden bevinden zich in Zuid-Holland. Nieuwbouw (van gras naar glas) 
in de vorm van projectgebieden is gepland in o.a. West-Brabant en 
Drenthe. 
Er is reeds lange tijd een ontwikkeling gaande naar grotere, gespeciali- 
seerde bedrijven. De produktiviteit en daarmee het gebruik en de 
emissie aan hulpstoffen per oppervlakte-eenheid is daarbij toegenomen. 

De gemiddelde bedrijfsgrootte is 0,7 ha (1990). Nieuwe bedrijven zijn 
echter groter dan 1 ha. Er is een tendens naar schaalvergroting, intensi- 
vering en specialisering. 

De glastuinbouwprodukten worden voornamelijk via veilingen afgezet. 
De veilingomzet over 1991 bedroeg ruim f 5 miljard voor de bloemkwe- 
kerijgewassen en bijna f 4 miljard voor de groenten onder glas. De 
export over 1991 bedroeg bijna f 6 miljard voor de bloemkwekerijgewas- 
sen en ca. f 6 miljard voor de groenten (vers en verwerkt d.w.z. inclusief 
vollegrondsgroenten) en levert daarmee een bijdrage van 12 % aan de 
agrarische export. In  de bedrijfstak zijn in totaal 40.000 arbeidskrachten 
werkzaam. In de directe periferie van de produktie zijn, uitgaande van 
een verhouding primair:peri€erie van 3:2, nog eens 27.000 arbeidskrach- 
t en werkzaam . 

i 

De sector kent een hoge mate van organisatie. Ruim 90 % van de 
tuinders is verenigd in vaktechnische organisaties. Naast regionale zijn er 
drie overkoepelende centrale landbouworganisaties. Deze werken met de 
vakbonden samen in het Landbouwschap. 
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Zoals in de meeste landbouwsectoren speelt het Ministerie van LNV via 
voorlichting, onderwijs en onderzoek een belangrijke rol in de ontwikke- 
ling van de sector. 

E r  zijn verschillende teeltsystemen in gebruik. De  belangrijkste zijn teelt 
in de grond, teelt op  substraat en teelt in potten en bakken. Bij teelt op 
substraat wordt het gewas geteeld in een wortelmedium dat gescheiden is 
van de ondergrond. Als wortelmedium kan worden gebruikt steenwol, 
veen, een schuimsubstraat of glaswol. In Nederland is steenwol verreweg 
het meest gebruikte substraat. Deze teeltwijze wordt vooral toegepast 
voor groentegewassen, waar meer dan 60 % van het areaal op substraat 
staat. Voor snijbloemen bedraagt dit circa 15 %. Verwacht wordt dat het 
areaal op  substraat nog zal toenemen. 
De teelt in potten en bakken wordt toegepast binnen de pot- en perk- 
plantenteelt. 

Het waterverbruik in een glastuinbouwbedrijf wordt vooral bepaald door 
de benodigde hoeveelheid gietwater. Dit is het aan het gewas toe te 
dienen water. De watergift is met name afhankelijk van de gewastranspi- 
ratie en de afvoer vanuit het wortelmilieu, en varieert voor snijbloemen 
en groenten op jaarbasis van 600 tot meer dan 1000 mm, oftewel 6000 
tot meer dan 10.000 m3/ha/jaar. In de praktijk wordt 5 tot 40 % overge- 
doseerd om de kans op verzilting en gewasschade zo klein mogelijk te 
maken. Deze zogenaamde "overdrain" wordt geloosd. 
De aanvoer van water naar de plant vindt meestal plaats via beregening 
(grondteelten), druppelaars (substraat) of door middel van eb/vloedsyste- 
men (potplanten). 
Tegelijk met het gietwater worden de voedingsstoffen gedoseerd. De 
mestgiften zijn afhankelijk van gewas, grondslag, teeltwijze, w e r h j z e  
ondernemer en vertonen daarom een grote variatie per bedrijf. O p  
jaarbasis wordt tussen de honderden en enkele duizenden kilo's aan 
kunstmeststoffen per ha teelt toegediend. Het totale meststoffenverbruik 
door de sector wordt geschat op 10.000 ton N en 1.500 ton P per jaar. 
Ook hier is meestal sprake van overdosering uit oogpunt van minima- 
lisering van risico's. De  kosten van meststoffen waren namelijk geen 
bedrijfseconomisch bepalende factor. Doordat het gehalte aan voedings- 
stoffen in het gietwater op  een bepaald niveau wordt gebracht, is de 
geloosde vracht bij benadering evenredig met het geloosde volume aan 
water. Het verlies aan meststoffen varieert zodoende eveneens globaal 
van 5 tot 40 %. Uiteraard spelen verschillende processen rol, zodat de 
werkelijkheid complexer is. Bij grondteeiten kan de emissie bijv. lager 
liggen door fosfaatfixatie e n  denitrificatieprocessen. 
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De emissie van stikstof en fosfor vertoont per bedrijf grote variatie. Voor 
stikstof worden in de  literatuur waarden aangegeven van enkele honder- 
den kg per jaar per ha teelt. Voor fosfor bedraagt de emissie over het 
algemeen enkele tot tientallen kg/ha/jaar. De totale lozing door de sector 
wordt voor 1988 geschat o p  3.300 ton N en 150 ton P. Het overtollige 
voedingswater wordt via het drainagestelsel afgevoerd dan wel opgevan- 
gen (mogelijk bij los-van-de-ondergrond-teelten) en op een centraal punt 
geloosd. De emissie van nutriënten wordt naar schatting voor meer dan 
95 % bepaald door het drainagewater dan wel de spui van opgevangen, 
overtollig voedingswater. 

Ter voorkoming van schade aan gewassen of produkten door ziekten, 
plagen en  onkruiden staan de tuinder vele preventieve en curatieve 
maatregelen ten .dienste, zoals het ontsmetten, cq. het behandelen van de 
grond/substraat, het behandelen van gewassen, het behandelen van 
geoogste snijbloemen en het behandelen van teeltruimten. De hierbij 
gebruikte middelen staan bekend als bestrijdings- of gewasbeschermings- 
middelen, en dienen een toelating volgens de  Bestrijdingsmiddelenwet te 
bezitten. Het gebruik van chemische middelen heeft hierbij een grote 
vlucht genomen. Vooral in de groenteteelt onder glas wordt echter ook 
veelvuldig gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmethoden. Deze 
methoden kunnen o p  dit moment echter niet volledig het gebruik van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen vervangen. 

Het totale verbruik voor de glastuinbouw bedraagt ca. 1200 ton per jaar 
(gemiddelde cijfers 1984-1988). Een groot gedeelte hiervan (ca. 700 ton) 
betreft grondontsmettingsmiddelen. 5 10 ton wordt gebruikt in de  bloe- 
misterij, oftewel een gemiddeld gebruik van 130 kg per ha per jaar. Voor 
glasgroenteteelt is dit 470 ton resp. 106 kg per ha per jaar. Meer dan de 
helft van deze middelen komt in het milieu terecht, vooral via luchten 
van de kas. De emissie vanuit de kas vindt vooral naar de lucht plaats, 
waarna overigens alsnog het oppervlaktewater door processen als atmos- 
ferische depositie kan worden belast. 
De belangrijkste route wat betreft directe lozing op het oppervlaktewater 
is het drainagewater, dan wel het vanuit een centraal punt geloosde 
opgevangen overtollige voedingswater (spui). Met het drainagewater 
spoelt naar schatting enkele procenten van de verbruikte hoeveelheid 
oftewel in totaal 17-25 ton per jaar (gemiddelde 1984-1988) aan grond- 
ontsmettingsmiddelen en voor gewas/ruimtebehandeling gebruikte 
chemische middelen uit naar grond- en oppervlaktewater. Overigens is 
volgens recent verkregen inzicht het gebruik aan chemische grondont- 
smettingsrniddelen met ruim 50 % verminderd. Daarnaast kan het 
condenswater bij directe lozing o p  oppervlaktewater aanleiding geven tot 
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acuut toxische effecten bij waterorganismen, gezien de hoge concentra- 
ties na toepassing van met name relatief vluchtige en toxische bestrij- 
dingsmiddelen. 
Voor de uitvoering van de vereiste behandeling staan verschillende 
methoden ter beschikking, zoals strooien, druppelen, schuimen, spuiten, 
stuiven, strijken, nevelen en gassen. Bollen en knollen worden vaak in 
dompel baden be hande Id. 

Naast bestrijdingsmiddelen en nutriënten worden ook reinigingsmiddelen 
en schermmiddelen gebruikt, waarbij afvalwater met deze middelen 
ontstaat. Een deel van de gebruikte reinigingsmiddelen, met name 
glasreinigingsmiddelen met algendoders en ontsmettingsmiddelen valt 
onder de Bestrijdingsmiddelenwet. 

In totaal zijn 15 emissieroutes onderscheiden, waarbij ten gevolge van 
bedrijfsactiviteiten verontreinigde waterstromen kunnen ontstaan: 

(afkortingen: B=chemisch bestrijdingsmiddel, M= meststoffen, R=reini- 
gingsmiddel, S=schermmiddel). 

1. condenswater (B, zink in geval van verzinkte regengoten); 
2. afstromend hemelwater kasdek (B, R, S ) ;  
3. drain-, drainage- en spuiwater (B, M, R); 
4. dompelbaden en spuitrestanten/spoelwater spuitapparatuur (B); 
5. reinigen en ontsmetten van opstallen (R, S ) ;  
6. restanten van bloemvoorbehandelingsmiddelen, groeiregulatoren en 

uitvloeiers (B); 
7. percolatiewater organisch afval (B,M); 
8. condensorwater (oliefilm); 
9. filterspoelwater waterdoseringsinstallaties en terugspoelwater ontijze- 

ringsinstallaties (B, M); 
10. brijn van decentrale voorziening voor produktie van zoutarm gietwa- 

ter (M); 
11. huishoudelijk afvalwater (M); 
12. uitlekwater van steenwolmatten (B, M); 
13. koelwater grondkoeling; 
14. wassen van geoogste produkten (B, M); 
15. afloop van regenleidingen (B, M). 

Het thans aanbevolen te volgen beleid bij de sanering van de lozingen 
door de glastuinbouw omvat drie sporen: 
1. voorkomen van de lozing van verontreinigende of schadelijke stoffen 

door aanpassingen in de inrichting en bedrijfsvoering; 
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2. minimalisering van de afvalwaterstromen, met name drain-/draina- 
gewater, ten aanzien van zowel het volume als de stofvracht van de 
lozing; 

3. volledige aansluiting op de riolering (d.w.z. met uitzondering van niet 
t.g.v. bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemel- en  drainagewater). 

Uit oogpunt van beheersbaarheid van de lozingen, en om in verband 
daarmee een goede meting en  registratie mogelijk te maken, dienen de 
afvalwaterstromen per bedrijf op één punt te worden verzameld. Dit is 
ook noodzakelijk om op de riolering aan te kunnen duiten. 

De stromen, bovenstaand vermeld onder 3, 5, 7, 9, 11, 12 en 14 komen 
uit oogpunt van verbetering van de  waterkwaliteit en de verwerkbaarheid 
in aanmerking voor aansluiting op de openbare riolering. Voor stroom 3 
geldt evenwel dat verwerking via riolering en  een rwzi niet meer doelma- 
tig kan zijn, indien bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn en/of het debiet te 
hoog is. Het debiet en de vracht aan verontreinigende stoffen kunnen 
echter aanzienlijk worden teruggebracht door een combinatie van het 
gebruik van zoutarm (met name betrokken op natrium) gietwater en 
recirculatie van overtollige voedingsoplossing. Het meest effectief is dit 
bij teelten die los-van-de-ondergrond plaatsvinden, waardoor een vrijwel 
gesloten systeem kan worden bereikt. Een ander belangrijk voordeel van 
deze teeltwijze is het feit dat geen grondontsmettingsmiddeien worden 
gebruikt. Deze middelen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
voor de  aanwezigheid van restanten bestrijdingsmiddelen in het drainage- 
water. 

Bij het besluitvormingsproces tot het aansluiten op de riolering spelen 
derhalve de volgende factoren een rol: 
a )  de mogelijkheden tot beperking van de  omvang van de lozing; 
b) de mogelijkheden wat betreft de capaciteit van de ontvangende 

riolering; 
c) de mogelijkheden terzake de verwerkingscapaciteit van de ontvan- 

gende rwzi; 
d )  het eventuele alternatief van eigen zuivering. 

Bij het formuleren van aanbevelingen heeft de  subwerkgroep als uit- 
gangspunt gehanteerd dat te zijner tijd alle glastuinbouwbedrijven o p  
vergelijkbare wijze als de industrie op de riolering zullen worden aange- 
sloten. De tuinders, gemeenten en  waterkwaliteitsbeheerders hebben 
ieder dus hun eigen verantwoordelijkheid in het gehele saneringsproces 
van de glastuinbouw. Gezien het specifieke karakter van de problematiek 
(samenstelling, hoeveelheid en de verspreide ligging van de lozingen) zijn 



-116- 

standaardoplossingen voor het transport en de verwerking van het 
afvalwater, zoals die voor ander bedrijven en bedrijfsterreinen worden 
gehanteerd, vaak niet toepasbaar. Betrokken partijen zullen daarom van 
geval tot geval in gezamenlijk overleg tot een optimaal verwerkingssys- 
teem moeten komen. 

Nieuwe glastuinbouwgebieden dienen naar de mening van de subwerk- 
groep evenals andere bedrijfsterreinen altijd voorzien te zijn van riolering 
van voldoende capaciteit, waarop alle bedrijven zijn aangesloten. 

In sommige gevallen kan wellicht een alternatief worden gevonden in het 
zelf of gezamenlijk zuiveren van het afvalwater in een speciaal daartoe 
op te richten zuiveringsinstallatie. Deze mogelijkheid is voor deze 
toepassing op  praktijkschaal nog onvoldoende beproefd om zonder meer 
als een reëel alternatief te hanteren. Aansluiting op de gemeentelijke 
riolering is uiteraard overbodig als tot zelf zuiveren wordt overgegaan. 
Het lozingspunt en de effluenteisen dienen dan wel te worden afgestemd 
op  de (lokale) waterkwaliteitsdoeistellingen. 

Ten behoeve van de vergunningverlening zijn op grond van de gemaakte 
aanbevelingen middelvoorschriften geformuleerd, waarbij sommige 
specifiek zijn voor grondteelten dan wel substraatteelten. Uitgezonderd 
voor enkele specifieke gevallen lijkt het op dit moment niet mogelijk om 
zodanige doelvoorschriften te formuleren, dat daar het beleid op afge- 
stemd kan worden. De oorzaak is onder meer gelegen in de grote 
variatie in typen bedrijven en bedrijfsvoering, geohydrologische omstan- 
digheden voor wat betreft bijdrage van kwel en/of inzijgend oppervlakte- 
water aan het drainagewater, onvoldoende kennis over de gevolgen van 
deze variaties voor de emissies en de met de door te voeren maatregelen 
te behalen reducties. Daarnaast is de analyseproblematiek van bestrij- 
dingsmiddelen problematisch voor het opstellen van doelvoorschriften. 
Het diffuse en tijdsafhankelijke karakter van de emissie van bestrijdings- 
middelen maakt handhaving eveneens problematisch. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de betreffende 
onderwerpen waar de voorschriften betrekking op  hebben, met aanvul- 
lend een realisatietermijn voor bestaande bedrijven. 

Bestaande bedrijven dienen een saneringsplan op  te stellen, waarbij 
wordt aangegeven hoe en op welke termijn de maatregelen gaan worden 
geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Bij aanwezigheid van een toerei- 
kende riolering wordt aanbevolen in de vergunning een termijn te stellen 
waarbinnen het bedrijf dient aan te sluiten. Gedacht kan worden aan een 
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periode van één jaar na het tijdstip waarop een toereikende riolering 
beschikbaar is. Wanneer onvoldoende of geen zicht is op de realisering 
van een toereikende riolering, wordt aanbevolen om eveneens een 
termijn op te nemen voor aansluiting dan wel eigen zuivering. Aanslui- 
ting geniet echter de voorkeur. 

Bij substraatteelt, waar alle in- en  externe voorzieningen, die voor deze 
teelt in dit rapport zijn beschreven, worden toegepast (inclusief aanslui- 
ting op de riolering, maximale recirculatie en beschikbaarheid van een 
goede kwaliteit gietwater), wordt voldaan aan de eis van butbbt. Er is 
dan sprake van een gesloten systeem. De grenswaarden voor oppervlak- 
tewater kunnen dan naar verwachting worden bereikt, voor zover deze 
afhankelijk zijn van de invloed van de genoemde bedrijven. 
Voor teelten in de grond is sanering door middel van aanpassingen in de 
bedrijfsvoering als het bemestingsregime mogelijk en in sommige geval- 
len hergebruik van drainagewater, doch het eindresultaat met betrekking 
tot de restlozing en daarmee de mogelijkheid tot aansluiting op de 
riolering, is vooralsnog niet in te schatten. Dit is met name afhankelijk 
van de gewaskeuze, de teeltwijze en de geohydrologische situatie. 
Op dit moment biedt het telen los-van-de-ondergrond nog steeds het 
meeste perspectief op een emissiereductie, die het bereiken van de 
gewenste waterkwaliteit mogelijk maakt. Daarom verdient het aanbeve- 
ling deze teeltwijze in ieder geval toe te passen voor alle gewassen die 
daar geschikt voor zijn, en dit in de vergunning te regelen. 

Gezien de onduidelijkheid in de te bereiken restemissies verdient het 
aanbeveling om daar waar nodig een onderzoeksverplichting op te 
nemen in de vergunning. Als alternatief kan wellicht een centraal geco- 
ördineerd onderzoek dienen. 
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los-vande- 
ondergrond- 

teelt 

ja 

ja 

Tabel 7 

grondteelt Realisatietermijn in 
maanden 

ja 24 

ja 24 

condenswater 

hemelwater van kasdek 

drain-, drainage- en spui- 
water 

spuit-/schrobwater 

reinigeniontsmetten 

bloemvoorbe handeling 

percolaat org. afval 

11 condensonvater 

filterspoelwater/terug- 
spoelwater doseer- en 
ontijzeringsinstallaties 

stomen 

11 waswater produkten 

24/1 teeltseizoen voor 
meerjarige gewassen 

nee I ja I 24 

Een belangrijk knelpunt is, dat het vergunninginstrument van de WVO 
slechts in beperkte mate regulerend kan ingrijpen o p  de  belasting van 
het oppervlaktewater met chemische bestrijdingsmiddelen, gebruikt in de 
glastuinbouw. Dit vanwege de  diffuse belasting via de  lucht. 

Na een overgangsperiode zal naar verwachting een deel van de  vergun- 
ningen en/of vergunningvoorschriften ambtshalve door algemene regels 
worden vervangen. 

Met de uitvoering van de  aanbevelingen wordt een grootscheeps sane- 
ringsprogramma in gang gezet. De te maken investeringen zijn voor een 
aanzienlijk deel gelijk aan die in het kader van het MJP-G reeds zijn 
genoemd. Voor bedrijven, die het totale pakket aan maatregelen moeten 
doorvoeren, wordt een belangrijk deel van de  financiële ruimte in beslag 
genomen. Dit kan een spanningsveld opleveren indien e r  o p  grond van 
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andere beleidskaders (energie, gewasbescherming) geïnvesteerd zal 
moeten worden. 
Er valt niet voortdurend te overzien of, met name in de bestaande 
glastuinbouwgebieden, één en ander in het voorgestelde tempo volledig 
kan worden uitgevoerd. Ervan uitgaande dat de meeste aanbevelingen in 
de periode 1995-1997 kunnen zijn uitgevoerd, wordt aanbevolen om in 
die periode een tussentijdse heroverweging van het beleid te doen 
plaatsvinden. 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Uit het bovenstaande is een aantal zaken naar voren gekomen, die naar 
de mening van de subwerkgroep nadere aandacht eisen. Deze zijn: 

1) nadere uitwerking door de betrokken partijen van de  mogelijkheden 
tot aansluiting op de openbare riolering en verwerking van het 
afvalwater op communale zuiveringsinstallaties; 

2 )  de met de door te voeren maatregelen te behalen restemissies en de  
bepalende factoren met het oog op het opstellen van doelvoorschrif- 
ten die de middelvoorschriften kunnen vervangen; 

3) het opstellen van algemeen toepasbare criteria voor het toepassen 
van stomen in plaats van chemische grondontsmetting; 

4) praktijkonderzoek naar eigen zuiveringsinstallaties; 
5) bepaling van de  schadelijkheid van chroomvrije schermmiddelen; 
6) de diffuse belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van emissie 

van chemische bestrijdingsmiddelen naar de lucht. 
7) het vastleggen van de huidige situatie wat betreft emissies/immissies 

als ijkpunt voor de voorgestelde evaluatie. Hierbij dient aandacht te 
worden geschonken aan eventuele naijlingseffecten vanuit de bodem 
(emissiespoor) en waterbodem (immissiespoor). 
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BEGRIPPENLI JST 

aanmaakruimte 
Het aanmaken van bestrijdingsmiddelen dient plaats te vinden in de 
daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte kan tevens worden gebruikt 
voor de opslag van de spuitapparatuur. 

bestrijding 
Maatregelen om een populatie van een schadelijk organisme of virus te 
verminderen. 

bestrijdingsdrem pel 
Populatiedichtheid van een parasiet, fytofaag of onkruid in, of aantas- 
tingsniveau van, een gewas waarbij een ingreep het overschrijden van de 
economische schadedrempel kan voorkomen. 

bestrijdingsmiddel 
Middel aangewend voor de bestrijding van of voorkoming van aantasting 
door een schadelijk organisme of virus. Middelen kunnen zijn stoffen, 
mengsels van stoffen alsmede mikro-organismen en virussen als bedoeld 
in artikel 1, leden 1 en 2 van de Bestrijdingsmiddelenwet. 

condenswater 
Water dat ontstaat door condensvorming in de kas. Condenswater treedt 
op  tegen het glasdek, tegen de onderkant van de regengoot en tegen de 
verticale glaswanden. 

condensgootje 
Is onderdeel van condenswaterahoersysteem. 

directe lozing 
Iedere lozing op oppervlaktewater die plaatsvindt via een werk, maar 
niet via transport door de bodem, de buitenlucht of een openbaar riool- 
stelsel. Onder werk wordt verstaan een aardevaste constructie bedoeld 
voor de afvoer van stoffen zoals een riool, een drainagebuis of een 
lozingspijp. 

drainagewater 
Water, dat via een stelsel van geperforeerde buizen, die op  een bepaalde 
diepte in de grond zijn aangebracht, wordt opgevangen. Afwatering vindt 
plaats via centrale of decentrale afvoer naar het oppervlaktewater. 
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Het afgevoerde water kan afkomstig zijn van grondwater, inzijgend 
oppervlaktewater of vanuit de kas op de bodem geloosd water/vloeistof. 

drainwater 
Teeltwater dat in de kas bij het gewas wordt gedoseerd, maar niet wordt 
opgenomen. Dit wordt bovengronds weer opgevangen of stroomt uit 
naar de grond. 

economische schadedrempel 
Populatiedichtheid van een parasiet, fytofaag of onkruid in, of aantas- 
tingsniveau van, een gewas waarbij de baten van bestrijding groter 
beginnen te worden dan de kosten ervan. 

gietwater 
Is het aan het gewas toegediende water. Gietwater kan zijn regenwater, 
oppervlaktewater, grondwater of leidingwater. 

glastuinbouw 
Het op bedrijfsmatige wijze telen van groenten, siergewassen en/of 
potplanten onder een opstand van glas danwel van kunststof met uitzon- 
dering van de teelt van eetbare paddestoelen en het trekken van witlof. 

groeiregulator 
Stof die in staat is in lage concentraties groei en ontwikkeling van 
organismen te beïnvloeden. 

hemelwater 
Water dat ten gevolge van natte depositie op  de buitenkant van de kas 
via het hemelwaterafvoersysteem (meestal een regengoot) wordt verza- 
meld. 

indirecte lozing 
Iedere lozing via een openbaar rioolstelsel. 

kas 
Een opstand voor telen van groenten, siergewassen en/of potplanten. 

nutriënten 
(Kunst)meststoffen stikstof (N) en fosfor (P). 

ontsmetten 
Het meestal door doding verwijderen van micro-organismen, virussen of 
kleine dierlijke organismen. 
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opslagruimten 
Ruimten waarin bestrijdingsmiddelen en/of bespuitingsapparatuur 
worden opgeslagen. Voor de opslag gelden voorschriften van de Arbeids- 
inspectie en/of Bestrijdingsmiddelenwet. Het  lekken van middelen dient 
te worden voorkomen door opvangbakken. Hierin kan onderscheid 
gemaakt worden tussen kasten en betreedbare ruimten. Voor betreedba- 
re ruimten gelden aanvullende eisen. 

plaag 
Populatie van een organisme van dusdanige omvang dat schade of hinder 
op plant en gewas ontstaat. 

recirculatie 
Geheel of gedeeltelijk hergebruik van uitgedraineerd gietwater. 

schade 
Nadelige effecten van aantasting, beschadiging, ziekte of onkruidbezet- 
ting. De term wordt meestal in economische zin gebruikt. De invloeden 
kunnen in biologische zin worden omschreven als verminderde vitaliteit, 
groeireductie, oogstvermindering etc. 

spoelwater 
Spoelwater dat is- gebruikt om toedieningsapparatuur van bestrijdings- 
middelen inclusief aan- en afvoerleidingen door te spoelen. 

spui (wa ter) 
Water dat in het recircuiatiesysteem aanwezig is en meestal door te hoog 
zoutgehalte niet meer geschikt is om als voedings- of proceswater te 
worden toegepast. Dit water bevat meststoffen en soms ook (restanten 
van) bestrijdingsmiddelen. 

substraatteelt 
Wijze van telen waarbij de plant niet vrij in de bodem groeit, maar op 
een kunstmatig medium zoals steenwol, potgrond of water dan wel in 
een bodem groeit die los-van-de-ondergrond is. 

teelt- of voedingswater 
Water dat wordt gebruikt om het geteelde gewas aan te gieten. Is 
meestal verrijkt met meststoffen. 

uitvloeier 
Stof die, of mengsel van stoffen dat, de  oppervlaktespanning van water 
verlaagt, waardoor, indien toegevoegd aan water, hydrofobe opper- 
vlakken gemakkelijker kunnen worden bevochtigd. 
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BIJLAGE 1 

.... 

Lijst met in de glastuinbouw toegepaste meststoffen en middelen voor de 
behandeling van snij bloemen 

Meststoffen 
Aan kunstmeststoffen toegevoegde spore-elementen: Boor, Koper en 
Molybdeen 

Enkelvoudige - meststoffen 
Kalksalpeter: calciumnitraat Ca(N03), 
Kalisalpeter: kaliumnitraat KNO, 
Bitterzout: magnesiumsulfaat MgSO, 
I Jzerche laa t : complex van ijzer met EDTA, DTPA of EDDHA 
Fosforzuur: H3P04 
Mono kali fosfaat: K3P04 

Kunstmeststoffen zijn zowel in vaste als in vloeibare (opgeloste) vorm 
verkrijgbaar. De kunstmeststoffen bevatten vaak een mengsel van 
bovengenoemde stoffen (meervoudige meststof). Ook is kunstmest 
verkrijgbaar die met een bepaalde stof is omhuld, die de meststof 
langzaam afgeeft. Het voordeel is dat de planten dan de meststof beter 
kunnen benutten, en er dus minder uitspoelt. 

In plaats van of behalve kunstmeststoffen kan er ook organische mest 
worden toegepast. 

Bloemvoorbe handelingsmiddelen 

Uit [ 101 is het volgende overzicht ontleend: 
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Werkzame stof 

Overzicht voorbehandelingsmiddelen. (bron: lit. 10) 

Dosering Fabrikant Toelating Merknaam 

zilverthiosulfaat 

zilvert hiosu I faa t 

Florissant 100 

Chrysal AVB 

~~~~~~ ~ 

2 mlP Lab vld Sprong ja 

2 mlP Pokon & Chrysal ja 

Florever 

gibberelinezuur 

gi bberellinezuur 

Chrysal EVB 

1 tablet/ 3 I Lab v/d Sprong nee 

1 tablet/ 3 I Pokon & Chrysal aangevraagd voor Aistroe- 
meria en Euphorbia fulgens 

Florissant 200 

Chrysal SVB 

Brinkman I 
~~~ ~ 

Florissant 300 

aangevraagd voor Aistroe- 
meria 

~~~ 

Chrysal GVB 

Combaflor 

zilverthiosu lfaat I 10 mip 1 Brinkman 

aminooxyazijnzuur 
(+ uitvloeier) 

5 mlA I Pokon & Chrysal aangevraagd voor anjers 

~ ~~ 

gi bberellinezuur 

voedingssuikers + quaternai- 
re ammoniumverbinding 

voedingssuikers + quaiernai- 
re ammoniumverbindingen 

voedingssuikers + quaiernai- 
re ammoniumverbinding 

50 mln 

50 mlA 

50 mln 

Lab v/d Sprong 

Pokon & Chrysal 

Brinkman 

nee 

aangevraagd voor Gysophila 
paniculata, Carthamus tinc- 
torius, herfstaster, Matthio- 
la incana en Solidaster 

nee 



-133- 

Merknaam 

, norissant 400 

Groep Werkzame stof 

benzalkoniumchloride 

benzalkoniumchloride 
(t uitvloeier) 

Dosering 

2 min 
(4 min pluis- 
chrysani) 

10 mlii l.lorissant 410 

Fabrikant 

Lab v/d Sprong 
I 

I 
Lab v/d Sprong 

Lab v/d Sprong 

Toelating 

nee 

nee 

nee 

Chrysal OVU 

Pokon & Chrysal 

t 
Brinkman 

N. Sosef 

Chrysal KVB aangevraagd voor rozen, 
òouvardia en chrysanten 

Ja 

nee 

Uact ofior 

G.S. 

Florissant S00 

N 2 (  S04)3 
(t uitvloeier) 

alkyldimethylbenzylammoni- 
umchloride/alkyldimet hyl- 
el hylbenzylammo- 
niumchloride 

AL2(S04)3 
(t uitvloeier) 

didecyldimethylammonium- 
chloride 

quaternaire ammoniumver- 
binding 

Chlooramine-'ï 

10 mlA 

2 min 

10 min 

3 min 

1 iablei/l (gerbera) 
1 tablet/ 3 I 
(overig) 

- ~ 

~ Pokon & Chrysal 

Lab vld Sprong ; 
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Bassingrootte Benut regenwater 11 (m'ha) 

BIJLAGE 2 

Benuttings- 
percentage (96) 

Voorbeeld berekening spui voor gesloten teeltsystemen in de glas- 
tuinbouw 

De beschikbaarheid van voldoende gietwater van een goede kwaliteit is 
een essentiële voorwaarde voor een forse reductie van de uitstoot van 
met name nutriënten naar oppervlaktewater door middel van recirculatie 
van van overtollig voedingswater. Onderstaande berekeningen zijn 
gebaseerd op gegevens van de Dienst Landbouwvoorlichting en het 
Proefstation voor de  Glastuinbouw te Naaldwijk. 

Regenwaterbenutting 
Regenwater voldoet aan de  term "goed" gietwater. Om hierover in 
voldoende mate te kunnen beschikken, wordt in de meeste gevallen een 
regenwaterbassin aangelegd. In onderstaande tabel zijn de  opslagcapaci- 
teit en de  hoeveelheid aan benut regenwater weergegeven. 

I1 500 II 4800 I 65 II 
1000 5200 70 

~~ 

II 1500 II 5600 I 75 

2000 m 80 

II 4000 II 6900 I 92 11 
96 

100 

7200 

Bron: Hergebruik van drainwater, 1991, Dienst Landbouwoorlichting 

Spuiuercentage 
De spuifactor en het spuipercentage voor gesloten teeltsystemen kunnen 
als volgt worden berekend: 

Spuifactor = (Cw+Crn-Ce) / (Cd-Ce) 
Spuipercentage = (Cw+Cm-Ce) / (Cd-Ce) * 100 9% 
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Waarin: 
Cw: de natrium-concentratie die in het uitgangsgietwater aanwezig is. 

In regenwater varieert de natrium-concentratie van O. 1 - 0.7 mmolil, 
waarbij 0.3 mmolil wordt aangehouden. Super-leidingwater, hier A- 
water genoemd, bevat 0.5 mmolil natrium. Normaal leidingwater, 
hier C-water genoemd, bevat 2.2 mmol/l natrium. 

Cm: de natrium-concentratie die door het gebruik van meststoffen aan 
het water wordt toegevoegd. 
Vaste meststoffen bevatten 0.2 mmol/l natrium en vloeibare mest- 
stoffen 0.1 mmol/l natrium. Gerekend wordt met 0.15 mmolfl 
natrium. 

Cd: de maximale natrium-concentratie die in het substraat mag voorko- 
men zonder zoutschade te voorkomen. 
De schadegrens voor komkommer, tomaat en aubergine ligt bij 
8.0 mmol/l natrium en bij paprika bij 6.0 mmol/l natrium. 

Ce: de natriumopname door de plant. 
Komkommers nemen 1.0 mmolh natrium op, tomaten 0.8 mmol/l 
en paprika’s en aubergines 0.2 mmol/l. De opname kan variëren, 
afhankelijk van teeltstadium en zoutgehalte gietwater. 

Berekening Cw 
Echter bij gebruik van regenwater als gietwater is in de meeste gevallen 
aanvullend gietwater nodig. De benodigde hoeveelheid aanvullend 
gietwater is afhankelijk van de bassingrootte (zie tabel) en de hoeveel- 
heid water die door het gewas wordt verbruikt en verdampt. Het water- 
verbruik kan van gewas tot gewas verschillen en varieert tussen de 6000 
m3 en 8000 m3 per hectare per jaar. Het waterverbuik door het gewas 
bedraagt bij maximale verdamping 60 m3 per hectare per dag (6 liter per 
mz per dag). In onderstaande berekeningen wordt uitgegaan van water- 
verbruik door het gewas van 7500 m3 per hectare per jaar. Hierbij is 
geen rekening gehouden met verlies van water door spuien. Het natrium- 
gehalte in het gietwater (Cw) kan berekend worden uit d e  volumever- 
houding regenwater en aanvullend gietwater en het natriumgehalte van 
het desbetreffende gietwater. 

Spuivolume 
Op basis van bovenstaande gegevens kan ook het spuivolume worden 
berekend. De berekening is als volgt: 

Spuivolume = Waterverbruik gewas * spuifactor / (1 - spuifactor) 
Hierbij is het waterverbruik door het gewas gesteld op  7500 m3 per 
hectare. 
De  hoeveelheid te spuien water komt bovenop de hoeveelheid water die 
het gewas nodig heeft voor groei en verdamping. 
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Komkommer 

Bassin 500 m3/ha + aanvullend A-water 

Bassin 500 m’ha + aanvullend C-water 

Bassin 3000 m’ha + aanvullend A-water 

Bassin 3000 rn3/ha + aanvullend C-water 

100 % regenwater (max. 7500 rn3/ha) 

Spui bij verschillende tvpen Pietwater en voor verschillende gewassen 
Op basis van bovenstaande gegevens is voor verschillende typen gietwa- 
ter en voor verschillende vruchtdragende gewassen het spuipercentage en 
het spuivolume berekend. 
Het resultaat van de berekeningen staat in onderstaande tabellen 
weergegeven. Tevens is in de tabellen de totale benodigde hoeveelheid 
gietwater (dus inclusief het spuivolume) weergegeven. 

spui spui Benodigd water 
(%I (rn3/ha.jr) (rn3/ha.jr) 

O O 7500 

1.6 125 7625 

O O 7500 

O O 7500 

O O 7500 

100 % A-water 

100 % C-water 19.3 

Vrije drainage van 30 % 

Tomaat spui spui Benodigd water 
(%) (m3/ha.jr) (m3/ha.jr) - 

Bassin 500 m3ha  + aanvullend A-water 

Bassin 500 m’ha + aanvullend C-water 

30.0 3200 10700 

Bassin 3000 m3ha + aanvullcnd A-water 

Bassin 3000 m3ha + aanvullend C-water 

100 % regenwater (max. 7500 m3/ha) 

100 96 A-water 

~ ~~ 

O O 7500 

O O 7500 

O O 7500 

O O 7500 

100 % C-water 
~ ~~ ~ 

21.5 2060 9560 

Vrije drainage van 30 % 1 30.0 3200 107Cñ) 
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Bassin 500 m3/ha + aanvullend A-water 

Bassin 500 m3/ha + aanvullend C-water 

Paprika 

5.5 440 7940 

15.8 1405 8905 

Spui Spui Benodigd water 

~ 

Bassin 3OOO m’ha + aanvullend A-water 4.8 380 7880 

100 % regenwater (max. 7500 m3/ha) 

100 % A-water 

Bassin 3ooO m3ha + aanvullend C-water 11 9.2 I 760 I 8260 

4.3 340 7840 

7.8 630 8130 

100 % C-water 

Vrije drainage van 30 % 

37.1 4420 11920 

30.0 3200 10700 

Aubergine 

Bassin 500 m3ha + aanvullend A-water 

Bassin 500 m3ha + aanvullend C-water 

Bassin 3OOO m’ha + aanvullend A-water 

Bassin 3OOO m3ha + aanvullend C-water 

100 % regenwater (max. 7500 m’/ha) 

100 % A-water 

100 % C-water 

Vrije drainage van 30 % 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat bij een slechte kwaliteit van het 
uitgangswater (hoog natriumgehalte) het percentage en de hoeveelheid 
te spuien water aanzienlijk toeneemt. Daarbij geldt hoe zouter het water, 
des te groter de spui. 

spui spui Benodigd water 
(%I (m3/ha.jr) (m’ha.jr) 

30.0 3200 10700 I 
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Spui bij maximale verdamping 

Spui bil maximale verdamping 
In onderstaande tabel zijn de berekende spuihoeveeiheden per etmaal 
bij een maximale verdamping weergegeven. Het waterverbruik van een 
plant bij maximale verdamping is gesteld op 60 rn3 per hectare per dag. 

Komkom- 
mer 
(m’ha.dag) 

Tomaat 
(m3ha.dag) 

Bassin 500 m’ha + 
aanvullend A-water 

Bassin 500 m’ha + 
aanvullend C-water 

Paprika Aubergine 
(m3ha.dag) (m’,’ha.dag) 

Bassin 3OOO m’ha + 
aanvullend A-water 

Bassin 3000 m3ha + 

100 % regenwater 
(max. 7500 m’ha) 

100 % A-water 

100 % C-water 

Vrije drainage 30 % 

aanvullend C-water 
O 

O 

O O 5.05 3.65 

14.35 16.45 35.35 22.85 

25.70 25.70 25.70 î5.70 

~ 

O 3.50 2.55 

I 

O 

2.75 

3.05 

2.70 2.00 

O 1 6.10 I 4.40 

Het spuien in de praktiik 
Bij recirculatie wordt in de meeste gevallen het drainwater opgevangen 
in een drainwatersilo. Bij de volgende gietbeurt wordt maximaal 30 
procent van het gietwater aan drainwater meegenomen. Dit drainwater 
wordt verdund met uitgangswater en vervolgens aangevuld met rneststof- 
fen tot de gewenste voedingstoestand. E r  wordt maximaal 30 procent van 
het drainwater in het gietwater meegenomen om het optimale bemes- 
tingsschema voor de plant te kunnen realiseren. Namelijk de bemestings- 
toestand van het drainwater is niet gelijk aan de  gewenste voedirigstoe- 
stand van het gietwater. Bijsturen is dan ook niet mogelijk. 
Bij recirculatie loopt op den duur het natriumgehalte in het substraat en 
in het drainwater op. Spui van het drainwater is dan noodzakelijk. In de 
praktijk betekent dat al het drainwater opgeslagen in de drainwatersilo 
moet worden geloosd en &t elke dag een kleine hoeveelheid. 

Mer dank aan mevr. M.I. Mul, projectleider emissiebeleid land- en tuinbouw Zuiveringsichap 
Hollandse Eilanden en Waarden. 
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BIJLAGE 3 

Gewasspecifieke natriumgehalten 

Deze lijst is gebaseerd op een opgave van het Proefstation voor de 
tuinbouw onder glas te Naaldwijk. De lijst is niet uitputtend. Voor niet in 
bovenstaande tabel genoemde gewassen dient een natriurngehalte van 5 
mmoV1 te worden gehanteerd, tenzij kan worden aangetoond dat een 
andere waarde dient te worden gehanteerd. 
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nee 

Beslisschema aansluiting spuiwater glastuinbouw op riool 
i in situaiie waarb i j  lozing op de riolering niet WVO-vercunningplichtig is) BIJLAGE 4 

la 

- 
Is het zinvol om riool aan te 

leggen of capaciteit van 
bestaand stelsel uit te breiden? 

I I 

+- 

I Is aanpassing R W Z I 
mogelijk7 

nee Ia 

- vergroting regenwaterbasin 
- bijmengen met leidingwater 

- voorzuiveren van leidingwater 
- gebruik van superwater 

la 

nee of 

nee 

nee 

Beinvloed de lozing Ce goede 
werking van de R W Z I 7 

la 

Is aanpassing R W Z I 
mogelilk7 

Aanleg van riool of 
uitbreiding van bestaand 

stelsel is niet zinvol 

Aanleg van riool of 
uitbreiding van bestaand 

stelsel is wel zinvol 

1~ f\ 

Lozing op opp water 

i 
- 

Is volumebeperking in spuilozing 
mogelijk? 

G L V = gemeentelijke iozingsverordening 

R W Z I = rioolwaierzui~eringsinstailatie 

b 
Lozing toestaan onder voorschriften 

aan te leggen riool 
krachtens G L V op riool of 

Opnieuw afwegen of lozing 
op riool mogelijk wordt 

nee la - 
t 

Spuiwater 
nazuiveren 

--+ Restlozing toestaan op opp water 
onder voorschriften W V O 
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BIJLAGE 5 

Perspectief behandeling met compactinstallaties 

Inleiding 
Een adviesbureau heeft in opdracht van het RIZA een studie uitgevoerd 
naar de technische en financieel-economische aspecten van biologische 
zuivering op kleine schaal van het spui/drainagewater uit de glastuin- 
bouw. Hierbij wordt nitraat verwijderd door denitrificerende bacteriën en 
fosfaat door simultane precipitatie met ferrichloride. Tevens kunnen 
eventueel aanwezige, bestrijdingsmiddelen worden verwijderd door 
afbraak of adsorptie aan het slib. Uiteraard zal geen afbraak plaatsvin- 
den voor denitrificatieremmende bestrijdingsmiddelen. 
In deze bijlage worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Het 
rapport, getiteld "Biologische zuivering op kleine schaal van spddraina-  
gewaterstromen uit de glastuinbouw" is verkrijgbaar bij het R E A .  

Uitgangspunten 
E r  is uitgegaan van de afvalwaterkarakteristieken, genoemd in literatuur 
nr. 13. In beschouwing genomen zijn: 
- type 1, drainagewater van grondteelt/drainwater substraatteelt zonder 

hergebruik; 
- type 2, substraatteelt met hergebruik. 

Effuenteisen: nitraat < 5 m a ,  totaal fosfaat < 1 mgh. 

Bestudeerd is de kleinschalige toepassing van biologische systemen. 
Beschouwde schalen zijn 2, 10 en 20 ha. 

Tevens zijn de kosten geraamd voor afvoer per as naar een rwzi. 

De kosten voor inzameling (leidingwerk) zijn uit lit. 13 overgenomen, 
welke deze weer op lit. 24 heeft gebaseerd. 

Werkwiize 
De werkwijze was de volgende: 
1) 

2) 
3) 

beknopte inventarisatie van 25 op de markt aanwezige biologische 
compactsystemen; 
voorselectie a.h.v. de geschiktheid voor denitrificatie; 
selectie op grond van de criteria praktijkervaring, eenvoud, aanpas- 
singen, storingsgevoeligheid, flexibiliteit t.a.v. variatie in belasting, 
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bedieningsgemak, ruimtebeslag, mogelijkheid tot defosfateren, 
gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen, slibafvoer en slibproduktie. 

dimensionering en kostenraming van de vier systemen; 

optimalisatie kostenraming meest economische systeem; 
vergelijking met kosten fysisch-chemische zuivering uit lit. 13. 

4) selectie van vier systemen; 
5 )  
6) keuze meest economische systeem; 
7) 
8) 

Resultaten 
Het meest economische systeem lijkt de Sequencing Batch Reactor 
(SBR). 
In tabel 1 zijn de investeringskosten weergegeven voor de verschillende 
afvalwatertypen en bedrijfsschalen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
SBR en inzamelingssysteem. De kosten voor het inzamelingssysteem 
(voor transport van het afvalwater uit het drainagesysteem van het 
bedrijf naar de zuivering) zijn overgenomen uit lit. 13. 

Tabel 1 Investeringskosten SBR (excl. BTW) 

In tabel 2 zijn de geraamde jaarlijkse kosten per m3 afvalwater en  per ha 
weergegeven. 

Tabel 2 Jaarlijkse kosten voor behandeling en inzameling (excl. BTW) 
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t p  zuivering 

De jaarlijkse kosten voor afvoer per as zijn becijferd op f 20,-/m3. Dit 
betekent dat deze optie alleen economisch haalbaar lijkt voor individuele 
substraatbedrijven met recirculatie, schaal 2 ha. 
Directe vergelijking is alleen mogelijk voor de schaal van 2 ha en afval- 
watertype 1 (tabel 3). 

invest. invest. 
inzame- zuive- 
ling ring 

Tabel 3 Vergelijking investeringskosten en jaarlijkse kosten biologische zuivering en fysisch- 
chemische zuiveringstechnieken (excl. BTW, schaal 2 ha, afvalwatertype i) 

jaarlijks jaar- jaar- 
l i j k s / ~ ~ ~ ~  iijksha 

ionenwisseling + 
korrelreactor 

electrodialyse 

hyperfiltratie 

SBR (biologisch) 

invest. 
totaal 

261.800 

187.800 

138.800 

149.800 

56.080 I 11,6 I 28.040 

33.180 16.890 

31.100 15.550 

Randvoorwaarden 
de marge in de kostenramingen voor de zuiveringstechnieken bedraagt 

bediening van de apparatuur bedraagt ca. 1/5 manjaar ongeacht de 
hier genoemde schaalgrootten (is meegerekend in de kostenraming); 
er  is voor deze toepassing nog geen praktijkervaring voor de biologi- 
sche zuivering; 
er  is voor de biologische zuivering onzekerheid over de te behalen 
rendementen voor nitraat zonder nitraatmonitoring; nitraatmonitonng 
betekent een extra investering van tenminste f 15.000,-. Van minder 
belang is een pH-regeling (f 3.000,-); 
voor alle zuiveringstechnieken geldt dat installatiekosten en ruimtebe- 
slag niet meegenomen zijn. Over het algemeen kan voor werktuig- 
bouwkundige/electrische installatiewerkzaamheden 15 % van de 
investeringskosten worden aangehouden; 
voor slibverwerking (indikken en storten) is gerekend met f 550,- per 
ton droge stof ex. BTW. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst 
andere tarieven berekend zullen worden voor de slibafzet; 
de inzamelingskosten zijn sterk afhankelijk van de locale situatie. Bijv. 
ligging van de bedrijven, reeds aanwezige leidingen etc. Deze kosten 
kunnen daarom zowei goedkoper als duurder uiwallen. 

I 2 0  %; 
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- bij hyperfiltratie komt een volumineuze reststroom vrij: 2 10 % van 
het behandelde afvalwater. De verwerkingskosten hiervoor zijn niet 
rneegere kend! 

Conclusies 
- E r  zijn veel biologische compactsystemen op de markt die in beginsel 

zouden kunnen worden gebruikt voor denitrificatie. De aanpassingen 
zijn veelal gering; 

- De prijzen van de  eenvoudigste compactsystemen liggen niet veel 
uit een; 

- De kosten voor biologische behandeling komen binnen de onzeker- 
heidsmarges overeen met die voor hyperfiltratie, de goedkoopste 
fysisch-chemische zuiveringstechniek volgens de Haskoning studie; 
echter door het niet meerekenen van de verwerkingskosten voor het 
concentraat zullen de kosten voor hyperfiltratie stijgen; 

- De kosten voor schaalgrootte 10 of 20 ha zijn relatief gunstig; 
- In de meeste gevallen is biologische zuivering aanzienlijk goedkoper 

dan afvoer van het drainagewaterhpuiwater per as; uitzondering is 
een individueel substraatbedrijf met optimale recirculatie. 

Aan beve iin pen 
- De inzamelingkosten hebben in het kostenplaatje een grote bijdrage. 

Een nadere analyse hiervan is wenselijk; 
- Voor meer duidelijkheid over de haalbaarheid van biologische zuive- 

ring op kleine schaal is praktijkonderzoek naar de betrouwbaarheid 
van het denitrificatieproces voor het onderhavige afvalwater en het 
bepalen van de optimale ontwerprichtlijnen noodzakelijk. 
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Grondteelt 
nieuw, l.Oha 3000 1.50 

0.6ha 2000 1 .50 

bestaand,l.Oha 4000 2.50 

0.6ha 3000 2.50 

Substraatteelt 
nieuw, l.Oha 3000 1.50 

0.6ha 2000 1.50 

bestaand,l.Oha 4000 2.50 

0.6ha 3000 2.50 

BIJLAGE 6 

1.80 16 0.29 

1.80 16 0.29 

2.90 16 0.46 

3.00 16 0.48 

1.80 16 0.29 

1.80 16 0.29 

2.90 16 0.46 

3.00 16 0.48 
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Aanbeveling 2: Afstromend hemelwater kasdek 

opmerkingen: 
Opvang van afstromend hemelwater wordt verondersteld in het regenwa- 
terbassin te gebeuren. De investering van f5000,- is bedoeld voor een 
voorziening waarbij er altijd ruimte is voor de opvang van het eerste 
afstromende hemelwater, zonder dat een direkte overstort naar het 
oppervlaktewater nodig is. Wanneer deze zekerheid niet is ingebouwd, 
kan de investering enkele duizenden guldens lager zijn. 
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0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

Aanbeveling 3: Drain-, drainage- en spuiwater 

12000’ 

30003 
+ 120001 

3ood 
+ 120001 

I I 

3.502 

3.402 

3.402 

Grondteelt II nieuw, l.Oha I 120001 

5.50 16 

4.90 16 

5.90 16 

Substraatteelt 
nieuw, l.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

120001+ 
4Ooo4+ 
m6 

12000’+ 
4Ooo4 + 

5 o o o o 6  

3&+ 
120001+ 
40004 + 

t i 0 0 0 0 6  

0.6ha 3&+ 
12000l+ 
40004+ 

SoooO6 

invest/m2 111 totaal in- 111 jaark. (%) 1 
vest/m2 

3.5d 1 4.70 

j.Wm2 

0.75 

0.88 

0.78 

0.94 

~~~ 

2.52+ 
0.15’ 
-1.15 
=1.52 

3.40+ 

-1.15 
=2.40 

o. 1s7 

2.60 + 

-1.15 
=1.60 

0.15’ 

3.50+ 

-1.15 
=2.50 

0 . 1 5 ~  

opmerkingen: 
* =regenwateropslag (bassin 500m3, in de praktijk plaatst men vaak een 
groter bassin);*=goede drainage;3=centrale opvang regen~ater ;~=dra in-  
waterafvoer;s=vleugeIgoot (duurzamere goten van Al betekenen een 
hogere investering/m2 (f7,-) maar ook relatief lagere jaarkosten);6= 
drainwater-ontsmetter (verhitter). Niet meegenomen bij recirculatie 
drainagewater bij grondteelt; ’= ontsmetting drainwater per rn2: 3001 
drainwater a 2 m3 gas/m3 water = f0.15. 

af  baten bij substraat + recirculatie: 3001 a(1.35m3 water) + f0.75/m2 
mest) = 0.40+0.75=fl.l5/m2 

Aanbeveling 4: schrobputjes 
p.m. 
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Grondteelt 
nieuw, l.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

Substraatteelt 
nieuw, l.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

3 m 1  0.30 3.30 12 0.66 

3 m 1  0.30 5.30 12 0.90 

3 m l  0.30 3.30 12 0.66 

3oooo' 0.30 5.30 12 0.90 

3 m '  0.30 3.30 12 0.66 

3 m 1  0.30 5.30 12 0.90 

3 m '  0.30 3.30 12 0.66 

3 m '  0.30 5.30 12 0.90 

opmerkingen: 
' Aansluiting op riolering. In de werkgroep is uitgegaan van dit bedrag 
voor het treffen van de voorzieningen t.b.v. de aansluiting op het riole- 
ringsnet, incl. de  kosten voor overbrugging van bedrijf naar net, geba- 
seerd op een afstand tot 100m. Kosten voor verzameling in het bedrijf en 
eventuele buffering zijn hierbij niet inbegrepen. 
De €0.30/m2 investering is voor het reinigen van het kasdek in loonwerk. 

Aanbeveling 6: Bloemvoorbehandelingsmiddeien 
Eventueel aansluiting op riolering, zie kosten onder aanbeveling 5. 

Aanbeveling 7: Percolatiewater van organisch afval 
Eventueel aansluiting o p  riolering, zie kosten onder aanbeveling 5. 

Aanbeveling 8: Condensotwater 
Het is geen probleem dit water te hergebruiken. 

Aanbeveling 9: Filterspoelwater 
Eventueel aansluiting op riolering, zie kosten onder aanbeveling 5. 
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Substraatteelt 
nieuw, l.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

12000' 8.80 21 1.85 

+71o0o4 =2.05 
+ 50002 0.203 

120001 13.50 21 2.84+ 
+ 5000* 0.203 
+64Ooo4 =3.04 

+ 50002 0.203 

12000' 13.50 21 2.84+ 
+ 50002 0.203 
+ 6 4 0 0 0 4  =3.04 

12000' 8.80 21 1.85+ 

+71oOO4 =2.05 

opmerkingen: 
* Bronnen; * Leges, oppompen en lozen f5000,- (info. Provincie Zuid 
H ~ l l a n d ) ; ~  Kosten van electriciteit (3 kWh per m3   at er);^ omgekeerde 
osmose installatie. 

Aanbeveling 11: Huishoudelijk afvalwater 
Aansluiting op de riolering. Voor kosten zie onder aanbeveling 5.  
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Grondteelt 
nieuw, l.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

SU bstraatteelt 
nieuw, 1.Oha 

0.6ha 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

Aanbeveling 12: Registratie- en meetverplichting 

0.05 t. 
3000 0.30 1s 0.20 

3Ooo 0.50 1s 0.07 t. 
0.33 

3000 0.30 1s 0.05 + 
0.20 

3Ooo 0.50 1s 0.07 t. 
0.33 

3000 0.30 1s 0.05 t. 
0.20 

3000 0.50 1s 0.07 t. 
0.33 

3Ooo 0.30 1s 0.05 t. 
0.20 

3000 0.50 1s 0.07 t. 
0.33 

bestaand,l.Oha 

0.6ha 

Opmerking: 
De investering betreft meetapparatuur ed. (debiet-meters). Dit is inclu- 
sief f2000,- voor nalopen en dergelijke. 

2oooo 5 7.00 20 1.40 

2oooo 5 8.33 20 1.66 

Aanbeveling 13: Uit Ie kwa ter su bs t raatafval 
Aansluiting op riolering. Voor kosten zie aanbeveling 5. 

Aanbeveling 14: Stomen 

Grondteelt 
nieuw, 1.Oha 1 6.80 I 20 I 1.36 

Opmerking: 
Investering betreft de  stoom-appendages op de ketel ed. 
De kosten voor het gas vallen weg tegen de kosten van chemische 
grondontsmetting. In de investering is tevens opgenomen de zeilen en 
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leidingen. De f5,- is voor de stoom-drainage en arbeid (100 uurha  
a f30,-/uur). 

Aanbeveling 15: Koelwater grondkoeling 
E r  wordt vooral gewerkt met een gesloten koelsysteem. Dit zal geen 
problemen opleveren bij de CUWVO. 

Aanbeveling 16: Dompelbaden 
Voor eventuele investeringen (uitsluitend bij enkele bol-bloemen van 
belang) wordt verwezen naar de bloembollen-sector. 

Aanbeveling 17: Waswater 
E r  zal een aansluiting op  de riolering plaats moeten vinden. Tevens zal 
een bezinkputje aangebracht moeten worden. Voor de investeringen 
wordt verwezen naar aanbeveling 5. 

Aanbeveling 18: Afdruipventielen 
Dit komt in de praktijk nauwelijks meer voor. Het is bij de gebruikte 
uitgangspunten (redelijk goede bedrijfsinrichting) niet reëel hier een 
investering voor op te nemen. 
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BIJLAGE 7 

Stoffenlijst EG-132 bron: RIZA 
zwarte-lijststoffen (*) en potentiële zwarte-lijststoffen 
.......................................................................... 

1-chloornaftaleen 
1-chloor-2-nitrobenzeen 
l-chloor-2,4-dinitrobenzeen 
1-chloor-3-nitrobenzeen 
1,l-dichloorethaan 
1,l -dichloore t heen (vinylideenchloride) 
1,1,1-trichloorethaan 
l,l,Z-trichloorethaan 
1, 1,2-trichloortrifluorethaan 
l,l,Z,Z-tetrachloorethaan 
1,2-dibroomethaan (ethyleendibromide) 
1,2-dic hloorbe nzee n 

* 1,2-dichloorethaan 
1,2-dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 

* 1,2,4-trichloorbenzeen 
1,2,4,5-tetrachloorbenzeen 
1,3-dichloorbenzeen 
1,3-dichloorpropeen 
1,3-dichloor-2-propanol 
1,4-dichloorbenzeen 
2-amino-4-chloorfeno1 
2-chlooraniline 
2-chloorethanol 
2-chloorfenol 
2-chloortolueen 
2-chloor-p-toluidine 
2,3-dichloorpropeen 
2,4-dichloorfenol 
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (zouten, esters) 
2,4,5-trichloorfenoxyyazijnzuur (2,4,5-t) 
2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine (cyanuurchloride) 
3-chlooraniline 
3-chloorfenol 
3-c hloortolueen 
4-chlooraniline 
4-c hloorfenol 

. 
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4-chloornitrobenzeen 
4-chloortolueen 
4-chloor-2-nitroaniline 
4-chloor-2-nitrotolueen 
4-chloor-3-me t hylfenol (4-chloor-3-Cresol) 
4,4’-diaminodifenyl (benzidine) 

* aldrin 
allyichloride 
antraceen 
arseen en arseenverbindingen 
atrazine 
azinfos-ethyl 
azinfos-methyl 
bentazon 
benzeen 
benzylchloride (chloortolueen) 
bifenyl 
bis( 2-chloorisopropyl)ether 

chloorazijnzuur 
chloorbenzeen (monochloorbenzeen) 
chloordaan 
chloornaftaleen (alle isomeren) 
chloornitrotoluenen (excl. 4-chloor-2-nitro) 
chloortoluidinen (chlooraminotoluenen) 
chloralhydraat 

chloropreen (2-chloorbutadieen- 1,3) 
chroom en chroomverbindingen 
cumafos 

* ddt (en metabolieten ddd en dde) 
demeton (o,-s,-s-methyl en  s-methyl-sulfon) 
dibutyltinchloride (dibutyltindichloride) 
dibutyltinoxide 
dibutyltinzouten (alle) 
dichlooranilinen (alle isomeren) 
dichloorbenzidinen (dichloordiaminodifenyl) 
dichloormethaan (methyleenchloride) 
dichloornitrobenzeen (alle isomeren) 
dichloorprop (2,4-dichloorfenoxypropaanzuur) 
dic hloortolueen 
dichloorvos 

* cadmium en cadmiumverbindingen 

* chloroform (trichloormethaan) 
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* dieldrin ( 1,2,3,4,10,10-hexachloor-etc.) 
diethylamine 
dimethoaat (cygon) 
dimethylamine 
disulfoton 
endosulfan 

epichloorhydrine (isobutyiacrylaat) 
e t hylbenzee n 
fenitrothion 
fenthion 
foxim 
heptachloor inclusief heptachloorepoxide 

* endrin 

* hexachloorbenzeen 
* hexachioorbutadieen 
* hexachloorcyclohexaan 

hexachloorethaan 
* isodrin 
* kwik en kwikverbindingen 

linuron 
malathion 
mcpa (2-me t hy l-4-c hloorfenoxyazij nzuur) 
mecoprop-p (2-methyl-4-chloorfenoxypropaanzuur) 
met hamidofos 
mevinfos 
monolinuron 
naftaleen 
omethoaat 
oxydemeton-me t hyl 
polycyclische aromatiesche koolwaterstoffen (6 van Borneff) 

* pentachloorfenol (pcp) 
polychloorbi- en polychloortrifenylen (pcb) 
propanii (3,4-dichloorpropanílide) 
pyrazon (chioridazon) 
simazine 
tetrabutyltin 

te trachloorkooistof (te trac hloorme thaan) 
tolueen (methylbenzeen) 
triazofos 
tributylfosfaat 
tributyltinoxide 

* tetrachlooretheen (perchloorethyleen) 
* 

* trichloorbenzeen (alle isomeren) 
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* trichlooretheen 
trichloorfenolen (alle isomeren) 
trichloorfon 
trifenyltinacetaat 
trifenyltinchloride 
trifenyltinhydroxide 
trifluralin (trifluoralin) 
vinylchloride (chlooretheen) 
xyleen (alle isomeren) 
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BIJLAGE 8 

Afwijkende standpunten 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 

Aanbeveling i), Condenswater: 
LNV pleit voor het opnemen van een evaluatiemoment in 1994, zodat 
op basis van de resultaten van het door het Landbouwschap geïnitieerde 
onderzoek naar behandeling van de regengoot kan worden beoordeeld 
op welke termijn de aanbeveling gerealiseerd kan worden. 

Aanbeveling 3), Drain-, drainage- en spuiwater: 
LNV onderschrijft het principe van centraal inzamelen van deze stromen 
en het recirculeren als gietwater. De normering op basis van het natri- 
umgehalte is echter onvoldoende te onderbouwen wat betreft hergebruik 
van drainagewater van grondteelten. Er  kunnen problemen optreden bij 
bijvoorbeeld gronden waar bromide of mangaan in het drainagewater 
voorkomen. LNV pleit ervoor om ca. twee jaar te wachten op onder- 
zoeksresultaten, alvorens een normering op te nemen. Het Proefstation 
voor de tuinbouw onder glas (PTG, Naaldwijk) zal namelijk onderzoek 
verrichten op dit gebied. 



Afwijkend standpunt van het Landbouwschap op de verschillende onderdelen van 
de CUWO-rapportage "Afvalwaterproblematiek glastuinbouw; aanbevelingen voor 
WO - v e r g u n n i ngv e r 1 en i ng " . 

- Middel- en doelvoorschriften 

Vanwege de structuur van de lozingen in de glastuinbouw heeft de C W O -  
subwerkgroep zich gericht op het opstellen van aanbevelingen die de inrich- 
ting en de bedrijfsvoering van de bedrijven betreffen, de zogenaamde 
middelvoorschriften. In een permanente discussie met de sector heeft het 
Landbouwschap zich ingespannen om een zo breed mogelijk draagvlak voor 
deze middelvoorschriften te verkrijgen. Dit brede draagvlak is onontbeer- 
lijk om de lozingen vanuit de glastuinbouw succesvol te kunnen saneren. 
De voorgestelde middelvoorschriften zullen diep ingrijpen in de bedrijfs- 
voering van de tuinder. Daarbij gaat het niet alleen om de mentale en 
financiële gevolgen maar ook om de teelttechnische consequenties. Vele 
van deze gevolgen zijn nu nog niet of nauwelijks te overzien. 
Het Landbouwschap vindt het daarom onaanvaardbaar dat naast de in veel 
opzichten al vergaande aanbevelingen voor middelvoorschriften ook nog 
aanvullende c.q. doelvoorschriften mogelijk zijn. Het Landbouwschap is 
het dan ook niet eens met het gestelde in 6.6.:aanbevelins 3 (drain-, 
drainage- en spuiwater) waar wordt gesteld dat er eventueel eisen kunnen 
worden opgenomen t.a.v. de aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen, 
p H  en mogelijke roodkleuring ten gevolge van ijzerchelaten in het drain- 
en drainagewater. Hetzelfde geldt voor aanbeveling 14 in 6.6 (grondontsmet- 
ting d.m.v. stomen) waar met het gestelde dat het te lozen drainagewater 
geen chemische grondontsmettingsmiddelen of daarvan afgeleide, schadelijke 
afbraakprodukten mag bevatten, niet kan worden ingestemd. Op deze laatste 
aanbeveling zal in het navolgende nog worden ingegaan. 
Het Landbouwschap is van mening dat aan de sector de rust moet worden 
geboden om de aanvaardbare middelvoorschriften uit te voeren. Na een 
bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar, kan worden bekeken wat de uitwer- 
kin van de maatregelen is geweest en of er eventuele bijstellingen moeten 
plaatsvinden. 

- Riolerinq 

De huidige infrastructuur van de riolering, voor zover al aanwezig, is 
niet afgestemd op de (hydraulische) belasting vanuit de glastuinbouw. Uit 
technisch en economisch oogpunt gezien is het niet haalbaar om binnen een 
tijdsperiode van 5 à 10 jaar het overgrote deel van de bestaande glastuin- 
bouwgebieden op de riolering aan te sluiten. Dit betekent dat ingrijpende 
en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn waarvoor de verantwoordelijkheid 
bij de Gemeenten ligt. Zij zijn en blijven er verantwoordelijk voor dat 
een riolering van voldoende capaciteit tot aan het tuinbouwbedrijf wordt 
aangelegd. De riolering moet dan wel worden gedimensioneerd op het spuivo- 
lume nadat de verschillende middelvoorschriften door de bedrijven zijn 
toegepast. De in het rapport genoemde lozing van 5 à 10 m3 per bedrijfs- 
ha per etmaal kan niet worden onderbouwd en komt niet overeen met het 
veelal onregelmatige lozingspatroon in de glastuinbouw. 
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Het Landbouwschap blijft fundamenteel van mening verschillen over het 
beleid zoals onder meer aangegeven in het hoofdstuk "Aansluiting op de 
riolering" (6.3). Bij onvoldoende zicht in de tijd bezien wijst het Land- 
bouwschap een saneringsvoorschrift af. Dit zal namelijk betekenen dat in 
het merendeel van de gevallen de tuinder ook nog eens de (aanzienlijke) 
last van het niet aanwezig zijn van een riolering op zijn schouders krijgt. 
Het ontbreken van een adequate riolering mag niet worden afgeschoven op 
de tuinbouwbedrijven. Een zuiveringsinstallatie op het tuinbouwbedrijf is 
geen oplossing. Op verschillende plaatsen in het rapport worden over het 
zelf zuiveren kritische opmerkingen gemaakt. Deze kritiek is in de aanbeve- 
ling zelf niet terug te vinden. De ervaringen in de champignonteelt hebben 
de afgelopen vier à vijf jaar duidelijk gemaakt dat het zelf zuiveren 
door de teler geen enkel perspectief biedt. Het Landbouwschap blijft het 
met deze aanbeveling dan ook principieel oneens. 
Met het in de aanbevelingen genoemde afstandstraject (van 100 tot 1500 m) 
en de daaruit voortkomende extra aansluitkosten voor de tuinder kan ook 
niet worden ingestemd. Gelet op de al zeer hoge lasten die uit de cane- 
ringseisen zonder extra aansluitkosten t.b.v. de riolering voortvloeien, 
is het niet aanvaardbaar dat daar nog eens onbekende maar waarschijnlijk 
zeer hoge kosten van het leggen van de leiding voor de tuinder bijkomen. 
Hetzelfde geldt voor het eventueel bufferen van het spuiwater. De problema- 
tiek van de onvoldoende capaciteit van de riolering, wordt op deze wijze 
ook naar de tuinder toegeschoven. 

Het Landbouwschap kan instemmen met de norm zoals die in de concept MVB- 
WVO glastuinbouw wordt gesteld (maximaal 100 m per ha glas). Deze norm is 
ook in het kostenoverzicht in bijlage 6 gehanteerd. 

Condenswater (6.6: aanbevelina l i  

Uit de informatie van het ministerie van LNV blijkt duidelijk dat recircu- 
latie van het condenswater uit de condensgootjes bij de bestaande bedrijven 
pas mogelijk zal zijn als de verzinkte stalen goten met een verf/olie 
zijn behandeld. Indien dit niet kan gebeuren, zullen de meeste teelten 
vanwege de opeenhoping van het zink in het recirculatiewater, onmogelijk 
worden. Naar schatting zal 80% van de bestaande condensgoten moeten worden 
behandeld. Er bestaan nog vele onzekerheden t.a.v. de duurzaamheid en de 
werkzaamheid van de middelen, de technische en arbeidskundige aspecten 
van het aanbrengen, de milieu-aspecten van de behandeling alsmede t.a.v. 
de gevolgen voor het gewas (eventuele dampwerking). De beschikbare ver- 
ven/oliën worden daarom nog nauwelijks in de praktijk toegepast. Het 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas gaat hier op korte termijn onderzoek 
naar doen dat helaas enige tijd in beslag zal gaan nemen. Het Landbouwschap 
is het met het ministerie van LNV eens dat een termijn van twee jaar te 
kort is om én het noodzakelijke onderzoek te doen én bij positieve conclu- 
sies de resultaten in de praktijk toe te passen. 
De overgangstermijn van twee jaar of één teeltwisseling bij meerjarige 
gewassen dient daarom pas na gebleken geschiktheid van de coatings in te 
gaan. 

05\1682.02 
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- Afstromend hemelwater kasdek ( 6 . 6 . :  aanbevelinq 2 )  

Het Landbouwschap blijft van mening dat er bij deze aanbeveling geen reële 
verhouding bestaat tussen de kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het 
milieuhygiënisch rendement. Deze aanbeveling ontbeert dan ook ieder draag- 
vlak bij de tuinders. 
In het kostenoverzicht wordt de gemiddelde financiële inspanning voor 
deze aanbeveling aangegeven. Rond dit gemiddelde zijn er uitschietera 
naar beneden en naar boven. De bepalingen op dit punt in de concept AMvB 
wijken af van deze aanbeveling. 

- Grondontsmettinu d.m.v. stomen (6.6.: aanbevelincy 14) 

In het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet (BMW) is er het afgelopen jaar 
een intensieve discussie geweest over het gebruik van chemische grondont- 
smettingsmiddelen in de glastuinbouw (o.a. metam-natrium). Daarover zijn 
ook gedetailleerde afspraken gemaakt. Met ingang van 1 januari 1993 zijn 
de grondontsmettingsmiddelen alleen op recept verkrijgbaar bij erkende 
depots. Telers van glastuinbouwprodukten mogen eenmaal per jaar een grond- 
ontsmetting uitvoeren. Zij moeten echter wel een recept aanvragen bij de 
Plantenziektenkundige Dienst (PD). De PD beslist over de toestemming en 
registreert de aanvrager. Het gaat jaarlijks om een beperkte te ontsmet- 
ten oppervlakte (300 à 400 ha bloemisterij; 200 à 300 ha glasgroenteteelt). 
Het is voor het Landbouwschap principieel onaanvaardbaar dat het bestrij- 
dingsmiddelenbeleid naast genoemde afspraken vanuit de BMW, ook nog eens 
vanuit de WVO gestuurd (en doorkruist) gaat worden. Er kan ook niet mee 
worden ingestemd dat de tuinder moet aantonen dat er geen alternatief is 
voor het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen. Deze aanbeveling 
is ook des te verwonderlijker als eerder wordt gesteld dat er in het 
algemeen geen criteria voorhanden zijn om te bepalen in welke situaties 
wel of niet kan worden gestoomd. 
Het gestelde in de concept AMvB wijkt af van deze aanbeveling. 

- Waswater van produkten (6.6: aanbevelinu 17)- 

Alvorens met deze aanbeveling kan worden ingestemd zullen er, bij afwezig- 
heid van riolering, oplossingen voor de tuinder moeten komen om het restant 
van het waswater kwijt te kunnen raken. Het uitrijden over het land is 
een mogelijkheid maar wordt in het kader van het Lozingenbesluit Wet Bodem- 
bescherming niet meer toegestaan. A l s  lozing op de riolering niet tot de 
mogelijkheden behoort, dient geloosd te kunnen worden op oppervlaktewater. 

- Kosten van de saneringsmaatreqelen (hoofdstuk 7 )  

De gemaakte berekeningen wijzen uit dat de uitvoering van de voorgestelde 
aanbevelingen grote financiële inspanningen van de bedrijven zullen gaan 
vragen. Zeker de kleinere glasbedrijven worden zwaar belast. 
In het kader van de MJP-G heeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) 
op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij "de ' 

financiële ruimte voor een gemiddeld bedrijf met perspectief voor continu- 
iteit op de middellange termijn" berekend. Het ministerie heeft deze 
berekening overgenomen. 
Het Landbouwschap is het om de volgende redenen niet met deze benadering 
eens : 

05\1682.02  
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a. In de berekeningen wordt er bij voorbaat al vanuit gegaan dat duizenden 
glastuinbouwbedrijven niet in staat zullen zijn om de aangegeven inves- 
teringen op te brengen. Bij de berekeningen is dan ook een belangrijk 
deel van de glastuinbouw buiten beschouwing gebleven. 

b. De door het L E I  berekende financiële ruimte is gebaseerd op de relatief 
goede jaren van vóór 1992. In 1992 is de inkomenssituatie van de tuinder 
ongeveer een derde van die in de jaren daarvoor. De verwachtingen voor 
1993 zijn niet veel beter. 

c. De berekende ruimte wordt door lagere en hogere overheden voor allerlei 
milieu-maatregelen geclaimd zonder dat er met cumulatieve effecten 
rekening wordt gehouden. 
De glastuinbouwbedrijven worden naast de WO-maatregelen ook met aller- 
lei andere milieu-maatregelen geconfronteerd die individueel en collec- 
tief ook belangrijke investeringen zullen vragen. Iedere overheid beziet 
alleen de gevolgen van zijn milieu-compartiment zonder rekening te 
houden met het totaal van alle gevolgen van het milieubeleid voor het 
bedrijf. Tal van andere milieu-maatregelen zullen tegelijkertijd een 
beroep gaan doen op de financiële en mentale spankracht van de onderne- 
mer zoals het MJP-G (naast de voorgestelde maatregelen in het kader 
van de WVO zullen er ook nog vele andere maatregelen met financiële 
consequenties genomen moeten worden), het Energiebesparingsbeleid, de 
Hinderwet, de Wet Bodembescherming, de Bedrijfsinterne Milieuzorg, de 
afvalproblematiek etc. 

Het Landbouwschap neemt dus voor deze benadering geen enkele verantwoorde- 
lijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en in dit geval 
de water- en zuiveringschappen c.q. het ministerie van Verkeer en Water- 
staat om de verschillende maatregelen voor de bestaande bedrijven zodanig 
te coördineren en gefaseerd in te voeren dat de sector ze technisch en 
financieel kan verwerken. Deze verantwoordelijkheid is naar de mening van 
het Landbouwschap in dit rapport slecht ingevuld. 

- Tussenrapportaffe 

Het Landbouwschap is in de tussenrapportage "afvalwaterproblematiek glas- 
tuinbouw" (februari 1992) niet accoord gegaan met de definitie voor nieuwe 
glastuinbouwbedrijven. Het Landbouwschap handhaaft dit bezwaar en blijft 
van mening dat de gehanteerde definitie in de praktijk tot grote verwarring 
aanleiding geeft. 

- Relatie met de Alsemene Reqels WVO 

Het Landbouwschap is niet betrokken geweest bij de opstelling van de 
concept Algemene Regels WVO (Lozingenbesluit WVO glastuinbouw). Wel kan 
worden geconstateerd dat de concept Algemene Regels op verschillende punten 
afwijken van de CUWVO-aanbevelingen. Het Landbouwschap vindt dit een onge- 
wenste situatie aangezien de Algemene Regels naar verwachtinç pas begin 
1995 van kracht worden en er nog vele vergunningen verleend zullen gaan 
worden op basis van de CUWO-aanbevelingen. In een later stadium moeten 
de vergunningen dan weer in overeenstemming met de Algemene Regels worden 
gebracht. 
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Ook maakt het Landbouwschap zich zorgen over de invulling van de vergunnin- 
gen voor de bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven. De ervaringen tot 
nu toe zijn dat de waterkwaliteitbeheerders de concept-aanbevelingen van 
de C U W O  als basis nemen en daarop diverse aanvullende afwijkingen plegen. 
Recent worden daarbij ook de concept Algemene Regels betrokken. Het geheel 
maakt een zeer ongecoördineerde indruk terwijl de opzet van de C U W O  toch 
is om de vergunningverlening door de individuele waterkwaliteitbeheerders 
zo goed mogelijk te coördineren. 
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