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Glastuinbouw Waterproof 

- Opheffen groeiremming  en afbraak 

gbm door geavanceerde oxidatie (1) 

- Zuiveren restant water (2) 

29 maart 2012 

 

Erik van Os, Bram van der Maas, Margreet Bruins, 

Marcel Raaphorst 

Wageningen UR Glastuinbouw 

Project “Voorkomen groeiremming” 

• Doel: Kan emissie (spui) worden verlaagd door 

groeiremming op te heffen? 

Redenen om te lozen 

– Ophoping Natrium 

– (Angst voor) groeiremming 

– (Angst voor) ziektes 

– Spoelen van filters 

– Teeltwisseling: schoonmaken leidingen ed 

– Teeltwisseling: start nieuwe teelt 

– Voedingsschema 

– Storingen 

– .... 

– .... 

 

 

Geavanceerde Oxidatie 
(advanced oxidation process = AOP) 

AOP is een behandeling voor het verwijderen 

van organische materialen (zoals pesticiden) 

door middel van oxidatie.  

Een oxidatie reagens (o.a. H2O2 ) en een 

katalysator (UV-C licht) zijn noodzakelijk.  

 

Stap 1) het genereren van vrije (hydroxiel (HO•)) 

    radicalen 

Stap 2) oxideren van de vervuilingsstoffen door  

    deze vrije radicalen.  
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Duurproef roos - groeiremming 
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maart 2010 – november 2011 

Vaststellen groeiremming   

  

 Biotoets (Fytotoxkit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotoets resultaten  (% groei t.o.v. referentie) 
 

Datum A-v A-s B-v B-s C-v C-s

21-5-2010 -6 6 8 -5

5-7-2010 -7 16 26 24

20-8-2010 -26 -19 -6 -9

10-9-2010 -15 -6 -8 -2 -2 11

1-10-2010 -11 12 4

29-10-2010 -11 -9 24 -5 2

19-11-2010 -14 -15

7-1-2011 -25 -25 -3 -22 7

4-2-2011 -21 -26 0 -26 -6

18-2-2011 -11 2

25-2-2011 0 -19 -2 20 -11 0

25-3-2011 -11 -4 -26 -16 -23 -11

15-4-2011 -1 7 3 18 8 12

13-5-2011 -24 -33 -8 2 -3 7

10-6-2011 -18 -8 -7

12-7-2011 -15 -17 0 -15 -5

Tuinkers

A: standaard (=UV) 

B: UV +100% hergebruik 

C: 100% hergebruik + H2O2  +UV 

V = vuil 
S = schoon 

Oogstdata 

2010-2011 

Biotoets H2O2 / LD-UV, meetdag 8 juni Effect geavanceerde oxidatie op afbraak  
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Samenvattend 

• Biotoets (fytotoxkit) is een goed werkbare test voor 

het aantonen van groeiremming  

• Geavanceerde oxidatie met H2O2/UV kan 

groeiremming voorkomen  

• Geavanceerde oxidatie breekt in hogere 

doseringen GBM af 

 

Opgegeven verliezen 2011 (m3/ha) 

Vergelijking berekening en  

opgave telers 2010 en 2011 

N-emissie filterspoeling en spui 2011 

 en Emissienormen N 

Samengevat 

• Natrium nauwelijks reden om te spuien 

• Grote verschillen tussen telers: verlies aan water 

varieert van 40 tot 1600 m3/ha.jaar 

• Geavanceerde oxidatie belangrijk om minder te 

spuien 

– Zekerheid  

• Van belang: 

– Bewustwording 

– Durven en uitproberen 

Project “Zuivering spuiwater” 

• Doel:  

– Kan noodzakelijke spui worden gereinigd en 

hoe? 

– Waar moet apparatuur worden geplaatst? 
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Kas uit 

 

Planten 
in kas 

Drainbak  
in kas Vuilwatertank 

in schuur 

Ontsmetter 
UV/verhitter 

Schoonwater 
tank nutriënten 

Regenwater 
of osmose 

mengbak 

Dagvoorraad 
tank 

Naar planten in kas 
Basis 

Spui Filter- 

spoelwater 

Lek Overloop 

Beperken emissie 

Planten 
in kas 

Drainbak  
in kas Vuilwatertank 

in schuur 

Ontsmetter 
UV/verhitter 

Schoonwater 
tank nutriënten 

Regenwater 
of osmose 

mengbak 

Dagvoorraad 
tank 

Naar planten in kas 
Basis 

Geen natrium 

Geen groeiremming 

RO/MD 
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Geavanceerde oxidatie 

• Is geavanceerde oxidatie voldoende? 

– Alleen bij UV  GBM 

– Nutriënten? 

• RO/MD? Ja 

• Actief kool? Nee, alleen GBM 
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Geavanceerde 
oxidatie 

Te doen in dit project: 

• Zuiveringstechnieken RO/MD in pilot 

• Business case 

– Welke technieken in welke situatie (gewas, 

waterkwaliteit) 

– Hoeveel m3 en verdeling over jaar 

• Elke dag een beetje of 1x grote massa?  

– Welke kwaliteit (natrium, GBM, scheve 

voedingsbalans) 

– Calamiteiten  


