
Uitslag enquête WaterEvent 2016 

 

Alle deelnemers aan het WaterEvent kregen van Ellen Beerling een keuze voorgelegd op 

welke strategie ze ‘hun geld op wilden inzetten’. Het werd duidelijk dat als men geld vrij 

te besteden heeft sommigen de voorkeur hebben voor zuiveren van het lozingswater 

(40.5 personen), maar dat meer dan het dubbele aantal mensen liever het geld inzetten 

om emissieloos telen mogelijk te maken (82.5 personen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops 

 

Tijdens de workshops werd een gevarieerd programma aangeboden. Druk bezocht was 

de workshop van Erik van Os (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw) en 

Jaap Bij de Vaate (Delphy) over tools om de waterstromen van het bedrijf in kaart te 

brengen. Geconcludeerd werd dat de modellen een goed hulpmiddel zijn om meer inzicht 

te krijgen, maar pas echt gaan leven als je daar je eigen bedrijfsspecifieke gegevens in 

stopt.  

 

Drie workshops besteedden aandacht aan de zuiveringsplicht. Daan van Empel (LTO) en 

Martine Tieleman (VNG/Gemeente Westland) bespraken de stappen die 

zuiveringsclusters moeten doorlopen. Helder werd dat de tijd krap is en behoefte aan 

meer duidelijkheid groot is. Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, BU 

Glastuinbouw) en Margreet Schoenmakers (LTO) bespraken de mogelijkheden voor 

individuele bedrijven. Belangrijk aandachtspunt bleek dat je met de te kiezen 

zuiveringscapaciteit ook rekening moet houden met de stikstof-emissienormen. Kijk dus 

ook wat je in de toekomst nog mag lozen. Specifiek voor de grondteelt gingen Wim 

Voogt (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw) en Daan van Empel (LTO) 

in op zorg- en zuiveringsplicht. Hier werd geconcludeerd dat er rond het sluiten van de 

waterstromen en waterhergebruik in grondteelt nog veel (onderzoeks)vragen zijn. 

 

In twee andere workshops stond de waterkwaliteit bij recirculeren centraal. Ellen 

Beerling, Chris Blok (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw) en Ruud 

Kaarsemaker (Groen Agro Control) lieten zien dat emissieloos telen in substraatteelten 

onder bepaalde voorwaarden goed mogelijk is. In de discussie kwam naar boven dat wel 

wordt geloofd, maar sommigen twijfelen dit toe te passen omdat men vreest dat de 

voeding toch ongemerkt teveel afwijkt. Luc Hornstra (KWR) en William Quaedvlieg 

(Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw) bespraken de microbiologie in 

substraatteelten en chrysantenteelt op water. Naar voren kwam dat de microbiologie van 

water en biofilm belangrijk zijn voor een gezonde groei. Er zijn echter nog veel vragen 

hoe de ideale microbiologie er uit ziet en hoe je hier op stuurt. 


