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OZONTECHNIEK IN DE GLASTUINBOUW:
EEN BLIK OP DE TOEKOMST

In 2027 zullen glastuinbouwbedrĳven emissieloos kweken. Dit is het streven dat is vastgelegd in de

Kaderrichtlĳn Water, welke voortkomt uit de Europese Kader-richtlĳn Water (KRW). In dit ambitieuze plan is

vastgelegd dat lidstaten van de EU moeten streven naar gezonde waterkwaliteit. Nederland, en de agrarische

sector in het bĳzonder, heeft een additioneel plan gekoppeld aan de KRW.

Een van de acties in dit plan is de emissieloze kas. Dat een glastuinbouwbedrĳf emissieloos kan opereren

heeft een onderzoek van de Wageningen University bewezen. 2027 is de stip aan de horizon en 2023 het

eerstvolgende ĳkpunt. Tĳd om de balans voor jouw bedrĳf op te maken. Hoe staat jouw bedrĳf ervoor als het

gaat om emissieloos kweken? In dit artikel informeren we je over de stand van zaken en helpen we jou in te

schatten wat je nog moet doen voor 2023.

WAT BETEKENT DE KRW VOOR DE GLASTUINBOUW

In Nederland is gekozen om het waterbeheer op regionaal niveau te managen en te monitoren. Binnen

deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen aan de waterkwaliteit.

De EU heeft alle lidstaten rapportageverplichting gegeven om de kwaliteit te monitoren. Als gevolg hiervan

zijn er actieplannen ontwikkeld, die bij moeten dragen aan het doel dat in 2027 wacht. Voor de glastuinbouw

geldt dat de actiepunten zich bevinden op het gebied van emissie.
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Bij iedere keer dat water in sloten en andersoortig zoetwater wordt geloosd, komen meststoffen en

chemicaliën mee. Deze stoffen zijn schadelijk voor de kwaliteit van het zoetwater en milieu dit wordt dus

een halt toegeroepen.
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Besluit Glastuinbouw, afval- en
emissiepreventie.

Verplichting drainwater, drainagewater
of het spoelwater van filters
te leiden door een zuiveringsinstallatie
die ten minste 95% van de
werkzame stoffen verwĳdert.
Voor collectieve zuiveringen is het
onder voorwaarde mogelĳk om uitstel
te krĳgen tot 1-1-2021.

Activiteitenbesluit Milieubeheer, Als
gevolg van aanhoudende problemen met
hoge gehalten aan gewasbeschermings-
middelen in glastuinbouwgebieden, is in
2013 zuiveringsplicht afgekondigd.

Agrozone start in samenwerking met
WUR onderzoek naar de Waterefficiënte
Emissieloze Kas.

Waterkwaliteit op orde?:
Nagenoeg 100% reductie
t.o.v. 2013

Agrozone certificeert eerste Nederlandse
zuiveringsinstallatie.

Nagenoeg nul emissie voor nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen.



In 2023 wordt er geëvalueerd. Hoe staat het er dan voor met de binnenwateren in Nederland. Worden

de waterkwaliteitsdoelstellingen gehaald? Niettemin zĳn de eerste berichtgevingen niet heel positief. Volgens

demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er een stevig maatregelenpakket nodig

om de kwaliteit van het water te verbeteren. Dat geldt voor de landbouw, maar ook voor de glastuinbouw

en andere sectoren.

VERDERE ACTIES BLIJVEN NIET UIT
Hoewel er dus al fink wat maatregelen genomen zĳn, lĳken de eerste tekenen niet positief. De Unie van

Waterschappen ziet met lede ogen aan dat de vereiste kwaliteitsnorm nog niet in zicht is. Te vaak nog worden

schadelĳke stoffen als stikstof en fosfor (landbouw) gewasbestrĳdingsmiddelen (glastuinbouw) en

bĳvoorbeeld medicĳnresten in de Nederlandse wateren gevonden.

Met name in de talloze kleinere sloten en kanalen is de waterkwaliteit nog niet genoeg verbeterd. En hoewel

er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, zullen er nog meer maatregelen genomen gaan worden.



WAT ZIJN HIERVAN DE DIRECTE GEVOLGEN?

• Meer gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen) op de verboden lĳst;

• Versnelde daling van de maximaal toegestane emissie, wellicht tot 0 (nul).

Er gaat nu doorgepakt worden met het verbeteren van de waterkwaliteit in de Nederlandse wateren.

Glastuinbouwbedrĳven gaan hier ook de gevolgen van merken. Het terugbrengen van de emissie is

agendapunt nummer 1. In sommige gevallen zĳn binnen lokale overheden afspraken gemaakt over de

emissieloze kas. Die gaat er binnen sommige bestuursregio’s simpelweg komen.

DE EMISSIELOZE KAS
Daar is de term gedropt, “De emissieloze kas”. De emissieloze kas is de kas van de toekomst. Een volledig

gesloten watercircuit zonder ook maar een milliliter te verliezen, Nulemissie. Wageningen University en

Research (WUR) hebben met enkele partners waaronder Agrozone een demonstratieteelt opgezet in een

kas. Binnen dit onderzoek is getracht een volledig emissieloze teelt te draaien en deze te vergelĳken met

de traditionele manier van telen. Een teelt waarbĳ water en meststoffen geloosd worden.

De belangrĳkste conclusie uit dit onderzoek is dat emissieloos kweken mogelĳk is en dat dit geen gevolgen

heeft voor de opbrengst. Met andere woorden, emissieloos telen is even productief als de traditionele manier

van telen, máár wel veel beter voor het milieu. Het kan daarom zomaar betekenen dat er vanuit

overheidswege eisen worden gesteld aan telers. Om de doelen van 2027 te kunnen halen, wordt de

emissieloze kas misschien zelfs de norm.



OZONTECHNIEK ONMISBAAR IN DE EMISSIELOZE KAS

Ozon, ofwel O₃ is een natuurlĳk gas dat uit 100% zuurstof bestaat. Ozontechniek wordt al toegepast op

onder andere het drinkwater, legionellabestrĳding, afbreken (oxidatie) van medicĳnresten in water. En

Agrozone past dit sinds 2008 al toe voor het hergebruik van water in de glastuinbouw. Nadat ozon zĳn werk

heeft gedaan op het vervuilde water, blĳft zuurstof (O2) over. Dit water is precies hetgeen onze gewassen

nodig hebben om te groeien.

Ozon verrĳkt het zuurstof van water wel 350%. En het enige wat een

ozon-installatie nodig heeft is perslucht en stroom. Ozontechniek is een

onmisbaar onderdeel in de emissieloze kas. Om jouw kas

toekomstbestendig te maken, is een ozoninstallatie misschien wel

cruciaal. We adviseren je dan ook graag over de mogelĳkheden voor jouw

bedrĳf.
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OZONTECHNIEK LIJKT MEER VRUCHTEN AF TE WERPEN

In het onderzoek van de WUR naar de mogelĳkheden van emissieloos telen is vooral ingezet op het

aantoonbaar maken van de kansen van de emissieloze kas. Bĳgevolg zĳn er enkele opmerkelĳke uitkomsten

waargenomen bĳ de metingen. Zo werd bĳ de proef onder paprika’s bĳ de emissieloze kas 27,4 kg/m²

behaald en bĳ de referentieteelt 26,3 kg/m². Dat bewĳst dus dat de productie onder vrĳwel gelĳke voorwaarden

niet daalt bĳ het emissieloos telen. Dit feit wordt ook bevestigd door ervaringsdeskundige telers:

“Hygiëne is alles in de tulpenbroeierĳ op water. Door de ozontechniek heb ik minder uitval
en een betere kwaliteit. Een betere hygiëne geeft minder uitval en een lagere kostprĳs.

Water is lastig beheersbaar, maar door deze techniek wordt het proces goed meetbaar en
stuurbaar. “Ik zie dat terug in mĳn bollen. Ik heb geen last meer van verslĳming en heb
een mooiere en stabielere teelt met betere wortels.”

Gipmans Plantenkwekerij - Rene Gipmans

Karel Bolbloemen - Bert Karel

“Extra zuurstof biedt meerdere voordelen. Het bevordert de wortelontwikkeling en
voedingsopname, wat resulteert in vollere, sterkere groenteplanten voor de klanten van
het bedrĳf. Wĳ hebben een stap vooruitgezet in plantkwaliteit”, aldus Gipmans. “Daarom
gaat ons schone bronwater ook door de installatie. Ontsmetten hoeft niet, maar extra
zuurstof voegt waarde toe.”

Een tweede voordeel is de geringere aangroei van biofilm in het watersysteem.
Preventief wordt hiertegen op alle locaties waterstofperoxide (H2O2) gedoseerd. Op de
kwekerĳ met de ozoninstallatie lĳkt dat niet meer nodig.”
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