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2. Samenvatting
De teler van potorchideeën, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De Kaderrichtlijn Water
maakt het noodzakelijk dat de emissie vanuit de glastuinbouw daalt tot een nagenoege nulemissie in
2027. De emissie naar het oppervlaktewater moet dus fors worden verminderd. De verwachting is dat
in juli 2012 de emissienormen van kracht worden. Voor bijvoorbeeld Phalaenopsis geldt dan een
emissienorm van 300 kg N/ha/jaar. Deze norm loopt in de komende jaren verder af. Uit onder andere
het project Emissie 2 is gebleken dat momenteel in de teelt van potorchideeën (te) veel water geloosd
wordt met (te) veel stikstof en fosfaat. Het is nog onvoldoende duidelijk wat ervoor nodig is om het
lozen in de nabije toekomst drastisch omlaag te brengen.
Doel van dit project is het in kaart brengen van de problematiek en het inventariseren van de
knelpunten voor optimaal hergebruik van drainwater. Dit moet inzichtelijk maken wat ervoor nodig is
om de problemen op te lossen en optimaal hergebruik van drainwater in de potorchidee mogelijk te
maken.
Hiertoe is een enquête uitgevoerd en is een deel van de geënquêteerden nader gevraagd naar hun
bevindingen, opinie en ervaringen voor wat betreft de emissiereductie bij de potorchideeënteelt.
31 telers hebben meegedaan aan deze enquête. Daarvan lozen 20 telers het drainwater afkomstig
van de teelt. 11 telers hergebruiken het drainwater binnen het bedrijf.
Van de 20 telers zijn er een aantal die op de korte termijn overgaan tot hergebruik van het drainwater.
Een aantal geeft aan om technische redenen niet over te kunnen gaan op hergebruik van drainwater.
Bij een van hen vindt nieuwbouw plaats, waarbij direct voorzieningen worden aangebracht om te
hergebruik mogelijk te maken. Uiteindelijk zijn er bij 20% van de niet-hergebruikende telers technische
problemen om tot hergebruik over te gaan. Dit is voor deze groep telers een belangrijk knelpunt, wat
in een aantal gevallen alleen na zeer ingrijpende aanpassingen is op te lossen.
De redenen die telers aangeven om drainwater te lozen verschillen per bedrijf. Over het algemeen
geven de niet-hergebruikers aan dat het risico op ziekten een belangrijke reden is om niet over te
gaan op hergebruik. Voor de hergebruikers is deze reden minder belangrijk, mogelijk leidt het gebruik
van een ontsmetter na verloop van tijd ook tot vertrouwen in de werking van de ontsmetter.
Bij de hergebruikers komt met name het gebrek aan ervaring en kennis over de verschillende
elementen in het voedingsrecept naar voren als een knelpunt voor verdere optimalisatie van
hergebruik. Ook niet-hergebruikers geven aan dit een knelpunt is. Momenteel is onvoldoende duidelijk
welk element wanneer tot schade zou kunnen leiden. Daarnaast is niet bekend welk percentage van
het gietwater maximaal uit drainwater mag bestaan en wat de maximale EC is wat het gewas kan
hebben.
Telers geven aan graag te zien dat er door middel van een praktijkonderzoek meer ervaring wordt
opgedaan in hergebruik en de verschillende voedingsrecepten. Naast onderzoek zou ook het
uitwisselen van ervaring binnen bijvoorbeeld praktijknetwerken een oplossing kunnen zijn. Een teler
geeft aan geen heil te zien in praktijkonderzoek en het uitwisselen van ervaringen, omdat de diversiteit
van de bedrijven te groot is.
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3. Projectdoelstelling
3.1.

Aanleiding

De teler van potorchideeën, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. In het kader van de
Kaderrichtlijn Water moet de sector komen tot een nagenoege nulemissie in 2027. De emissie naar het
oppervlaktewater moet dus fors worden verminderd. Op dit moment is het al verplicht om de emissie
vanuit het bedrijf naar oppervlaktewater en/of riolering te registeren. De verwachting is dat in juli 2012 de
emissienormen van kracht worden.
Voor bijvoorbeeld Phalaenopsis geldt dan een emissienorm van 300 kg N/ha/jaar. Deze norm loopt in de
komende jaren verder af. Een aanzienlijk deel van de telers van potorchideeën heeft nu een lozing van
meer dan 400 kg N/Ha/jaar. Lozingen van 700 kg N/ha/jaar zijn geen uitzondering. De voorwaarde dat
drainwater alleen geloosd mag worden boven een gewas-specifiek Na-gehalte komt te vervallen.
Vanuit de landelijke commissie potorchidee is de zorg geuit dat er nog veel onduidelijkheid heerst over
hoe de emissie kan worden verminderd. De verwachting is dat dit voor veel orchideeëntelers geen
gemakkelijke (onmogelijke?) opgave zal zijn.

3.2. Probleemstelling
In het project Emissie 2 is onderzocht hoe het staat met de emissie op glastuinbouwbedrijven. Binnen dit
project zijn vijf bedrijven met potorchideeën gevolgd en daarnaast nog 150 andere bedrijven. Conclusie
uit dit project is dat in de teelt van potorchideeën (te) veel water geloosd wordt met (te) veel stikstof en
fosfaat. Het is nog onvoldoende duidelijk wat ervoor nodig is om het lozen in de nabije toekomst
drastisch omlaag te brengen. De problematiek in deze teelt is anders dan in andere teelten en wordt dan
ook niet meegenomen in andere lopende projecten.

3.3. Doelstelling
Doel van het project is:
Het in kaart brengen van de problematiek en het inventariseren van de knelpunten voor optimaal
hergebruik van drainwater. Dit moet inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om de problemen op te lossen
en optimaal hergebruik van drainwater in de potorchidee mogelijk te maken.
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4. Uitvoering
4.1. Organisatie
Het project werd uitgevoerd door LTO Groeiservice. Over de uitvoering heeft overleg plaatsgevonden
met Wageningen UR Glastuinbouw en met twee leden van de landelijke commissie Potorchidee.
4.2. Doorlooptijd
Het project startte in het september 2011 en eindigde in februari 2012.
4.3. Methode
4.3.1 Algemeen
Met Wageningen UR Glastuinbouw, de gewasmanager potorchidee van LTO Groeiservice en twee
leden van de landelijke commissie potorchidee is een verkennend gesprek gevoerd. Doel van dit
gesprek was het inventariseren van onderzoek en mogelijke knelpunten voor de emissiebeperking bij
de teelt van potorchidee. Kernvraag: wat is ervoor nodig om de emissie vanuit de pot- orchideeënteelt
drastisch omlaag te brengen? Het resultaat van dit gesprek is meegenomen in de enquête, genoemd
in papagraaf 4.3.2.
4.3.2. Opstellen enquête
De vragenlijst is zodanig opgesteld dat er inzicht is verkregen in:
 De mate waarin de orchideeënteler zich bewust is van de emissieproblematiek vanuit de
orchideeënteelt en zijn attitude daarin;
 De mate waarin de teler inzicht heeft in de emissie van meststoffen vanuit zijn bedrijf;
 De opinie van de teler voor wat betreft de mogelijkheden en onmogelijkheden (zowel teelt
technische alsook economisch) van hergebruik van drainwater op het bedrijf ;
 De knelpunten, welke de teler ervaart of denkt te gaan krijgen bij het hergebruiken van
drainwater.
Per item waren een of meerdere deelvragen geformuleerd. De vragenlijst is vooraf kort gesloten met
de gewasmanager potorchidee van LTO Groeiservice en twee betrokken telers uit de landelijke
commissie. De enquête is opgenomen in bijlage 1.

4.3.3. Uitvoeren enquêtering
De enquête is per mail verstuurd naar ongeveer 65 telers van potorchidee. De mail bestond uit een
begeleidende tekst en een link naar de enquête, welke via formdesk kon worden ingevuld.
Doelstelling was om een minimale respons van 40% te realiseren. Dit omdat met een kleinere
respons een betrouwbare en juiste analyse van de gegevens in gevaar komt.
Om tot de benodigde respons te komen, is de niet- response groep na twee weken opnieuw
aangeschreven (per mailbericht). Aangezien na deze berichtgeving de niet-response groep nog te
groot was, heeft er een belronde plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken is desgewenst de
enquête toe gelicht en is verzocht het enquêteformulier in te vullen. Daarnaast is er aandacht
geschonken aan de noodzaak van deze enquête en dit onderzoek in de gewasnieuwsbrief bloeiende
planten en in de digitale nieuwsbrief van LTO Groeiservice.
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4.3.4. Uitvoeren enquêtering
Analyse van de enquêteformulieren;
De enquêteformulieren zijn in deze fase verwerkt en er heeft een analyse plaatsgevonden. Een aantal
hypotheses/onderzoeksvragen waren afdoende beantwoord. Een aantal andere vragen waren
geselecteerd voor een nadere uitwerking en verdieping. Hiertoe is bij 6 telers een diepte-interview
gehouden. Deze analyse en selectie van 6 telers waarmee een diepte-interview wordt gehouden,
heeft plaatsgevonden in overleg met de twee betrokken telers uit de landelijke commissie en de
gewasmanager van LTO Groeiservice.

4.3.5. Uitvoeren enquêtering
Diepte-interviews bij pot-orchideeëntelers;
Op basis van de uitkomst van de analyse, zijn 6 telers geselecteerd voor een diepte interview. Het
diepte-interview heeft plaatsgevonden bij 2 telers welke al recirculeren en bij 4 telers die nog niet
recirculeren. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van de analyse van de enquête, waarbij de
insteek was om een diepte interview te houden bij tuinders die knelpunten ervaren en bij tuinders die
juist geen knelpunten ervaren. Hierdoor werd het mogelijk om nauwkeuriger beeld te krijgen van de
opinie van de telers en van de (onderzoeks)vragen welke er voor wat betreft de telers nog liggen.
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5. Project resultaten

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de belangrijkste resultaten. In paragraaf 5.1 wordt
ingegaan op de resultaten van de enquête. In paragraaf 5.2 volgen de bevindingen naar aanleiding
van de diepte- interviews.
5.1. Resultaten enquête
Volgens de in hoofdstuk 4 beschreven methode was een enquête (zie bijlage 1) opgesteld. De
enquête is op 25 oktober naar 65 emailadressen gestuurd met het verzoek deze in te vullen. Op 3
november is een herinneringsmail verzonden met nogmaals het dringende verzoek mee te werken
aan de enquête. Na nog een belronde zijn er uiteindelijk 31 enquêtes ingevuld teruggestuurd. Uit de
belronde bleek dat een aantal geadresseerden (inmiddels) geen potorchideeën meer telen.
De hoeveelheid van 31 ingevulde enquêtes voldoet aan de voorwaarde met betrekking tot het
percentage respons, welke in het projectvoorstel was gesteld, om tot een betrouwbare en juiste
analyse te kunnen komen.
De resultaten van de analyse van de enquête zijn uitgebreid opgenomen in bijlage 2. Hierbij zijn de
antwoorden op de enquêtevragen gerelateerd aan het al dan niet hergebruiken van drainwater door
de teler. Hieronder volgen de belangrijkste punten op een rij:
-

Allereerst is gevraagd naar het gewas en in hoeverre er bij deze teelt drainwater wordt
hergebruikt. Ruim twee derde van de respondenten teelt Phalaenopsis. Iets meer dan de helft
van de Phalaenopsistelers hergebruikt het drainwater (nog) niet. Binnen de overige geteelde
soorten wordt het drainwater nog niet hergebruikt. Hierdoor hergebruikt van de 31
respondenten slechts een derde (11 bedrijven) het drainwater (zie tabel 1) . Voor het diepteinterview is ook een bedrijf geselecteerd met de teelt van een andere potorchidee dan
Phalaenopsis.

-

De hoeveelheid watergift per bedrijf is zeer divers. Een duidelijke relatie met hergebruik is niet
gevonden.

-

Hoewel de potkraag niet gebruikt wordt om de watergift te beperken, zou dit wel kunnen leiden
tot minder waterverbruik. Van de telers die niet hergebruiken, gebruikt maar een klein deel
een potkraag. Een duidelijke relatie met hergebruik is binnen deze inventarisatie niet
gevonden.
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-

De verwachting is dat naar mate meer drainwater wordt hergebruikt, vaker de kwaliteit van het
drainwater wordt bepaald. Het antwoord op de vraag hoe vaak de kwaliteit van het drainwater
wordt bepaald is erg divers. De helft van de telers (zowel van de hergebruikers als ook de niethergebruikers) bepalen maandelijks de kwaliteit van het drainwater. Twee telers die het
drainwater hergebruiken, laten minder dan eenmaal per maand hun drainwater analyseren. In
totaal geven 10 telers aan minder dan maandelijks de kwaliteit te bepalen. Een enkele teler
(niet hergebruik) laat niet zozeer de kwaliteit van het drainwater bepalen (maar controleert
uiteraard wel zelf de EC en pH).

-

Van de telers die niet - hergebruiken, vindt 2/3 het niet kunnen geven van het juiste
voedingsrecept per teeltfase belangrijk of matig belangrijk . Van de telers die wel hun
drainwater (gedeeltelijk) hergebruiken vindt ook 2/3 de dit een belangrijk of matig belangrijk
item.

-

55% van de groep telers die niet- hergebruiken, geeft aan dat het niet geschikt zijn van het
teeltsysteem, geen reden voor hun is om het drainwater te lozen. 25 % vindt dit juist wel een
belangrijke reden: bij hun huidige teeltsysteem is het niet mogelijk het drainwater op te vangen
en te hergebruiken. (Bij een bedrijf vindt nieuwbouw plaats, waarna hergebruik technisch wel
mogelijk is). Bij deze groep telers hebben we wel te maken met een belangrijk knelpunt omdat
dit moeilijk en alleen tegen hoge kosten is op te lossen.

-

Risico op besmetting door bacteriën is voor 90 % van de telers, die nog niet hergebruiken een
belangrijk of matig belangrijk item. Voor de telers die al wel hergebruiken is dit 63%. Naast
risico op besmetting door bacteriën wordt ook het risico op besmetting door schimmels als erg
belangrijk ervaren. Besmetting door virussen is nog steeds belangrijker dan het
voedingsrecept, maar wel iets minder belangrijk dan de bacteriën en de schimmels.

-

72% van de telers die hergebruiken vindt risico op groeiremming een belangrijk of matig
belangrijk item om rekening mee te houden. Van de telers die niet hergebruiken ligt dit
percentage nog veel hoger: 90%.

-

Daarentegen wordt het risico van een te hoog oplopend natrium gehalte als minder groot
ingeschat. Ook hier schat de groep niet-hergebruikers het risico hoger in dan de hergebruikers:
80 % om 36 %.

-

Moeilijkheden om water te hergebruiken tussen de verschillende teeltstadia is geen belangrijke
reden om over te gaan tot lozing. 2/3 van alle telers ziet hergebruik in de opkweekfase niet
zitten. Voor de koelfase en de afkweekfase lukt het wel, althans volgens de telers die
hergebruiken.

-

Drainwater wordt bij 2 van de 11 bedrijven die hergebruiken, gescheiden opgevangen en
hergebruikt. Bij 5 bedrijven wordt er centraal opvangen en hergebruikt in de afkweekfase. Bij
de resterende 4 bedrijven wordt er centraal opvangen en in alle teeltfasen hergebruikt.

-

Telers die hergebruiken gebruiken over het algemeen een UV-filter.

-

Tot slot is gevraagd in hoeverre de telers al denken te voldoen aan de emissienormen. Drie
telers voldoen al aan de emissienorm. 11 telers hebben geen idee in hoeverre ze al aan de
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emissienormen voldoen. De overige telers weten dat hun emissie vanuit het bedrijf meer is dan
op grond van de emissienorm zou zijn toegestaan.

5.2. Resultaten aanvullende interviews
Op basis van bovenstaande bevinden en in overleg met de gewasmanager potorchidee en de
betrokken telers zijn er mogelijke knelpunten dan wel aandachtspunten geselecteerd voor de diepteinterview. Hiervoor zijn 6 telers geselecteerd, Twee telers waar hergebruik van drainwater plaatsvindt
en 4 telers waar nog geen hergebruik plaatsvindt. Naar aanleiding van deze gesprekken komen de in
deze paragraaf besproken aandachtspunten en/of knelpunten boven.
Bekendheid met emissie
De meeste bedrijven weten niet hoeveel de emissie vanuit het bedrijf momenteel bedraagt. Dit wordt
op dit moment voor de meeste bedrijven ook als niet relevant ervaren. Tot nu toe was
emissiebeperking niet wettelijk verplicht en daarmee ook niet direct belangrijk. Inmiddels is bekend dat
er emissienormen komen en dat over het algemeen via MPS de emissie al wordt geregistreerd.
Redenen voor niet- hergebruiken
Volgens de niet-hergebruikers heeft het hergebruik van drainwater de volgende nadelen:
- Technische problemen: het bedrijf bestaat uit losse onderdelen, het samenbrengen van
waterstromen is technisch moeilijk uitvoerbaar.
- Storingen van pompen en andere calamiteiten maken hergebruik tot een moeilijke
oplossing om emissie te beperken.
- Restanten bark in het drainwater geeft verstoppingen van de filters.
- Door de hoeveelheid aanwezig drainwater en de relatief hoge voedingsconcentraties in het
drainwater, kan wanneer dit wordt hergebruikt, er te weinig vers water aan het gietwater
worden toegevoegd.
- Hergebruik geeft altijd meer risico op verspreiding van ziekten, groeiremming en/of andere
vormen van (gewas)schade.
- Hergebruik geeft extra risico en vraagt investeringen, maar levert geen (noemenswaardig)
economische voordeel op.
- Wanneer de ontsmetter het laat afweten, is het risico niet te overzien.(Het risico van een
keer water met iets meer/andere voedingselementen is een stuk beperkter.)
Van de vier telers die niet-hergebruiken geven er twee aan om technische redenen het drainwater niet
te kunnen hergebruiken. Een van de twee is momenteel (in fasen) bezig met nieuwbouw. Bij de
nieuwbouw worden gelijk voorzieningen getroffen om hergebruik mogelijk te maken. Een andere teler
heeft ook geïnvesteerd in het mogelijk maken van hergebruik van drainwater. Een teler gaat er toe
over, wanneer dit noodzakelijk is. De vierde teler ziet geen mogelijkheid in hergebruik.
Analyse drainwater
Het drainwater wordt door alle bedrijven regelmatig geanalyseerd. In een geval wordt dit enkel gedaan
om te voldoen aan de verplichting gesteld in het Besluit glastuinbouw. De overige bedrijven voeren het
uit ter controle, om meer inzicht te krijgen in de effecten van hergebruik en het voedingsrecept
eventueel te kunnen aanpassen.

9

Voedingsschema algemeen
De EC, welke met het gietwater wordt meegegeven is niet alleen afhankelijk van het soort orchidee,
het gewasstadium, maar ook van het bedrijf. De laatste jaren geven de meeste bedrijven een hogere
EC mee dan dat een aantal jaar geleden gebeurde. Meer meststoffen zijn nodig door de intensievere
teelt (toename licht en CO2). Dit maakt hergebruik gemakkelijker. Niet bekend is welke EC het gewas
maximaal mag hebben.
Volgens de meeste telers moet nader worden onderzocht in hoeverre de verschillende elementen
ophopen bij hergebruik en in hoeverre dit schade kan veroorzaken. Tevens moet er meer kennis
komen van de voeding die de plant echt nodig heeft (een soort bemestingsadvies voor de nieuwe
situatie).Een en ander kan onderzocht worden in een praktijkonderzoek, maar ook door het
uitwisselen van kennis en ervaring tussen telers onderling. Wat is het effect van te veel N, P, zink,
chloor, natrium of zuurstof in het gietwater. In welke mate hopen elementen op bij hergebruik? Elke
teler moet nog veel ervaring opdoen met hergebruiken, het wiel opnieuw voor elk bedrijf uitvinden is
niet nodig. Door ervaringen vanuit de praktijk uit te wisselen, komt de noodzakelijke kennis boven voor
wat betreft het optimaliseren van het hergebruiken van drainwater
Een teler geeft aan dat nader onderzoek minder interessant is, omdat elke teler een andere
teeltstrategie toepast en hier zo zijn eigen redenen voor heeft. Daarnaast zijn er verschillende rassen
en wordt er geteeld met verschillende hoeveelheid takken, gewicht enzovoort. Vergelijken is niet
zinvol. Om deze reden zou ook het uitwisselen van informatie binnen een
excursiegroep/praktijknetwerk op het gebied van bemesting en emissie niet zinvol zijn.
Het oplopen van het natrium-gehalte.
Het oplopen van het natrium gehalte wordt zowel door de hergebruikers als ook de niet-hergebruikers
wel als aandachtspunt, maar niet als het grootste probleem gezien. Wanneer dit binnen een bedrijf
wel oploopt, zal door de teler kunnen worden gekeken naar de hoeveelheid natrium in de meststoffen.
Een bedrijf kiest al bewust voor natriumarme meststoffen.
Doordat de laatste jaren gietwater met een hogere EC wordt gegeven, is natrium minder snel een
probleem dan voorheen. Onduidelijk is bij welk natriumgehalte schade in het gewas optreedt.
Zink
De meningen zijn verdeeld voor wat betreft het element zink. Een aantal telers geven aan dat dit een
probleem kan worden, omdat ze constateren dat het retourwater meer zink bevat dan het
uitgangswater. Andere telers verwachten geen probleem. De hergebruikers hebben vooralsnog geen
negatieve (schade) ervaring met het element zink. Een teler vraagt zich af wat voorbeeld te veel zink
geeft in het gewas.
Overige spoorelementen
Het nagieten met chloor kan er toe leiden dat chloor zich ophoopt wanneer drainwater wordt
hergebruikt. Een teler geeft aan dat het werken met geladen koper een oplossing kan zijn. Koper zou
minder snel ophopen in het recirculatiesysteem.
Toepassing andere meststoffen
Andere meststoffen gebruiken wordt door meerdere telers als oplossing aangemerkt. Gekozen kan
worden voor meststoffen welke minder natrium bevatten. Wanneer fosfaat ophoopt kan er gekozen
worden voor meststoffen met minder fosfaten. Daarnaast kan gekozen worden voor
voorraadbemesting. Wanneer dit wordt toegepast in het opkweekfase, kan door middel van
voorraadbemesting de extra stikstof aan het gewas worden toegediend. Hierdoor zal er minder stikstof
uitspoelen, wat hergebruik van het drainwater ook in een andere teeltfase gemakkelijker maakt.
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Ziektedruk
De telers die niet-hergebruiken geven aan het risico op besmetting van bacteriën, schimmels en/of
virussen groot te vinden. Anderzijds geven ze wel aan dat dit te ondervangen is door een goede
ontsmetter aan te schaffen (in de meeste gevallen zou dan gekozen worden voor een UV- filter).
Daarnaast worden ontsmettingsmiddelen toegepast bijvoorbeeld waterstofperoxide.
Groeiremming
Groeiremming wordt niet als het belangrijkste knelpunt gezien, met name omdat de meeste bedrijven
hier geen ervaring mee hebben. Een bedrijf, die drainwater hergebruikt heeft groeiremming door het
hergebruiken van drainwater in het gewas meegemaakt. Dit uitte zich in een stagnatie van de
knopontwikkeling en een afname van de taklengte. Waarschijnlijk ontstond de groeiremming door het
uit balans zijn van de voedingsstoffen. Daarnaast werd door deze teler maar ook door een aantal
telers geopperd dat groeiremming kan ontstaan door gebrek aan zuurstof in het water of door
ophoping van andere elementen in het water. Voldoende vers water aan het gietwater toevoegen zou
een stagnatie in de groei kunnen voorkomen (zie hieronder) en wordt dan ook als noodzakelijk gezien.
Maximaal percentage drainwater in gietwater
Wanneer wordt hergebruikt, is het volgens de telers belangrijk dat een deel van het gietwater bestaat
uit vers water. Dit om te voorkomen, dat het gewas schade ondervindt door een verstoorde
voedingsbalans of door het ontbreken van zuurstof in het water. Tot hoever gegaan kan worden met
het hergebruiken van drainwater is niet bekend. Wel geven de telers aan dat een percentage van het
gietwater wel uit vers water moet bestaan, anders is de ervaring dat er schade ontstaat in het gewas.
Het ene bedrijf voert dit uit door maximaal 80 % van het gietwater te laten bestaan uit drainwater. Het
andere bedrijf zorgt hiervoor door in de teeltfasen waar wordt hergebruikt, wel 100% drainwater te
hergebruiken, maar dit drainwater bestaat voor een gedeelte wel uit vers drainwater uit een andere
afdeling. In beide gevallen wordt dus gezorgd voor een percentage “vers” water.
Overig
Door de telers wordt aangegeven dat er minder water wordt gegeven op het moment dat er een
potkraag wordt gebruikt.
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6. Conclusie en aanbevelingen

6.1. Conclusies
Naar aanleiding van de resultaten van deze inventarisatie, kan het volgende worden geconcludeerd:
Bewustwording emissieproblematiek:
-

Telers zijn op de hoogte dat emissiereductie moet plaatsvinden. De meeste telers hebben op
dit moment zelf niet direct inzicht in de mate van emissie vanuit het bedrijf, de maximaal
toegestane emissie en daarmee de toekomstige doelstelling voor het bedrijf op het gebied van
emissiebeheersing.

-

Een aantal bedrijven zien geen reden voor de veranderde wetgeving, anderen geven aan dat
de potorchideeën telers tot nu toe genoten van een uitzonderlijke positie (en niet verplicht
waren tot hergebruik over te gaan) maar dat de verwachting aanwezig was dat dit zou
veranderen. De opinie van de teler is over het algemeen gerelateerd aan de mate waarin
hergebruik op het bedrijf mogelijk is.

Technische en economische mogelijkheid hergebruik:
-

Voor een aantal bedrijven is hergebruik technisch zeer moeilijk uitvoerbaar. De bedrijven zijn
hier niet op ingericht. Wanneer de kas wordt vernieuwd kan rekening worden gehouden met de
nieuwe voorschriften. Tot die tijd zal een aanpassing niet altijd even effectief en doelmatig zijn.
Als resultaat zouden bij dergelijke aanpassingen, veel technische storingen en calamiteiten op
kunnen treden. Dit is voor de betreffende telers geen gewenste situatie.

-

Naast het feit dat hergebruik technisch op een aantal bedrijven moeilijk uitvoerbaar is,
verwachten de telers geen economisch voordeel te hebben van hergebruik. Daarnaast worden
ook voor het gewas geen teelt technische voordelen gezien. Het risico op ziekten en daarmee
productieverlies neemt wel toe.

-

Telers die hergebruiken, geven aan dat er wel een (marginale) besparing van meststoffen
optreedt. Daarnaast geeft hergebruik (indirect) meer inzicht in de voedingsbehoefte van het
gewas, dit kan kansen opleveren en leiden tot een betere teelttechniek. De meningen zijn
verdeeld of de kosten opwegen tegen de baten. Wel is voor de telers die drainwater
hergebruiken, duidelijk dat emissiereductie nodig is als “licence to produce” en om te voldoen
aan toekomstige wetgeving.

Risico op ziektedruk:
-

Over het algemeen zien telers, die drainwater hergebruiken de verspreiding van ziekten
minder als een risico dan de telers die niet hergebruiken. Bij doorvragen geven de telers aan
dat in principe met een goede ontsmetter al dan niet in combinatie met toepassing van
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ontsmettingsmiddelen dit risico tot een aanvaardbaar niveau beperkt wordt. Dit risico is wel
groter dan geheel geen risico bij het lozen van al het drainwater. Enkele vinden het risico dan
ook te groot, met name omdat het risico niet gedekt wordt door meer opbrengsten.
-

Een aantal bedrijven vinden met name het risico op ziekten voor de opkweekfase te groot.

Risico op groeiremming:
-

Niet elke telers (h)erkent dit risico. Telers die het risico van groeiremming wel zien of
groeiremming hebben meegemaakt op het bedrijf, denken dat dit vooral veroorzaakt wordt
door het bijmengen van geen/te weinig vers water aan het gietwater. Wanneer gietwater
(vrijwel) alleen uit drainwater bestaat kan groeiremming optreden. Oorzaak is niet duidelijk,
maar zou bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan de hoeveelheid zuurstof, de hoeveelheid
van bepaalde voedingselementen en/of een verstoorde verhouding van elementen. Ook
andere oorzaken zijn niet uit te sluiten.

Risico van een oplopend natriumgehalte:
-

Over het algemeen schatten de meeste telers het oplopen van het natriumgehalte niet als het
grootste probleem. Wel is er onduidelijkheid hoe hoog het natriumgehalte in het gietwater
maximaal mag zijn voordat schade optreedt. De toepassing van andere meststoffen kan
natrium ophoping helpen voorkomen.

Risico van het niet kunnen toepassen van het juiste voedingsrecept:
-

Er is onvoldoende bekend over wat het juiste voedingsrecept is;

-

Er is onvoldoende duidelijk bij welk gehalte de verschillende elementen een probleem kunnen
geven in de teelt. Het betreft hier dan niet alleen N, maar ook andere elementen als Na, Cl, Zn,
P enz.

-

Er is onvoldoende duidelijk wat de maximale EC is, welke aan de plant gegeven kan worden.

-

Wanneer meer bekend is over het voedingsrecept is het wellicht ook makkelijker om het
drainwater vanuit de verschillende fasen te hergebruiken in het gehele bedrijf. Belangrijke
kanttekening hierbij is wel dat niet alleen het voedingsrecept een risico is voor het
hergebruiken van drain tussen de verschillende teeltfasen, maar ook het risico op de
verspreiding van ziekten.

Risico van hergebruik in de opkweekfase:
-

Niet-hergebruikers zien met name voor de opkweekfase risico’s. Niet zozeer qua
voedingsrecept, maar vooral qua ziektedruk. Hergebruikers verschillen van mening. Een aantal
hergebruikt niet in de opkweekfase, een aantal ook wel. Wanneer niet hergebruikt wordt in de
opkweekfase wordt als belangrijkste reden het voedingsrecept gegeven, daarna het risico op
verspreiding van ziekten.
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6.2. Aanbevelingen

Binnen de teelt van potorchideeën zal de emissie moeten worden gereduceerd. Hierbij zijn
verschillende knelpunten geconstateerd. Een aantal worden als niet oplosbaar gezien en voor
een aantal knelpunten zijn in de loop van de inventarisatie de aanbevelingen naar voren gekomen:

-

Praktisch onderzoek naar de maximale hoeveelheid van de diverse elementen en de maximale
EC in de verschillende teeltfasen wordt door de meeste telers wenselijk geacht. Er moet
gekomen worden tot nieuwe voedingsrecepten, welke ook rekening houden met de hogere
EC welke tegenwoordig gegeven wordt. Daarnaast moet hierbij rekening gehouden worden
met de verschillende teeltfasen en hergebruik van drainwater. Niet alleen door onderzoek kan
deze informatie beschikbaar komen, maar ook door onderling kennis en ervaring uit te delen.

-

Hiermee samenhangend is meer kennis bij de teler nodig over hoe de bemesting kan worden
geoptimaliseerd.

-

Onderzoek naar het optimaliseren van watergift wordt door een enkeling genoemd als
mogelijkheid.

-

Naast onderzoek is het wellicht nog belangrijker dat telers onderling kennis en ervaring delen
over watergift, bemesting (voedingsrecepten) en hergebruik.
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Bijlage 1: enquête

Bij de volgende vragen kunt u desgewenst meerdere antwoorden aankruisen.

1.
o
o
o
o
o
o
o

Ik teel de volgende potorchideeën:
Phalaenopsis
Cambria
Dendrobium
Miltonia
Cymbidium
Vanda
Overig, namelijk-----------

2.
o
o
o
o
o

Watergift op mijn bedrijf vindt plaats via:
Regenleiding
Gietboom (vast)
Gietboom (mobiel)
Eb/vloed systeem
Anders, namelijk-------------

3. Het uitgangswater van het gietwater voor mijn teelt is:
o
o
o
o

Regenwater ------%
Osmosewater -------- %
Drainwater --------- %
Overig namelijk, ------------ , ------------ %

4. Ik maak gebruik van een potkraag of teeltvaas in mijn teelt:
o Ja
o Nee
5. De jaarlijkse watergift op mijn bedrijf bedraagt in m3/ha:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.
o
o
o

De kwaliteit van het drainwater bepaal ik:
maandelijks
twee-wekelijks
anders, namelijk------------
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7. Het drainwater hergebruik ik (gedeeltelijk) als gietwater:
o Nee, ik loos al het drainwater/overtollige gietwater
o Ja, ik hergebruik het drainwater: Hierbij:
o Wordt mijn drainwater van alle teeltfasen gescheiden opgevangen en hergebruik ik
drainwater in alle teeltfases.
o Wordt mijn drainwater van alle teeltfases centraal opgevangen en hergebruik ik alleen
drainwater in de afkweekfase
o Wordt mijn drainwater van alle teeltfases centraal opgevangen en hergebruik ik drainwater
in alle teeltfases
o Anders, namelijk------------------------------------Ik hergebruik het drainwater binnen mijn bedrijf al:
o Minder dan twee jaar
o Tussen de twee en vijf jaar
o Meer dan vijf jaar
o nvt
8. Ik loos drainwater/spuiwater omdat (meerdere antwoorden mogelijk, geeft u svp per antwoord
de volgorde van belangrijkheid aan. 3 is belangrijk, twee matig belangrijk, 1 minder belangrijk):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik anders niet het juiste voedingsrecept per teeltfase aan de planten kan geven -----------Het binnen het teeltsysteem niet mogelijk is het drainwater centraal op te vangen----------------Risico op besmetting van bacteriën (bijv Erwinia en Pseudomas)--------Risico op besmetting door schimmels
Risico op besmetting door virussen
Risico op groeiremming bij (te veel) hergebruik --------------Vanwege het Na-gehalte in het drainwater is het niet meer geschikt voor hergebruik---Hergebruik drainwater tussen de verschillende teelstadia niet mogelijk is------------Ik hergebruik van drainwater in de opkweekfase niet zie zitten -------------Ik hergebruik van drainwater in de koelfase niet zie zitten-------------Ik hergebruik van drainwater in de afkweekfase niet zie zitten-----------Ik herbruik van drainwater nog niet noodzakelijk vindt------------Anders, namelijk--------------

9.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voor de ontsmetting van drainwater gebruik ik:
Een UV-filter
Verhitter
Chloordioxide
Chloor
Natriumhypochloriet (NaOCL)
Ik gebruik geen ontsmetter
Ik hergebruik niet en gebruik dus geen onstmetter
Ik hergebruik niet, maar maak gebruik van een ontsmetter voor uitgangswater
Anders, namelijk---------
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11. Voor veel orchideeëntelers zal het moeite gaan kosten om vanaf 2012 te voldoen aan de
emissienormen. Hoe denkt u hierop in te gaan spelen:
o
o
o

Ik voldoe hier al makkelijk aan, omdat……..
Ik heb geen idee in hoeverre ik hier al aan voldoe
Ik zal in de toekomst meer moeten gaan doen aan:
o Hergebruik drainwater
o Beperking watergift
o Anders----

Wat is er volgens u nodig om de emissie naar oppervlaktewater en/of riolering op uw bedrijf te kunnen
verminderen?

Heeft u nog andere opmerkingen/aanvullingen welke wij in dit onderzoek mee moeten nemen?
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Bijlage 2: Resultaten enquête
Deze bijlage omvat de uitgebreide analyse van de enquête. Bij elke vraag is het antwoord uitgesplitst naar
hergebruik ja/nee.
Soorten potorchideeën gerelateerd aan hergebruik
Allereerst is gekeken welke rassen er zoal binnen de potorchideeënteelt hebben meegedaan aan deze enquête
en in hoeverre er bij deze gewassen het drainwater wordt hergebruikt. Ruim tweederde van de respondenten
teelt Phalaenopsis. Iets meer dan de helft van de Phalaenopsistelers hergebruikt het drainwater nog niet.
Binnen de overige geteelde soorten wordt het drainwater nog niet hergebruikt. Hierdoor hergebruikt van de
31 respondenten slecht een derde (11 bedrijven) het drainwater .

Soort
Cambria Miltonia
Cambria Oncidium
Cymbidium
Paphiopedilum
Phalaenopsis
Phalaenopsis Cambria Miltonia
Phalaenopsis Dendrobium
Vanda
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
1
1
1
1
2
2
1
1
13 10
23
1
1
1
1
1
1
20 11
31

Watergift en hergebruik
In de onderstaande tabel is aangegeven op welke manier de telers het gietwater toedienen. De tweede tabel
geeft aan waaruit het gietwater is opgebouwd.
Manier van watergeven
Druppelslangen
Druppelsysteem
Gietboom (vast)
Regenleiding
Regenleiding Eb/vloed systeem
Regenleiding Gietboom (mobiel)
Regenleiding Gietboom (vast)
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
1
1
1
1
1
1
14 5
19
1 4
5
1
1
2 1
3
20 11
31
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Enquêtenummer Regen
Osmose Drain
1
100
6
100
10
100
11
100
12
100
13
100
15
100
16
100
23
100
26
100
29
100
30
100
28
99
80
3
90
10
4
90
10
18
90
25
80
20
20
75
25
5
7
70
30
19
70
15
15
17
68
2
30
5
60
40
8
60
40
14
60
40
21
50
50
27
50
50
22
40
60
24
40
50
10
31
15
85
2
9
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De hoeveelheid watergift per bedrijf is divers. In een aantal gevallen is het de vraag of hier de waarde in m3/ha
is opgegeven of een andere waarde.
Watergift in m3/ha

Hergebruik:
ja

0
1750
2000
3750
4000
6000
6100
7000
7280
7300
7800
8000
8200
8320
9000
9360
9500
10000
10930
11000
14000
50000
80000
Eindtotaal

nee
2

Eindtotaal
4
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
1
1
11

20

31

Gebruik potkraag
De potkraag wordt gebruikt om meer planten per m2 te kunnen plaatsen. Daarnaast kan de kraag van een
volgsysteem worden voorzien. Hoewel de potkraag niet gebruikt wordt om de watergift te beperken, zou dit
wel kunnen leiden tot minder waterverbruik. Meer water komt effectief bij de plant terecht, waardoor er
minder water hoeft worden gegeven. Het gebruik van een potkraag wordt door de meeste telers die
hergebruiken toegepast. Van de telers die niet hergebruiken, gebruikt maar een klein deel een potkraag.
Gebruik van een potkraag
Ja
Nee
Eindtotaal

Hergebruik
ja
nee
9
4
2
16
11

20

Eindtotaal
13
18
31
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Bepaling van de kwaliteit van het drainwater en hergebruik
De verwachting is dat naar mate meer drainwater wordt hergebruikt, vaker de kwaliteit van het drainwater
wordt bepaald. De kwaliteit van het te hergebruiken drainwater bepalen is van groot belang. De antwoorden
op de vraag hoe vaak de kwaliteit van het drainwater wordt bepaald zijn erg divers. De helft van de telers
(zowel van de hergebruikers als ook de niet-hergebruikers) bepalen maandelijks de kwaliteit van het
drainwater. Twee telers die het drainwater hergebruiken, laten minder dan eenmaal per maand hun
drainwater analyseren. In totaal geven 10 telers aan minder dan maandelijks de kwaliteit te bepalen. Een
enkele teler (niet hergebruik) laat niet zozeer de kwaliteit van het drainwater bepalen, maar controleert zelf
de EC en pH.
Analysering van de kwaliteit van het
drainwater

Hergebruik:
ja

maandelijks
Anders
1x per kwartaal
2x per jaar
3 wekelijks
4 x per jaar
altijd (alleen ec en ph)
geen drain
na elke gietbeurt
niet
wekelijks
(leeg)
Eindtotaal

nee
6
5
1
1
1

9
11
3

2
1
1
2
1
1
2
11

20

Eindtotaal
15
16
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
31

Redenen om niet het drainwater te hergebruiken
De telers geven verschillende redenen aan om het drainwater niet te hergebruiken en/of het water gedeeltelijk
te lozen. De mate van belangrijkheid hebben ze aangegeven. Hieronder zijn de verschillende lozingsredenen
genoemd. Bij elke reden om te lozen is aangegeven in hoeverre de geënquêteerde teler deze reden belangrijk
vindt. Hierbij is onderscheid gemaakt in de telers die al wel hergebruiken en zij die niet het drainwater
hergebruiken.
Van de telers die niet hun drainwater hergebruiken, vindt 2/3 de van de telers het niet kunnen geven van het
juiste voedingsrecept per teeltfase belangrijk of matig belangrijk . Van de telers die wel hun drainwater
(gedeeltelijk) hergebruiken vindt ook 2/3 de dit een belangrijk of matig belangrijk item.
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Ik anders niet het juiste voedingsrecept per
teeltfase aan de plant kan geven
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
(leeg)
Eindtotaal

Het binnen het teeltsysteem niet mogelijk is het
drainwater centraal op te vangen.
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
(leeg)
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
10 3
13
4 4
8
3 1
4
3 3
6
20 11

31

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
5 1
6
1
1
3 1
4
11 9
20
20 11

31

55% van de groep telers die niet hergebruiken, geeft aan dat het niet geschikt zijn van het teeltsysteem, geen
reden voor hun is om het drainwater te lozen. 25 % vindt dit juist wel een belangrijke reden: bij hun huidige
teeltsysteem is het niet mogelijk het drainwater op te vangen en te hergebruiken.
De verwachting bij de aanvang van dit project was dat een hoog percentage van de telers niet recirculeren,
omdat de kas en het teeltsysteem zodanig zijn ingericht dat dit recirculatie erg moeilijk maakt. Naar aanleiding
van deze resultaten valt dit qua percentage mee. Bij deze kleine groep telers hebben we veelal wel te maken
met een belangrijk knelpunt omdat dit moeilijk en alleen tegen hoge kosten is op te lossen.
Risico op besmetting
Risico op besmetting door bacteriën is voor 90 % van de telers, die nog niet hergebruiken een belangrijk of
matig belangrijk item. Voor de telers die al wel hergebruiken is dit 63%. Naast risico op besmetting door
bacteriën wordt ook het risico op besmetting door schimmels als erg belangrijk ervaren. Besmetting door
virussen is nog steeds belangrijker dan het voedingsrecept, maar wel iets minder belangrijk dan de bacteriën
en de schimmels.
Risico op besmetting van bacteriën
1 belangrijk
2 matig belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
16 4
20
2 3
5
2 4
6
20 11
31

Risico op besmetting door schimmels

Hergebruik:
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Rijlabels
1 belangrijk
2 matig belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

nee

ja Eindtotaal
17 3
20
2 3
5
1 5
6
20 11
31

Risico op besmetting door virussen
Rijlabels
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
14 2
16
2 4
6
2 1
3
2 4
6
20 11
31

Risico op groeiremming
72% van de telers die hergebruiken vindt risico op groeiremming een belangrijk of matig belangrijk item om
rekening mee te houden. Van de telers die niet hergebruiken ligt dit percentage nog veel hoger: 90%.
Daarentegen wordt he ricico van een te hoog oplopend natrium gehalte als minder groot ingeschat. Ook hier
schat de groep niet-hergebruikers het wel hoger in dan de hergebruikers: 80 % om 36 %. Moelijkheden om
water te hergebruiken tussen de verschillende teeltstadia is geen belangrijke reden om over te gaan tot lozing.
Risico op groeiremming
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
12 5
17
6 3
9
1 1
2
1 2
3
20 11
31

Risico op oplopend na-gehalte
Met name telers die nog geen drainwater hergebruiken, schatten het risico van een te hoog
oplopend Na-gehalte hoog in.
Vanwege het oplopen van na-gehalte
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
7 2
9
9 2
11
3 4
7
1 3
4
20 11
31
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Risico van hergebruik van drainwater in de verschillende teeltstadia

Hergebruik drainwater tussen de verschillende
teeltstadia is niet mogelijk
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal
Ik hergebruik van drainwater in de opkweekfase
niet zie zitten
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal
Ik hergebruik van drainwater in de koelfase niet
zie zitten
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal
Ik hergebruik van drainwater in de afkweekfase
niet zie zitten
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
5 2
7
4 1
5
5 3
8
6 5
11
20 11
31

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
13 3
16
3 1
4
1 4
5
3 3
6
20 11
31

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
2
2
4
4
9 3
12
5 8
13
20 11
31

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
2
2
3
3
10 3
13
5 8
13
20 11
31

2/3 van alle telers ziet hergebruik in de opkweekfase niet zitten. Voor de koelfase en de afkweekfase lukt het
wel, althans volgens de telers die hergebruiken.
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Hoe wordt het drainwater hergebruikt en mate van ervaring
Drainwater wordt bij hergebruik:
-

Gescheiden opgevangen en hergebruikt: 2/11
Centraal opvangen en hergebruiken in de afkweekfase: 5/11
Centraal opvangen en overal hergebruiken:4/11

Hergebruik van drainwater tussen de teeltfasen?

Ja, ik hergebruik het drainwater: Hierbij:
Wordt mijn drainwater van alle teeltfasen gescheiden opgevangen en hergebruik ik
drainwater in alle teeltfases.
Wordt mijn drainwater van alle teeltfases centraal opgevangen en hergebruik ik alleen
drainwater in de afkweekfase
Wordt mijn drainwater van alle teeltfases centraal opgevangen en hergebruik ik drainwater in
alle teeltfases
Nee, ik loos al het drainwater/overtollige gietwater
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
11
11
2

2

5

5

4
20
20 11

4
20
31

Ik hergebruik het drainwater binnen mijn bedrijf
Eindtotaal
Meer dan vijf jaar
Minder dan twee jaar
Tussen de twee en vijf jaar
Nee, geen hergebruik
Eindtotaal

7
1
3
20
31
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Ontsmetten/reinigen van gietwater
Telers die hergebruiken gebruiken over het algemeen een UV-filter. In een geval wordt een verhitter gebruikt
als ontsmetter. 7 telers die niet hergebruiken, ontsmettenen/of reinigen wel het gietwater.

Ontsmetting
Chloordioxide

Hergebruik
nee
ja

Eindtotaal

Ik hergebruik niet, maar maak gebruik van een ontsmetter voor
uitgangswater

2

Een UV-filter

2

3

5

Een UV-filter en ontsmettingsmiddel

1

6

7

het gietwater wordt ontsmet mvt onstmettingsmiddel

1 1

Ik hergebruik niet en gebruik dus geen onstmetter

Verhitter

verhitter met waterstofperoxide
(leeg)
Eindtotaal

2

2

11

11

1

1

1

1

2
20 11

2
31
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Bekendheid met de komende emissienormen en de emissie vanuit het bedrijf
Tot slot is gevraagd in hoeverre de telers al denken te voldoen aan de emissienormen. Drie telers voldoen al
aan de emissienormen. 11 telers hebben geen idee in hoeverre ze al aan de emissienormen voldoen. Dit zou
kunnen komen omdat ze niet weten op welk niveau de emissienorm ligt. Een andere oorzaak zou kunnen zijn
dat niet bekend is wat de eigen emissie is.

Ik herbruik van drainwater nog niet noodzakelijk
vind.
1 belangrijk
2 matig belangrijk
3 minder belangrijk
4 nvt
Eindtotaal

Hergebruik:
nee
ja Eindtotaal
5
5
3 1
4
4 2
6
8 8
16
20 11
31

Voldoet u al aan de emissienormen

Hergebruik:
nee
ja

Ik heb geen idee in hoeverre ik hier al aan voldoe

4

Ik heb geen idee in hoeverre ik hier al aan voldoe Ik zal
in de toekomst meer moeten gaan doen aan:
Beperking watergift
Hergebruik drainwater

2

Ik zal in de toekomst meer moeten gaan doen aan:
Beperking watergift
Beperking watergift Wat maar mogelijk is
Hergebruik drainwater
Hergebruik drainwater Beperking watergift
onbekend
osmose achter de drain. en dan spuien op het riool
via riool afvoeren
Ik voldoe hier al aan
Eindtotaal

1
1
7
2
1
1
1

Eindtotaal

4

8

1

1
2

2
1

3
20 11

1
1
9
3
1
1
1
3
31
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