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WATER
Hergebruik
alle water en
meststoffen

Achtergrond

PAPRIKA

Toen werd er nog in de grond geteeld en
met een sproeier watergegeven en liep
overtollig water de sloot in. Nu wordt er op
substraat geteeld met druppelbevloeiing.
En wordt water hergebruikt. Straks wordt
ook al het verdampings-water
teruggewonnen en kunnen we nog
efficiënter met water en meststoffen
omgaan. Dat moet om de wereldbevolking
te kunnen voeden.

Waterverbruik:

60 liter/kg

Doelstelling
Een 2x zo grote wereldbevolking voeden
met de helft aan grondstoffen. Anders gaan
we het niet redden op deze planeet.
Glastuinbouw zorgt al voor een efficiënte
inzet van water en meststoffen. Daarom
wordt sterk ingezet op het sluiten van de
waterkringloop.

1 kg

10 liter/kg

25 liter/kg

Water in de Wereld

Onderzoek WUR Glastuinbouw:

 97% van al het water is zout, 3% is zoet

 Per gewas (groenten, bloemen, potplanten)





water, maar 2% zit in de poolkappen en
gletsjers. 70% van het zoete water wordt
gebruikt voor land- en tuinbouw.
Planten hebben water en meststoffen
nodig om te groeien.
Om de toekomstige wereldbevolking te
voeden moet de productie 2x zo hoog
worden en de input gehalveerd.
Dankzij substraatteelt kunnen telers
onder glas een zeer laag water en
meststoffenverbruik combineren met een
hoge productie.
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een betere bemesting voor een betere
productie en kwaliteit.
Betere ontsmettingsmethoden om hergebruik
van water mogelijk te maken zonder ziekten
te verspreiden.
Zuiveren van overtollig water zodat geen
gewasbeschermingsmiddelen in de sloot
komen.
Substraateigenschappen (chemisch, fysisch,
biologisch) om beter water en mest te
kunnen geven.
Andere afvalstromen benutten voor mest of
substraat
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Hoeveel water is er op aarde?
Zout water, ongeschikt om te drinken of om aan de planten te geven:
Zoet water voor mens, plant en dier:

Steeds meer mensen op aarde = meer eten nodig

Toen

15 kg/m2

NU

30

kg/m2

Hoe helpt het onderzoek hierbij?
• Vroeger teelde men in de grond, te veel aan water en meststoffen stroomde in de
sloot
• Nu teelt men op substraat, waardoor met goten water en meststoffen worden
opgevangen
• Straks wordt al het water hergebruikt en zijn de sloten weer schoon
• Onderzoek naar slimmer watergeven en bemesten:
•
•
•
•

Water schoonmaken zodat planten niet ziek worden (ontsmetten)
Precies voldoende te eten (meststoffen) geven, elk gewas heeft zijn eigen wensen
Precies voldoende te drinken geven, hiermee kan je de groei van de planten controleren
Overtollig water niet in de sloot gooien maar eerst zuiveren en dan naar het riool

• Anders is er straks niet genoeg water om alle mensen eten te geven.
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Straks

35 kg/m2

