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1.Inleiding
Tuinderswordenveelvuldiggeconfronteerdmetmilieuproblemenenmetdeoplossingendiedaarvoorwordengezochtenaangereikt.Ommeerduidelijkheidte
verschaffenoverdegevolgenhiervanvoordebedrijfsvoeringisophetPTGte
Naaldwijk in1991hetproject 'Milieu-managementbinnenhet (gesloten)glastuinbouwbedrijf'gestart.
Hetdoelvanditprojectis:hettotontwikkelingbrengenvanmilieu-management
systemenvoorhet (gesloten)glastuinbouwbedrijfterondersteuningvande
besluitvormingoptactischenoperationeelniveau.
Hetprojectisineenaantalfaseningedeeld:
-inventarisatie;
-informatie-analyse;
-uitwerkeneffectieveaanpakmilieu-management;
-aangevenmogelijkhedeninformatietechnologie.
Deinventarisatie-faseisineeneerderstadiumuitgevoerdenafgerond.De
resultatenzijnineenverslagbeschreven.Hetverslaggeefteenoverzichtvan
aktiviteitenvanorganisatiesbinnendeglastuinbouwophetgebiedvanmilieuzorg.Verderwordtverslaggedaanvaneeninventarisatievandegesloten
bedrijfssystemenvoordiversegewasgroepen.Detechnische,bedrijfseconomische
enmilieuaspectenvandezesystemenwordenbeschreven,evenalsdeteverwachteneisenophetgebiedvanproduktkwaliteit,milieuenarbeidsomstandigheden.
Indeinventarisatie-faseisbeslotenhetprojectverderuittewerkenvoorde
vruchtgroentenmetalsvoorbeeldgewassenpaprikaenkomkommer.Dekeuze
hiervoor isgebaseerdopdevolgendecriteria:
-heteconomischbelangvanhetgewas;
-dehaalbaarheidvandegeslotenbedrijfssystemen;
-demilieuapectenbijdegeslotenbedrijfssystemen;
-debeschikbaarheidvangegevens.
Metditverslagwordthetproject 'milieu-management'voordevruchtgroenten
afgerond.Begonnenwordtmeteenbeschrijvingvandeinformatie-analysefase.
Indezefasezijneerstdemilieu-managementaspectenbinnenhetglastuinbouwbedrijfinkaartgebracht.Ditisgeschiedvoordebedrijfsvoeringvanhet
individueleglastuinbouwbedrijf.Vervolgenswordthetmilieu-managementmodel
enhetinpassenvanditmodelindetotalebedrijfsvoeringbeschreven.
Inhetvolgendehoofdstukwordendemogelijketoepassingenvanhetmodel,
geautomatiseerd ennietgeautomatiseerd,aangegeven.
Tenslottewordtingegaanophetvervolgvanditproject.

2. Informatie-analyse
Hetdoelvandeinformatie-analyseistekomentoteenmilieu-managementmodel.
Omdatmilieuzorgeenonderdeel isvandetotalebedrijfsvoeringzalhetmilieumanagementmodelinhetgeheelvandebedrijfsvoeringmoetenwordengeplaatst.
Deinformatie-analysefaseisalsvolgtopgebouwd:
-analyseren;
-opstellenmilieu-managementmodel;
-toetsenmilieu-managementmodel;
-inpassenmodelindebedrijfsvoering.

2.1Analyseren
Voordeinformatie-analysefasezijnallemilieu-management aspectenbinnenhet
glastuinbouwbedrijfophetoperationeleentaktischebesluitvormingsniveauin
kaartgebrachtvoordegewassenkomkommerenpaprika.
Deinformatie-analyseisafgebakend.Inschema1wordteenoverzichtgegeven
vandestroomvanvlottendeproduktiemiddelen (o.a.meststoffen,energie)die
tijdensdeteeltwordengebruiktofverbruikt.Duurzameproduktiemiddelen
(bedrijfsuitrusting)vallenbuitenditproject.Hetprojectrichtzichnamelijk
opdebedrijfsvoeringvanhet individueleglastuinbouwbedrijf.
V.p.m.
Voorentijdensdeteeltneemteentuinderbeslissingenoverdeaanschafenhet
verbruikvanvlottendeproduktiemiddelen (taktischeplanningen
inventarisatie).Vervolgenswordentijdensdeteeltaktiviteitenuitgevoerddie
afval/emissies totgevolgkunnenhebben.Eendeelvanhetafvalkanwordenhergebruiktenherverwerkt.Eenanderdeelwordtgestortofverbrandofkomt
tijdens/nadeteeltongecontroleerd vrij.
Kwaliteitprodukt/produktiewijze
Eenbelangrijkaspectvandeteeltisdekwaliteitvanhetproduktendeproduktiewijze.Deproduktkwaliteitwordtmetnamebewerkstelligd doordedagelijksebeslissingenenwerkzaamheden (inventarisatie/uitvoering).Beslissingen
overdekwaliteitvandeproduktiewijzewordenvooralgenomentijdensde
taktischeenstrategischeplanning.
Arbeid
Bijhetuitvoerenvandedagelijksewerkzaamhedenwordtrekeninggehoudenmet
dearbeidsomstandigheden.Ditgebeurtvanuithetoogpuntvanveiligheid,
gezondheidenwelzijn.Uitgangspunt isdatdearbeidsomstandighedenvoortuinderenmedewerkersbijdemilieuzorgnietverslechtert.Instructieenopleiding
ophetgebiedvanmilieuzorg leidttoteengrotermilieubewustzijn.
Energie
Eenbelangrijkaspectvandedeteeltishetenergieverbruik. Ermoetworden
getrachthetenergieverbruik tijdensdeteeltzoveelmogelijk tebeperken.
Omdemilieu-aspectengoedtekunnenbeschrijvenzijneen6-talmilieu-thema's
onderscheiden.Deonderscheidenmilieu-thema'szijn:klimaatbeheersing,gewasbescherming,voeding,onderhoudduurzameproduktiemiddelen (d.p.m.),uitruimen/
inrichtenkasenbedrijfshygiëne.Inschema2zijnpermilieu-themadebelangrijksteafvalstromen/emissiesweergegeven.Vooreenverderetoelichtingopdit
schemawordtverwezennaarbijlage2.
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Schema 1:Overzichtv.p.m. stroom glastuinbouwbedrijf

extern

intern

i/
hergebruik
herverwerk.

v.p.m.

takt. planning
inventarisatie

kwaliteit:
produkt
produktiewijze

uitvoering
(arbeid)

afval /
emissie

inv./uitvoering
takt. planning (strategisch)

arbeid:
veiligheid/gezondheid/welzijn

}

instructie

} uitvoering

opleiding

}

-4Schema2:Overzichtvandemilieu-thema'senafvalstromen/emissiesopeen
glastuinbouwbedrijf

ûû

w

•-.
1)
0)

'S
.O

u

e

Afvalstromen/emissies

D
H

où

E

E
u

C
•4)

O.

•r-l

0)

r-

"o
w

£3

ui

E

en
3
1)
O

c
O

>

"O
3
O

c

•o
e
o

U

£
3

>+4

u

-o
a

VAST

anorganischafval
-substraat
-substraatmedium
-kunststof
- p l a s t i c s / f o l i e (substraat)
- substraatsysteem

X
ft

W
X

schermfolie
schermdoek—
- gewasbeschermingsmiddelen
-aanhechtenaanfoliee.d.oreanischafval
-gewas
-loof
substraat

X
X
K

rest-gemengd afval
-gemengdbedrijfsafvalVLOEIBAAR
- gewasbeschermingsmiddelen
-uitspoeling
condenswater•
-verpak./restanten/spoelw.e.d.—
-reinigen/ontsmettenglasopstand
-overwaaien/drift
-schrobputje

X
*

X
X
A
M

-voedingsstoffen
-uitspoeling (NenP:Eutrof.)
-lekwater steenwolmatten

X
M

• kriit

GAS
- gewasbeschermingsmiddelen
- r e i n i g e n / o n t s m e t t e n glasopstand
- v e r v l u c h t . a . g . v . toed.techniek•- v e r v l u c h t i g i n g vanaf het gewas—
-rookgassen
-uitstootvanrookgassen-

X
X
X

K
X
X

Ommeer inzichtteverkrijgenindedagelijksebeslissingenenaktiviteitenmet
eenrelatietotmilieu-aspectenopeenglastuinbouwbedrijfzijneenaantal
tuindersgeïnterviewd.
Detuinderszijnintensiefbijdehelemilieuproblematiekbetrokkenenzijn
duidelijkbereidommeetewerkenaanoplossingen.Denoodzakelijke
investeringenindebedrijfsuitrustinghoudthunechterhetmeestbezig.
2.2Opstellenmilieu-managementmodel
Inschema3isinhetalgemeenaangegevenhoeprocessen (beslissingen,aktiviteitene.d.)wordengestuurd.Eenproceswordtuitgevoerdopbasisvaneen
achterliggendplanenmeteenbepaalddoel.Erkunnenookeenaantaleisenwordengesteldaaneenproces.Omeenprocestekunnencontrolerenzulleneen
aantalgegevensoverhetprocesofoverdeuitkomstvanhetprocesmoetenwordenvastgelegd.Dezegegevenskunnenvervolgenswordenvergelekenmetde
gesteldedoelden/streefwaarden.Opbasisvandezevergelijkingkanhetproces
wordenbijgestuurd.

Schema 3:Sturingsmodel
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Metditalgemenesturingsmodelkanookeen
railieu-management
modelworden
ingevuld.Erblijktdandateenmilieu-managementmodelbestaatuitdeoptelsom
vaneenaantaldeel-modeHen.Eenmilieu-managementmodel isonderteverdelen
ineenmodelvoorgewasbescherming,klimaatbeheersing,voeding,onderhoud,
uitruimen/inrichtenkasenbedrijfshygiëne.Binnenhetproject
'milieu-management'zijnditdeeerdergenoemdemilieu-thema's.Bijaldeze
milieu-thema'swordenbeslissingengenomenenaktiviteitenuitgevoerddievan
invloedzijnophetmilieu.
Ommeerstructuur tebrengenbijhetbeschrijvenvandeverschillendemilieuthema's iseenalgemeenraamwerkopgesteld.Inschema4isditraamwerkweergegeven.

Schema4:Raamwerkverslaglegging informatie-analysefase
milieu-thema's
* gewasbescherming
klimaatbeheersing
voeding
onderhoudd.p.m.
uitruimen/inrichtenkas
bedrijfshygiëne

overkoepelend
kwaliteitprodukt/produktiewijze
arbeidsomstandigheden
analyse/checklistbedrijf
evaluatie/milieuaktieplan

-Beleidsnota's/maatschappelijke ontwikkelingen
-Problemen
afvalstromen/emissies
-Oplossingsrichtingen
* intern
-strategisch:beschrijven
-taktisch/operationeel:uitwerken
* extern/onderzoek:beschrijven

Permilieu-themawordtaangegevenwelkebeleidsnota'senmaatschappelijkeontwikkelingengelden.
Deproblemenwordenaangegeven;ditbetreftinhetalgemeenemissiesenafvalstromendiebijbeslissingenenaktiviteitenbijdedesbetreffendemilieuthema'svrijkomen.
Vervolgenswordenoplossingsrichtingenaangegeven.Ditzijnoplossingendie
geldenvoorhetbedrijfzelf,deinterneoplossingsrichtingenenoplossingen
diebuitenhetbedrijfwordengezochtenonderzocht (externeoplossingsrichtingenenonderzoek).Bijdeinterneoplossingsrichtingenwordteenonderverdeling
gemaakt inoplossingenopstrategischniveau,dezewordenkortbeschrevenen
oplossingenoptaktisch/operationeelniveau.Hetonderzoekrichtzichopdeze
laatstesoortvanoplossingen.Dezewordenzomogelijkdanookverderuitgewerkt.
Overkoepelendzijnaangegeven:
1.kwaliteitprodukt/produktiewijze.Hierbijkanwordenverwezennaarhet
project 'milieubewuste teelt'vandeCBTmeteisenwaaraantuindersmoeten
voldoen.

2.arbeidsomstandigheden.Ditwordtkortbeschrevenenbetreftonderandere
veiligheids-aspecten.
3.analyse/checklistbedrijf.DeDLVvoertditopditmomentuitbinnenhet
project 'MilieuzorgGlastuinbouw',hierbijwordtonderandereeenmilieutoetsophetbedrijfuitgevoerdwaarbijdetuindermeerinzichtkrijgtin
milieubelastende teelthandelingenenafvalstromen.Tevenswordtdaarbij
aangegevenwelkemaatregeleneentuinderkannemenomdemilieubelastingte
beperken.
4.evaluatie/milieuaktieplan.Hierbijkanwordengedachtaandeevaluatievan
degeregistreerde gegevensovermilieu-aspectenbinnenhetbedrijf.
Inbijlage 3wordteenoverzichtgegevenvandebelangrijkstebeleidsnota's.De
uitwerkingenbeschrijvingvandeafzonderlijkemilieu-thema'sisweergegeven
inbijlage4.Perthemazullenverschillende relevantegegevensmoetenworden
vastgelegd.Ditzijndegegevensoverdeprocesseninhetalgemenesturingsmodel (schema 3). Dezegegevenskunnenwordengebruiktbijhetdoorlichtenvan
eenbedrijf (checklist)enhetopstellen/evaluerenvaneenmilieuaktieplan
vooreenbedrijf.Inbijlage 5zijndezegegevenspermilieu-themabeschreven.
Hetmilieu-managementmodelbestaatdaarmeeuit:
-permilieu-themaeenoverzichtvandeafvalstromen/emissies opeen
glastuinbouwbedrijf (bijlage2);
-beschrijvingvandemilieu-thema's (bijlage4);
-beschrijvingvanrelevantegegevensvandebedrijfsvoeringdieeenrelatie
hebbenmetdemilieu-belasting (bijlage5).
Degewassenpaprikaenkomkommerhebbenalsvoorbeeldgestaanbijdeinformatie-analysefase.Deuiteindelijkeresultatenhebbenechtereenbrederegeldigheiddanalleenvoordezegewassen.Ookdebeperkingtoteenmodernbedrijfstypeisnietstriktaangehouden.
Inbijlage7wordenkortarbeidenveiligheidbijgewasbescherming enbij
vloeibaremeststoffenbeschreven.

2.3Toetsenmilieu-management model
Inhetprojectvoorstelwaseentoetsingsfasevoorzien,waarinhetopgestelde
milieu-managementmodeloppraktijkbedrijvenzouwordengetoetst.
Inbijlage4ispermilieu-themaeenoverzichtgegevenvanmogelijkeoplossingenomdemilieu-belasting teverminderen.Dezezijngetoetstdoormateriedeskundigen.Daarnaast iseenoverzichtvanrelevantegegevensgegevendie
belangrijkzijnomteregistereren.Zoweldeoplossingenalsdegegevenszijn
beschrijvendennietvoorschrijvendvoordetuinders.Denoodzaakvantoetsing
vandezebeschrijvingenoppraktijkbedrijvenisdanooknietdirectaanwezig.
Wanneertuinderswelverplichtwordengesteldombepaaldemaatregelentenemen
ofgegevensteregistreren,danishetzinvolomdehaalbaarheidhiervante
toetsen.Hierbijmoetwordenopgemerktdatdegewasbeschermingsgegevens opdit
momentwelmoetenwordengeregistreerdomeenmilieu-bewustgeteeldproduktte
kunnenaanvoeren.

2.4Inpassenmodelinbedrijfsvoering
Milieu-managementkannietloswordengezienvandetotalebedrijfsvoering.De
totalebedrijfsvoeringisbeschreveninhetinformatiemodelglastuinbouw.In
bijlage2iseenoverzichtgegevenvandemilieu-thema'sdieeenrelatiehebben
metprocessenuithetinformatiemodel.Hiermeewordtaangegevenwaarde

aktiviteitenenbeslissingenoptaktischenoperationeelniveaudieonderde
milieu-thema'svallenterugzijntevindeninhetinformatiemodelglastuinbouw.
Ookisinbijlage 2inschema3aangegevenonderwelkeprocessenbeslissingen
wordengenomenoverafvalstromen/emissies ofbijwelkeprocessenafvalstromen/
emissieswordengecreëerd.
Erisvoorgekozenomdemethodiek,zoalsisgebruiktbijdeontwikkelingvan
het informatiemodel,bijhetopstellenvanhetmilieu-managementmodelniettoe
tepassen.
Eenalgemeenoverzichtvanmilieu-problemenenoplossingenzoals inbijlage4
isbeschrevenisvooreeniederduidelijk.Deinformatiemodelmethodiekis
moeilijker toegankelijk.
Daarnaast isinhet informatiemodelzelfhetmeestereedsbeschreven.Hetheeft
danookweinig toegevoegdewaardeomdezebeschrijvingen tecopiëren.

3.Toepassingen
Indithoofdstukwordtaangegevenhoeresultaten,mogelijke toepassingen,van
hetproject 'railieu-management'eenbijdragekunnenleverenbijhetondersteunenvandebesluitvormingvantuindersoptaktischenoperationeelniveau.
Deresultatenvanhetproject 'milieu-management'moetendetuinderondersteunenbijhetnemenvandagelijksebeslissingendietemakenhebbenmetmilieuaspecten.
Bijdetoepassingen isdevolgende indelingtemaken:
-toepassingenzonderinformatietechnologie (IT),handmatige toepassingenen
-toepassingenmetinformatietechnologie.
Ondertoepassingenmetinformatietechnologievaltbijvoorbeelddegeautomatiseerdebeslissingsondersteuning.

3.1Toepassingenzonder informatietechnologie
Eenvoorbeeldvaneenmogelijke toepassingzonderITishetdoordetuinder
latenregistrerenvangegevensbijdemilieu-thema's.Hetregistrerenvan
gegevensbijdeverschillendemilieu-thema'sleidttoteenbeterbeheersenvan
eneengroterinzichtindemilieu-thema'sindiendegeregistreerde gegevens
wordenvergelekenmetvorigekerenofmetcollega's.Alsditleidttoteen
mentaliteitsverandering,eenmilieubewusterhandelendanishetregistrereneen
duidelijke toepassing.Eenoverzichtvanmogelijk teregistrerengegevensper
milieu-themaisopgenomeninbijlage5.
Vandealgemenebeschrijvingvanoplossingenpermilieu-thema (bijlage4)zijn
toepassingen,procedures,geselecteerddievoordetuinderdirectbruikbaar
zijninzijnbedrijfsvoering.Inbijlage6wordteenoverzichtgegevenvan
mogelijkeproceduresbijdeverschillendemilieu-thema's.Deinhoudvande
procedures iseenaanzetommilieuvriendelijker tegaantelen.Hetopstellen
vaneenchecklistbijdeverschillendemilieu-thema'saandehandvandeze
procedureskanhetmilieu-managementvandetuindermogelijkondersteunen.
Ophetgebiedvantoepassingenbestaatereenduidelijkerelatiemetandereop
ditmomentgaandeprojecten.Hierbijkanmetnamehetproject 'MilieuzorgGlastuinbouw'ende 'Milieutoets'vandeDLVwordengenoemd.Beideprojectenkomen
voortuitdeaktiviteitenvanhetLandbouwschap inhetkadervanhet
Milieu-aktieplanenhetBedrijfsinternMilieuzorgsysteemvoordeglastuinbouw,
(ziebijlage3vooreenverderebeschrijvingvangenoemdeprojecten).
DeDLVwilmethetproject 'MilieuzorgGlastuinbouw'detuindersaanzettentot
eenmilieuvriendelijkerhandelen.Deverminderingvanverbruikenuitstootvan
chemischegewasbeschermingsmiddelen enmeststoffeniseenbelangrijkaandachtspunt.Ookhetenergieverbruikendeafvalstromenwordenkritischbekeken.
Onderdeelvanhetproject 'MilieuzorgGlastuinbouw'isdemilieutoetsdieop
hetindividueelbedrijfwordtuitgevoerd.Bijhetuitvoerenvandezetoets
wordendegeregistreerdegegevensgeanalyseerdenbeoordeeld.Bedrijvenmoeten
daartoewordenaangezetomtegaanregistreren.
Metdemilieutoetsmoetendetuinderseenbeterinzichtkrijgeninbeslissingen
enaktiviteitendiemilieubelastingenafvalstromentotgevolghebben.
Tevenskandaarbijwordenaangevenwelkemogelijkhedendetuinderheeftom
milieubelasting tebeperken.
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HetadviesbureauVEKbiedttuindersookdemogelijkheidomeenmilieutoetsop
hetbedrijfuittevoeren.
Degepresenteerde resultatenvanhetproject 'Milieu-management',inclusiefde
resulatenvandeinventarisatie-fase,zijnbruikbaarbijdegenoemdeprojecten
vanDLVenLandbouwschapeneventueleandereaktiviteitenophetgebiedvan
milieuzorg.

3.2Toepassingenmet informatietechnologie
Indeglastuinbouwzijntoepassingenmetinformatietechnologie algemeengebruik
geworden.Naastdeautomatiseringvandeprocesregelinghebbendetoepassingen
vooraltemakenmetregistrerenenuitwisselenvangegevens.Ophetgebiedvan
geautomatiseerdebeslissingsondersteuning,dusmetdecomputeranalyserenvan
geregistreerde gegevensmeteendaarvanafgeleideadvisering, isde
glastuinbouwmindervergevorderd.
Ondertoepassingenmetinformatietechnologievaltdegeautomatiseerdebeslissingsondersteuning.Hierbijkunnenteeltbegeleidingssytemenwordengenoemd.
Eenteeltbegeleidingssysteem kandebesluitvormingbeteronderbouwen,ondersteunen.Hetneemtnietdebeslissingenzelf,maarondersteuntbijhetnemen
vanbeslissingendoorextrainformatieenextrainzichttegeven.
Tuindersmakenbijhetnemenvanbeslissingengebruikvandeeigenkennisen
ervaringenvaneennetwerkvaninformatiebronnen.Ditnetwerkbestaatuit
voorlichters,teeltbegeleiders,adviseurs,collega'senvakbladen.Eenteeltbegeleidingssysteem iseenuitbreidingophetnetwerkvaninformatiebronnen.
Eenteeltbegeleidingssysteem geefteenmeerwaardealshetdaadwerkelijkwordt
gebruiktbijhetnemenvanbeslissingen.Eenteeltbegeleidingssysteem moetaan
devolgendekwaliteitseisenvoldoen:
-inhoudelijkeenkwalitatiefprodukt;
-bruikbaarvoortuinders;
-geaccepteerddoortuinders;
-geaccepteerddooradviseursvandetuinders.
Inhoofdstuk2.2 isvermelddateenmilieu-managementmodelbestaatuitdeoptelsomvanverschillende deelmodellenvoordemilieu-thema's.Daarom isper
milieu-themanagelopenofinformatietechnologie eenmeerwaardegeeftvooreen
eventueelteeltbegeleidingssysteemvoor 'milieu'.
Indevorigeparagraafisgesprokenoverdewaardevanderegistratievan
gegevensdiemetmilieu-aspectentemakenhebben.Dezeregistratiekan
handmatigwordenuitgevoerd,maarookmetbehulpvandecomputer.
Geautomatiseerde registratievanmilieu-gegevensiszekerwaardevol.De
mogelijkhedenhiervoorwordenaangedragenbinnendehuidigeontwikkelingenop
hetgebiedvanautomatisering.Hetisoverbodigdathetpraktijkgericht
onderzoekhierbijnogeenrolmoetspelen.
Anderemogelijkhedenvoorgeautomatiseerdeondersteuningvanmilieu-management
dangegevensregistratiewordenhiernapermilieu-themakortbesproken.
-Klimaatbeheersing
Bijklimaatbeheersingwordtmetdeklimaatcomputerhetklimaat indekasgeregeld.Dezevormvanprocesautomatisering isreedsverontwikkeldenwordtnog
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steedsverder geoptimaliseerd.
Hetisgoeddenkbaardatinhuidigeenteontwikkelen(optimaliserings)modellen
voorde (dagelijkse)klimaatregelinghetenergieverbruik endeuitstootvanC02
enandererookgassenalsmilieubelastende componentenwordenmeegenomen.Deze
ontwikkelingenzijnopkortetermijnnogniettoepasbaarvoordetuinder.
Momenteelwordtnogonderzoekgedaannaardeeffectenvanenergiezuiniger
klimaatinstellingenopdegewasgroeien-produktie.
-Gewasbescherming
Gewasbeschermingbiedtwelaanknopingspuntenvooreen teeltbegeleidingssysteem.
Ineenonderzoek 'Besluitvormingvoorgewasbescherming' iseenbeslismodelvoor
gewasbescherming opgesteldenzijndeperspectievenvangeautomatiseerde
ondersteuningnagegaan.Alsvervolghierop iseenprojectgestartmetalsdoel
hetontwikkelenvaneenprototypevaneenteeltbegeleidingssysysteem voor
gewasbeschermingvoorhetgewaspaprika.Ditiseeninformatiesysteem datde
tuinderondersteuningbiedtbijdedagelijksebeslissingenophetgebiedvan
gewasbescherming.Hetteeltbegeleidingssysteemvoorgewasbeschermingkaneen
wezenlijkebijdrage leverenaandeverbeteringvandebesluitvormingvoor
gewasbescherming endaarmeeookaandeverminderingvandeomvangende
afhankelijkheidvanchemischebestrijdingsmiddelen.
-Voeding
Devoedingsgiftenzijninvergaandemategeautomatiseerd.Voorvoedingzijner
programma'sontwikkeldomdevoedingsoplossing teberekenen.Deaankomende
verplichterecirculatie steltextraeisenaaneenoptimalevoedingsoplossing,
welkenogmeermoetwordenaangepastaandebehoeftenvandeplant.Eengoede
analysevandevoedingsoplossing iseenbelangrijkevoorwaardeomtoteen
optimalevoedingsgift tekomen.
-Onderhoudd.p.m.
Voordemilieu-thema'sdievallenonderonderhoudd.p.m.isgeenduidelijke
meerwaardevaneentoepassingmetinformatietechnologie tegeven.
-Uitruimen/inrichtenkas
Wathetuitruimenbetreftzijneenaantalproceduresaantegeven.Informatica
ondersteuning ishierbijnietzinvol.
Bijdeinrichtingvandekaswordeneenaantalbeslissingengenomenoverde
aanschafvanproduktiemiddelen.Eendatabankmetgegevensovermilieubelasting
(wanneeraanwezig)zoueenmilieubewustekeuzekunnenondersteunen.Inbijlage
4 isonderhetthema 'klimaatbeheersing'eenoverzichtgegevenvanfactorenvan
belangbijdekeuzevaneenenergiescherm.Devraagisofautomatiseringhierbijeentoegevoegdewaardekanhebben.Daarnaast isermomenteelnogbeperkte
kennisoverdemilieubelastingvandeverschillendematerialen.Onderzoek
hiernaarwordtuitgevoerd.Deaanwezigekennisisechternietvoorde
individuele tuinderbeschikbaar.
-Bedrijfshvgiëne
Bedrijfshygiënebestaatuiteenbeschrijvingvandetevolgenproceduresente
nemenmaatregelentijdensdebedrijfsvoering.Informatietechnologiekanhier
geentoegevoegdewaardeaangeven.
Geconcludeerdkanwordendatopditmomenteenteeltbegeleidingssysteemvoorde
gezamenlijkemilieu-thema'sniethaalbaaris.Eendemonstratieprogramma omde
mogelijkhedenvaninformatietechnologie aantegevenbijhetondersteunenvan
beslissingenisnietontwikkeld.
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4.Vervolgaktiviteiten
Indetussentijd isbeslotenomhetproject 'Milieu-managementbinnenhet
glastuinbouwbedrijf'overtelatengaaninhetproject 'Ontwikkelenvan
richtlijnenvoormilieubewusteproduktie indeglasgroenteteelt'.Ditproject
wordtuitgevoerd insamenwerkingmetCBT,NTSenDLV.Doelstelling is,gegeven
degesteldeeisen,hetontwikkelenvantoepasbareendoordepraktijk
geaccepteerdeencontroleerbare richtlijnenterondersteuningvanhetbedrijfsbeheerendebedrijfsvoering.Dittegendeachtergrondvanhetuitvoerenvan
eenintegraalketenbeheerbinnendeglasgroentesector.
Hetproject 'milieu-management'richttezichalleenopdebedrijfsvoering,
terwijlhetproject 'richtlijnen'zichnaastdebedrijfsvoeringookopde
bedrijfsuitrusting (bedrijfsbeheer)richt.Uithetmilieu-management onderzoek
isgeblekendatvooreenbelangrijkdeeldeoplossingenvoorverminderingvan
demilieu-belastingophetterreinvandebedrijfsuitrustingliggen.De
verbredingnaarzowelbedrijfsvoeringalsbedrijfsbeheerisdusnoodzakelijkom
tekomentotrichtlijnenvooreenmilieubewuste teelt,waarbijzowelhet
produktalsdeproduktiewijzecentraalstaan.
Deresultatenvanhetproject 'milieu-management'zijngoedbruikbaar inhet
project 'richtlijnen'.
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5.Conclusies/aanbevelingen
Conclusies
Algemeen
*Milieu-managementomvathetgeheelvanbeslissingengerichtopmilieu-aspectenbinnendebedrijfsvoering.
*Demilieu-aspectenzijnoptedelenindevolgendemilieu-thema's:
klimaatbeheersing,gewasbescherming,voeding,onderhoudd.p.ra.,uitruimen/
inrichtenkasenbedrijfshygiëne.
* Eenmilieu-management systeem isdeoptelsomvandemilieu-thema's.
*Voorallemilieu-thema'szijneenaantaloplossingsrichtingen aantegeven.
Deoverheidheeftnietalleenvoorgewasbescherming (MJP-G)eenbeleidopgesteld,maarookvoorklimaatbeheersing/energie (NMP),bemesting (SNL)e.d.Op
allefrontenmoetbewustermethetmilieuwordenomgegaan.
Hetzoekenenrealiserenvanoplossingenvooralle thema'sbelangrijk.Een
prioriteitsvolgorde moethierbijnietwordenaangegeven.
Oplossingen
*Bedrijfsuitrusting.Veeloplossingenomdemilieubelastingvanuitdeglastuinbouwteverminderenzijngelegenindebedrijfsuitrusting.Ditbetreft
vaaktechnischeoplossingenwaarinvesteringsbeslissingenmeezijngemoeid.
Optechnischgebied isnogveelonderzoekgaande.
* Centraalbijdeverminderingvandemilieubelasting tijdensdebedrijfsvoering isdebewustwordingvandetuindervoordemilieu-aspecten.Ditis
ondermeeralsvolgttebereiken:
-Hetregistrerenenvergelijken,zowelinternalsextern,vanrelevante
gegevensbijallemilieu-thema's.Hetproject 'Milieu-management'geefteen
overzichtvanrelevante teregistrerengegevens.
-Procedures/werkwijzen.Naasthetregistrerenenvergelijkenishetmilieubewusthandelenbelangrijk.Hetproject 'Milieu-management'geefteenaanzetvoortevolgenwerkwijzen.
-Aktiviteitenvaneenaantalandereorganisatiesdiemetnamegerichtzijn
opregistrerenenvergelijken (o.a. 'MilieuzorgGlastuinbouw'ende
'Milieutoets'vandeDLV)leverenookeenbijdrageaandebewustwording.
Geautomatiseerde oplossingen (beslissingsondersteunend)
*Geautomatiseerde registratiepakkettenkunneneennuttigebijdrage leverenbij
hetregisterenenvergelijken.
*Gewasbescherming isgeschiktvoorgeautomatiseerdebeslissingsondersteuning.
Momenteelwordtdoorhetonderzoek (PTGe.a.)een teeltbegeleidingssysteem
gewasbeschermingvoorhetgewaspaprikaontwikkeld.
* Deanderemilieu-thema'sbiedenminderaanknopingspuntenvoorgeautomatiseerdebeslissingsondersteuning.
* Eenmilieu-management systeemdatbeslissingsondersteuning biedtaanalle
milieu-thema'sblijktnietterealiseren.
Aanbevelingen
*Nieuweprojectenophetgebiedvanmilieu/milieuzorgmoetenkritischworden
beschouwd. Indepraktijkblijktdetoegevoegdewaardevanveelbelovende
initiatievensomstegentevallen.Hetblijktminofmeereencopietezijn
vandereedsbestaandekennis.
*Afstemming tussendemilieu-projectenisnoodzakelijk.
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Bijlage L:Samenstelling projectgroepen
Indezebijlagewordtaangegevenwelkepersonenenwelkeorganisatiesbetrokken
zijnbijhetuitvoerenvanhetproject 'Milieu-managementbinnenhet (gesloten)
glastuinbouwbedrijf'.
Stuurgroep
-ir.J.C.J.Ammerlaan
-ir.P.W.Broekharst
-ing.R.Hilhorst
-ir.J.A.F,vandeWijnboom
-ir.H.P.Zwinkels

PTG,afd.Bedrijfssynthese
Landbouwschap
Agrimathica
IKCglasgroente+bestuiving
SITU

Werkgroep
-ir.A.A.vanderMaas

PTG,afd.Bedrijfssynthese
PTG,afd.Bedrijfssynthese

-ing.A.Z.J.Schokker
Klankbordgroep
-ir.J.Beerkens
-dhr.J.Helderman
-ing.A.T.M.Hendrix
-ir.0.Hietbrink
-ir.A.vandeKamp
-ing.F.Koning
-ir.J.A.M.Mourits
-drs.ing.L.Oprel
-ir.M.N.A.Ruijs
-dhr.P.Schenkeveld
-mevr.M.vanderStaay
-ir.A.S.M.Tabak
-ir.M.Valstar
-ing.J.G.Vegter
-ing.A.Wubben

DLV
NTS-paprika vanaf01-10-91
IMAG/PTG,afd.Bedrijfssynthese
IKCglasgroente+bestuiving vanaf18-12-91
CBT
PTG,afd.Bedrijfssynthese
IKCglasgroente+bestuiving tot18-12-91
IKCbloemisterij
PTG,afd.Bedrijfssynthese
NTS-komkommer vanaf18-12-91
PTG,afd.Gewasbescherming
IKCbloemisterij
SITU
PTG,afd.Teelt vanaf01-10-91
Landbouwschap
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B i j l a g e 2: Schema's

Indezebijlageworden3schema'sgegeven:milieu-thema'senafvalstromen/
emissies,milieu-thema'seninformatiemodelglastuinbouwen informatiemodel
glastuinbouwenafvalstromen/emissies.
Schema 1:
Overzichtvandeafvalstromen/emissies
opeenglastuinbouwbedrijfendethema'
waarbinnen dezewordengeproduceerdof
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Toelichtingopschema1:Milieu-thema'sbinnendebedrijfsvoering enafvalstromen/emissies
Inditschemawordteenoverzichtgegevenvanmilieu-thema'sbinnende
bedrijfsvoering (aktiviteitenenbeslissingenoptaktisch/operationeelniveau
dievaninvloedziinophetmilieu)waarbinnenafvalstromen/emissiesworden
geproduceerdofwaarbinnenbeslissingenwordengenomendiedezeafvalstomen/
emissieskunnenbeïnvloeden.
*Klimaatbeheersing:Hierbijwordenbeslissingengenomenoverschermfolieen
krijt.Tijdensdeteeltofaanheteindevandeteeltmoetendezeworden
verwijderden/ofafgevoerd.Energieverbruik endedaarbijvrijkomende rookgasen
vallenonderditthema.
*Gewasbescherming:Hierbijkanerdooremissievan gewasbeschermingsmiddelen
werkzamestofopfolie,schermdoeke.d. terechtkomen.Hiermeemoetindetoekomstrekeningwordengehoudenbijhetafvoerenvanditanorganischafval.
Tevenswordenbijgewasbeschermingbeslissingengenomendiebijdeopditmomentgebruiktetoedieningstechniekenvloeibareengasvormigeemissiesvande
chemischegewasbeschermingsmiddelen totgevolghebben.
*Voeding:Hierbijwordenbeslissingengenomenophetgebiedvanwatergevenen
bemestingdievaninvloedzijnopuitspoelingvanNenPtijdensdeteeltenop
hethetminderofmeerweglopenvanlekwateruitsteenwolmattenaanheteinde
vandeteeltalsdesubstraatmattenopeenhoopzijnverzameldvoordatzewordenafgevoerdvoorherverwerking/storten.Wathetlekwaterbetreft:Hierbijkan
methetwatergevenaanheteindevandeteeltrekeningwordengehouden.
*Onderhoudd.p.m.:Hierbijwordenbeslissingengenomendievaninvloedzijnop
deafvalstroomvansubstraatmedium (hetstomenmeerjarigemattenoféénmalig
gebruiken).Tevenszalhetschoonhoudenvanleidingenendruppelaars tijdensde
teeltmindergroteemissiesvanvoedingsstoffen,chloorbleekloog ensalpeterzuurtotgevolghebben.Onderonderhoudd.p.m.valtookhet reinigen/ontsmetten
vandeglasopstand.Ditkandeemissievanvloeibareengasvormigereinigings-/
ontsmettingsmiddelen totgevolghebben.Onderhoudaanverwarmingsinstallatie en
eengoedeafstellingvandebrandere.d.zaleenlagereuitstootvanrookgassen
geven.
*Uitruimen/inrichtenkas:Hierbijwordendekeuzesgemaaktdievoornamelijkde
afvalstromenvananorganischenorganischafvaltotgevolgzullenhebben.
Bijhetinrichtenvandekasmoetalrekeningwordengehoudenmetwaterinde
afvalfasemethetafvalgebeurt.Bijhetuitruimenvandekaskomterafvalvan
hetsubstraatmediumvrij,plastics/folies,afvalvanhetsubstraatsysteem,
schermfolieofschermdoek,eventueelverontreinigdmetgewasbeschermingsmiddelen,gewas,loofmethiereventueelnogsubstraataanenbijhetverzamelenvan
desubstraatmattenkanerlekwaterweglopen.Ookmoetwordenbeslotenwater
methetafvalmoetgebeurenenaanwelkeeisenhetafvaldanmoetvoldoen.
*Bedrilfshvgiëne:Bedrijfshygiënekanertoeleidendattijdensdeteeltreeds
ziekeplanten,substraatmedium enplastics/foliewordenverwijderd.Ditisvan
invloedopdeafvalstroomvangewas,loof,substraat,kunststofengemengd
bedrijfsafvaltijdensdeteeltenaanheteindevandeteelt.

18
Schema 2 :
Milieu-thema's binnen de bedrijfsvoering gerelateerd aan
processen uit het informatiemodeL glastuinbouw
3"

Funktles/processen informâtlemodel
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5 Specifieke teelthandellngen
5.1 Verwerven plantmateriaal Cuite.mat.)
1.2 Kiezen ras (uitg.mat.)
1.3 Vastst. hoedanigheid uitgangsraat. (uitg.nat.)
5.2 Invent, specifieke teelthand. (tnv./coörd.)
2.3 Beslissen tot uit. handelingen (inv./coörd.)
2.4 Bepalen werkmethode (inv./coörd.)
5.3 Uitvoeren specifieke teelthandellngen (uitv.)
3.3 Uitvoeren gewasverzorgingshandelIngen (uitv.)
3.4 Gewas uitruimen (uitv.)
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3Operationele planning
3.1 Coördineren uitvoering (inv./coord.)
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X
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2 Taktisch« planning
2,2 Opstellen afgeleide plannen
2.2.1 Opsc. plan spec. hand. produktle planta, (takt.)
2.2.2 Opstellen plan teeltwijze (takt.)
2.2.3 Opstellen plan klinaatinstelllng (takt.)
2.2.4 Opstellen plan watergeven enbemesting (takt.)
2.2.5 Opstellen plan gewasbescherming (takt.)
2.2.9 Opstellen plan onderhoud d.p.ra. (takt.)
2.2.10 Opstellen plan v.p.m.-behoefte (takt.)
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X
X
X
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1
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X
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X

1
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6 tfatergeven en bemesting
6.1 Inv. watergift enbemesting (Inv./coörd.)
6.1.2 Inventariseren bemesting (inv./coörd.)
1.2.1 Beoord. voedingstoest. wortelmed. (inv./coörd.)
1.2.2 Beoordelen gewas t.b.v.bemesting (inv./coörd.)
1.2.3 Bepalen uit tevoeren bemesting (inv./coörd.)
6.1.3 Inventariseren waterelft (inv./coörd.)
1.3.1 Beoordelen vochttoestand (Inv./coörd.)
.1.3.2 Beoordelen gewas t.b.v.watergift (Inv./coörd.)
,1.3.3 Bepalen uit tevoeren watergift. (inv./coörd.)
1.4 Bepalen EC en pH (inv./coörd.)
,1.- Beoordelen uitgevoerde bemesting (normen)
6.2 Uitvoeren watergift enbemesting (uitv.)
2.- Groeperen gegevens waterg. enbemest, (normen)
2.1 a+b Klaarmaken oplossing (uitv.)
7 Gewasbescherming
7.1 Inventaris, gewasbeschermlngshand. (inv./coörd.)
7.1.2 Beoord. gewas t.b.v. gewasbescherm. (Inv./coörd.)
7.1.3 Beslissen tot gewasbescherming (inv./coörd.)
7.1.4 Bepalen methode en toed.techniek (inv./coord.)
7.1.5 Bepalen middel (inv./coörd.)
7.1.6 Bepalen hoeveelheid middel (inv./coörd.)
7.3 Uitvoeren gewasbeschermingshandelingen (uitv.)
7.3.1 Klaarmaken oplossing (uitv.)
7.3.2 a+b Uitvoeren watergift (m toevoegingen) (uitv.)
7.3.3 Uitvoeren gewasbeschermingshandelingen, (uitv.)
7.3.4 Verwijderen aangetaste planten (uitv.)
7.3.- Beoordelen uitgevoerde gewasbescherming (normen)
8 Klimaatbeheersing
8.1 Klimaatbeheersing kas (klimaat-beheers.>
8.1.1 Invent, en instel, kasklimaat (klimaatbeheers.)
8.1.2 Meten en regelen kaskllmaat (kllmaatbehoers.)
8.1.2.3 Groeperen klimaatgegevens (klimaatbeheer*.)
8.1.3 Inv./uitv. ov. klimaathand. (klimaatbeheers.)
8.1.3.2 Uitv. klimaatregul.handel, (klimaatbeheers.)
9 Afzet
9.1 Inventariseren oogstbewerkingen (inv./coörd.)
9.2 Uitvoeren oogstbewerking (uitv.)
9.3 Verwerken geoogst produkt (uitv.)
11Beheer duurzame produktlemlddelen (beheer d.p.a.)

X
X

«

13 Personeelsbeheer
13.2 Inventariseren personeelszaken Coers.beh«<r)
13.2.1 Evalueren arbeidsorganisatie (pers beheer)
13.2.3 Vaststellen verbeterende maatr. (pers.beheer)

•

15 Verslaglegging

1

16 Evaluatie

16.3

X

f

X

1

X

«

BHhouden bedrilfsnormen

16.3.- Bijhouden bedrijfsnormenbemesting (normen)
16.3.- Bijhouden bedrijfsnormen gewasbesch. (normen)
16.3.- Bijhouden bedrijfsnormen kasklimaat (klimaatb.)
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Toelichting opschema2:Milieu-thema'sbinnendebedrijfsvoering enprocessen
informatiemodelglastuinbouw
Inditschemawordteenoverzichtgegevenvandemilieu-thema'sbinnende
bedrijfsvoering (aktiviteitenenbeslissingenoptaktisch/operationeelniveau
dievaninvloedziinophetmilieu)dieeenrelatiehebbenmethetinformatiemodelglastuinbouw.
*Klimaatbeheersing:Debeslissingenenaktiviteitenbijklimaatbeheersinghebbeneenrelatiemet:detaktischeplanningbijdeklimaatinstelling;dekeuze
tussenrassenmeteenverschillendewarmtebehoefte,ditisvaninvloedophet
energieverbruik;klimaatbeheersing zelfenhetbijhoudenvandebedrijfsnormen
voorklimaat.
*Gewasbescherming:Debeslissingenenaktiviteitenbijgewasbescherminghebben
eenrelatiemet:taktischeplanningvoorspecifiekehandelingenaanproduktie
vanplantmateriaal;taktischeplanningvoorgewasbescherming;deprocessenop
operationeelniveauvoorgewasbescherming (inventariserenenuitvoeren);het
groeperenvanklimaatgegevenswaarbijeengoedegewasbeschermingshandelingmogelijk isenhetbijhoudenvandebedrijfsnormenvoorgewasbescherming.
*Voeding:Debeslissingenenaktiviteitenbijvoedinghebbeneenrelatiemet:
detaktischeplanningvoorwatergevenenbemesting;deprocessenvoorwatergevenenbemestingopoperationeelniveau(inventariserenenuitvoeren)enhet
bijhoudenvandebedrijfsnormenvoorbemesting.
*Onderhoudd.p.m.:Debeslissingenenaktiviteitenbijonderhoudaanduurzame
produktiemiddelenhebbeneenrelatiemet:hetopstellenvaneentaktischplan
vooronderhoudaanduurzameproduktiemiddelenenmethetbeheervanduurzame
produktiemiddelen.
*Uitruimen/inrichtenkas:Debeslissingenenaktiviteitenbijhetuitruimenen
inrichtenvandekashebbeneenrelatiemet:taktischeplannenvoordeteeltwijze,hierbijwordtbepaaldwaterindekaskomt;taktischeplanningvoorde
v.p.m.-behoefte,erwordtbekekenwelkevlottendeproduktiemiddelener
benodigdzullenzijn;hetuitruimenvanhetgewasenhetbepalenvandeuitte
voerenwatergift (hierbijwordtrekeninggehoudenmethetlekwatervansteenwolmattenaanheteindevandeteelt).
*Bedrijfshvgiëne:Debeslissingenenaktiviteitenbijbedrijfshygiënehebben
eenralatiemet:taktischeplanningvoorgewasbescherming; inventariserenen
uitvoerenvanspecifieketeelthandelingen;gewasuitruimen;hetverwijderenvan
aangetasteplantenenhetklaarmakenvaneenoplossingvoorgewasbeschermingen
eenvoedingsoplossingvoorwatergevenenbemesting,ditmoetgeschiedenzonder
hetweglopenvaneendeelvandeoplossing.
*Arbeid/arbeidomstandigheden:Metarbeidenarbeidsomstandighedenwordtrekeninggehoudenbijhetcoördinerenvandeuitvoering (bijvoorbeeldre-entryna
eenchemischegewasbescherming),hetklaarmakenvaneenvoedingsoplossingof
eenoplossingvoorchemischegewasbeschermingwaarbijveiligheidsvoorschriften
geldenenbijhetevaluerenvandearbeidsorganisatie enhetvaststellenvan
verbeterendemaatregelenbijhetpersoneelsbeheer.

Sehen« 3:
Overzicht van de afvalstromen/emissies op een
glastuinbouwbedrijf en de funktles/processen
uit het informatiemodel,glastuinbouw waarbinnen deze worden geproduceerd of waarbinnen
besluiten worden genomen die deze afvalstromen kunnen beïnvloeden
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2 Taktische planning
2,2 Opstellen afgeleide plannen
2.2.2 Opstellen plan teeltwijze (takt.)
2.2.3 Opstellen plan klimaatinstelling (takt.)
2.2.4 Opstellen plan watergeven enbemesting (takt.)
2.2.5 Opstellen plan gewasbescherming (takt.)
2.2.9 Opstellen plan onderhoud d.p.m. (takt.)
2.2.10 Opstellen plan v.p.m.-behoefte (takt.)

x*

n x* x

S Specifieke teelthandellngen
LA Verwerven olantmateriaal (ultg.mat.)
5.1.2 Kiezen ras (ultg.mat.)
5.1.3 Vastst. hoedanigheid uitgangsmat. (ultg.mat.)
LA Invent, specifieke teelthand. (inv./coörd.)
5.3 Uitvoeren specifieke teelthandellngen (uitv.)
5.3.3 Uitvoeren gewasverzorgingshandelIngen (uitv.)
5.3.4 Gewas uitruimen (uitv.)

x

X
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&

6 Watergeven en bemesting
Ld Inv.watergift enbemesting (inv./coôrd.)
6.1.2 Inventariseren bemesting (inv./coörd.)
1.2.1 Beoord. voedingstoest.wortelmed. (inv./coôrd.
1.2.2 Beoordelen gewas t.b.v.bemesting (inv./coôrd.
1.2.3 Bepalen uit tevoeren bemesting (Inv./coörd.)
6.1.3 Inventariseren watergift (inv./coôrd.)
1.3.1 Beoordelen vochttoestand (inv./coörd.)
1.3.2 Beoordelen gewas t.b.v.watergift (inv./coörd. [
1.3.3 Bepalen uit tevoerenwatergift. (inv./coörd.)
1.4 Bepalen ECenpH (inv./coörd.)
1.- Beoordelen uitgevoerde bemesting (normen)
6.2 Uitvoeren watergift enbemestlne (uitv.)
2.- Groeperen gegevens waterg. enbemest, (normen)
2.1 a+b Klaarmaken oplossing (uitv.)
7 Gewasbescherming
IA Inventaris, gewasbeschermlngshand. (inv./coörd.'
7.1.2 Beoord. gewas t.b.v.gewasbescherm. (Inv./coörd.
7.1.3 Beslissen tot gewasbescherming (Inv./coörd.)
7.1.4 Bepalen methode en toed.techniek (inv./coörd.)
7.1.5 Bepalen middel (inv./coörd.)
7.1.6 Bepalen hoeveelheid middel (inv./coörd.)
IA Uitvoeren eewasbeschermingshandelIneen (uitv.)
7.3.1 Klaarmaken oplossing (uitv.)
7.3.2 a+b Uitvoeren watergift (m toevoegingen) (uitv.)
7.3.3 Uitvoeren gewasbeschermingshandelingen, (uitv.)
7.3.4 Verwijderen aangetaste planten (uitv.)
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8 Klimaatbeheersing
SA Klimaatbeheersing kas (klimaatbeheers.)
8.1.1 Invent, en instel, kasklimaat (klimaatbeheers.
8.1.2
Meten en regelen kasklimaat
(klimaatbeheers.)
- i -n t w tTTTTti Ttr « y T » - " — • ' — T
m
TTT \t-nmr-Ti
r
8.1.2.3Groeperen klimaatgegevens (klimaatbeheers.)
8.1.3 Inv./uitv. ov.klimaathand. (klimaatbeheers.)
8.1.3.2Uitv. klimaatregul. handel, (klimaatbeheers.)
9 Afret 11
9.2 Uitvoeren oogstbewerking (uitv.)
9.3 Verwerken geoogst produkt (uitv.)

X
X

11Beheer duurzame produktiemlddelen (beheer d.p.m.)
15 Verslaglegging
16 Evaluatie
16-3 Bijhouden bedrijfsnormen
16.3.- Bijhoudenbedrijfsnormenbemesting (normen)
16.3.- Bijhouden bedrijfsnormen gewasbesch. (normen)
16.3.- Bijhouden bedrijfsnormenkasklimaat (klimaatb.)
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Toelichtingopschema3:Processen Informatiemodelglastuinbouwenafvalstromen/emissies
Inditschemawordteenoverzichtgegevenvanprocessenuithet informatiemodel
glastuinbouwwaarinbeslissingenwordengenomenofaktiviteitenplaatsvinden
dieafvalstromen/emissies kunnenveroorzaken/beïnvloeden.
*Taktischeplanning:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissiesbij:
opstellenplanteeltwijzevoorsubstraatmedium (soortsubstraat,duurzaamheid)
enkunststofafval (keuzemateriaal,duurzaamheid,hoeveelheid);opstellenplan
klimaatinstellingvoorschermfolie/-doekenkrijt;planningvandeinzetvan
gewasbeschermingsmiddelen enhettoedienenvanmeststoffen.
* Specifieke teelthandelingen:Veroorzaken/beïnvloeden afvalstromen/emissies
bij:keuzeras (resistent,lagerewarmtebehoefte)enuitgangsmateriaalvoor
gewasbeschermingsmiddelen, rookgassen;uitvoerenvangewasverzorgingshandelingenvoorloof;gewasuitruimenvooranorganischenorgansichafvalenuitruimen
gewas (teeltwisseling)voorlekwatersteenwolmatten.
*Watergevenenbemesting:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissiesbij:
meesteprocessenvooruitspoelingvanNenP;processendiedevochttoestanden
watergiftbetreffenvoor lekwatersteenwolmatten;hetklaarmakenvandeoplossingnauwkeuriguitvoerenzodatnietsweglooptviahetschrobputje.
*Gewasbescherming:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissies:verwijderen
vanaangetasteplantenmetsubstraatmediumenplastics/folie;aanhechtenvan
gewasbeschermingsmiddelenaanfolie,voorvloeibareengasvormigeemissiesvan
gewasbeschermingsmiddelen;klaarmakenoplossingvoorverpakkingen/restanten
e.d.enschrobputje;uitvoerenwatergiftmettoevoegingenvooruitspoelingvan
gewasbeschermingsmiddelen,verpakkingen/restanten e.d. enschrobputje;verwijderenaangetasteplantenvoororganischafvalenrest-gemengdafval.
*KIimaatbeheersing:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissiesbij:inventarisereneninstellenkasklimaatengroeperenklimaatgegevensvoordeuitstoot
vanrookgassen;uitvoerenvanklimaatregulerendehandelingenvoorkrijt.
Verwijderen/aanbrengenvankrijtbijhetuitvoerenvanklimaatregulerendehandelingenendeuitstootvanrookgassenbijinventarisereneninstellenkasklimaatenhetgroeperenvanklimaatgegevens.
*Afzet:Bijhetuitvoerenvanoogstbewerkingenenhetverwerkenvangeoogst
produktkomtorganischafvalenrest-gemengdafvalvrij.
*Beheerduurzameprduktiemiddelen:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissiesbij:beheerd.p.m.voorsubstraatmedium (stomenvandematten),substraatsysteem (reinigenvanhetwatergeefsysteem),vloeibareengasvormigeemissies
bijhetreinigen/ontsmettenvandeglasopstand.
*Verslaglegging:Hierprocessenvaninvloedopemissies/afvalstromen?
* Evaluatie:Veroorzaken/beïnvloedenafvalstromen/emissiesbij:bijhouden
bedrijfsnormenbemestingdoorregistrerenvanuitspoeling;bijhoudenbedrijfsnormengewasbeschermingdoorregistrerenvanuitspoelingenreinigen/ontsmetten
vandeglasopstand;bijhoudenbedrijfsnormenkasklimaatvoorkrijtendeuitstootvanrookgassen.
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Bijlage3:Overzichtvanbeleidsnota's/maatschappelijke ontwikkelingenophet
gebiedvandemilieuzorg indeglastuinbouw
Indezebijlagewordteenuitgebreidoverzichtgegevenvanbeleidsnota's/maatschappelijkeontwikkelingenophetgebiedvandemilieuzorg indeglastuinbouw.
Hierbijwordtaangegevenwelkemilieu-thema'stemakenhebbenmetdebeleidsnota'senmaatschappelijkeontwikkelingen.Tevenswordeneenaantalstimuleringsmaatregelenaangegeven.
Indezebijlagekomendevolgendebeleidsnota'senmaatschappelijkeontwikkelingenaanbod:
-NationaalMilieubeleidsplan (NMP);
-NationaalMilieubeleidsplan-plus (NMP-plus);
-StructuurnotaLandbouw (SNL);
-MeerjarenplanGewasbescherming (MJP-G);
-DerdeNotaWaterhuishouding;
-WetVerontreinigingOppervlaktewateren (WVO);
-ConvenantHoogheemraadschap DelflandenLandbouwschap;
-MilieuCriteriaNota (MCN);
-ProjectgroepKunststofafval,Ontwerp-implementatieplankunststofafval;
-Landbouwschap,Milieu-aktieplan (MAP)enBedrijfsinternMilieuzorgsysteem
(champignons);
-CBT,Milieubewustgeteeld
-DLV,MilieuzorgGlastuinbouw/Milieutoets;
-Stimuleringsmaatregelen.
NationaalMilieubeleidsplan (NMP)
Selectieenvertalingvandeinhoudvandebeleidslijnennaarhetproject
'Milieu-management'
Milieu-thema's:klimaatbeheersing,onderhoudd.p.m.enuitruimen/inrichtenkas.
Duurzameontwikkelingkrijgtgestaltedoorterugkoppelingbijdebronnen
gerichtopeencombinatievan:
-sluitenvanstofkringlopen indeketenvangrondstof -produktieprocesprodukt -afvalendeerbijbehorendeemissies;
-besparenvanenergie tezamenmetefficiencyverhoging enhetinzettenvan
duurzameenergiebronnen;
-bevorderingvankwaliteit (bovenkwantiteit)vanprodukten,
produktieprocessen,grondstoffen,afvalenmilieumethetoogoplangere
benuttingvanstoffenindeeconomischekringloop.
Brongerichtemaatregelenverdienenvoorkeurboveneffectgerichtemaatregelen.
Brongerichtwordenonderscheidenin:
-emissiegerichtemaatregelen;
-volumegerichtemaatregelen;
-structuurgerichtemaatregelen.
Hetbeleid inhoofdlijnenvoordeperiode1990tot1994
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s-strategielijn
Themaveranderingvanklimaat
S21ReductievanC02-uitstootenvoorbereidenenstimulerenvanstructurele
maatregelendietotverminderingvanC02-uitstootkunnenleiden.
Milieudoelstelling:voorhandsstabilisatievandeC02-emissie in2000op
hetgemiddeldniveauvan1989en1990.Ditisgeschatop183miljoenton
C02/jaar.
Themaverzuring
S22MaatregelenterreductievandeS02-,NOx-NH3-enVOS-uitstoot,zodat
tenminste tussendoelstellingen in2000wordengehaald.
S02emissie in2000met80%teverminderent.o.v.1980.
NOxemissie in2000met50%teverminderent.o.v.1980.
Themaverspreiding
S 32Realiserenvanstructurelemaatregelenomhetgebruikvan
bestrijdingsmiddelenterugtedringen.
Verbeteringvanspuitapparaten,doseringen,gebruiksvoorschriftenen
voorraadbeheermethetoogopforseverminderingvanhetgebruikvan
bestrijdingsmiddelenenvanemissienaarhetmilieu.
Verminderingvanbestrijdingsmiddelenuitgedrukt inkgwerkzamestofper
jaarmettenminste50%:middelendievanuitmilieu-oogpuntalsonaanvaardbaar
schadelijkmoetenwordenaangemerktzullennietmeerzijntoegelaten.
Themaverwijdering
S36Voorbereidenenstimulerenvanstructurelemaatregelentenbehoevevan
hergebruikenpreventie.
In2000verwerkingvan55%vandetotaleafvalstroomviahergebruiken
nuttige toepassingen10%voorkoming.
Themaverspilling
S45Stimuleren -ondermeerdoorexperimenteren-vanstructurelemaatregelen
gerichtophetsluitenvankringlopen,energie-extensivering enbevorderingvan
dekwaliteitvanproduktenenproduktieprocessen.

NationaalMilieubeleidsplan-plus (nmp-plus')
Selectievanenvertalingvandeinhoudvandebeleidslijnennaarhetproject
'Milieu-management'
Milieu-thema's:klimaatbeheersing,onderhoudd.p.ra.,uitruimen/inrichtenkas.
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Erisgeconstateerddathetmilieubeleid opeenaantalpuntenmoetwordenaangescherptomdedoelstellingenvanhetNMP,gerichtopeenduurzameontwikkeling,zosnelmogelijktekunnenrealiseren.
DeNMP-plusvormtmethetNMPdehoofdlijnvanhetmilieubeleidvoordejaren
negentig:destrategie,dedoelstellingenenvoordeperiode 1990-1994ookde
maatregelenomduurzameontwikkeling inNederlandbinnenbereik tebrengen.
Hetbeleid inhoofdlijnenvoordeperiode 1990tot1994
Themaveranderingvanhetklimaat
-stabilisatievandeCO--emissiein1994/95ophetniveauvan1989/1990
-absolute reductievan3tot5%vandeCO--uitstoot in2000.
Totenmet1994zullenhiertoeaanvullendemaatregelenwordengenomenop
hetterreinvan:
-energiebesparingen
-afvalpreventie
Themaverzuring
Extramaatregelen:
-bevorderenvandeinzetvanwarmtekrachtkoppeling
-subsidie lage-NOxCV-ketels
Themaafvalpreventie enhergebruik
Preventieenhergebruikzalwordenbevorderddoor:
-versnelddoorlichtenvanafvalstromenopmogelijkhedenvoorpreventieen
hergebruik;
-gerichtproduktenbeleid;
-bevorderenvanhergebruikdoorkwaliteitsbewakingvansecundaire
grondstoffenendoorgrondstoffenbeleid;
-benuttenvaninstrumentenvanmilieuzorgenvergunningen;
Afvalpreventie enhergebruikkunnenleidentotverminderingvandeC0„emissies.
Themaproduktenbeleid
Hetproduktenbeleid iseropgerichtdegeheleketenvangrondstoftoten
metafvaltebeheersen,inclusiefdegebruiksfase.Ditgebeurtnietalleen
omdeeffecteninhetafvalstadium tebeperken,maarookomdeemissiesen
diffuseverspreidingvanstoffentegentegaanenenergie tebesparen.
Demaatregelenmoetenleidentoteenoptimaalgebruikvan (nietvervangbare)grondstoffen,eenzogeringmogelijkverbruikvanenergie,een
beterekwaliteitvanprodukten (langerelevensduur,beter terepareren)en
eenbeperkingvanemissiesenafvalstromentijdensdegehelelevensloop
vaneenprodukt.
Themaenergiebesparing
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Eenintensiveringvanhetenergiebeleid isgewenstvanuithetoogpuntvan
klimaatproblematiek,deverzuringenvanuithetstrevennaareenduurzaam
gebruikvangrondstoffen.
Debeleidsintensivering isgerichtopeenzuinigergebruikvanfossiele
grondstoffen.
Deuitvoeringvanhetkabinetsbeleidvoorenergiebesparing enduurzame
energiewordtbeschreven indeNotaenergiebesparing,dietegelijkmethet
NMP-plusisuitgebracht.

Structuurnota Landbouw (SNL)
Milieu-thema's:klimaatbeheersing,voeding,onderhoudd.p.m.
Algemenedoelstelling landbouwbeleid: 'Hetbevorderenvaneenconcurrerende,
veiligeenduurzamelandbouw'.
Dedoelstellingconcurrerende landbouwhoudtindatuitoefeningvandelandbouw
alseconomischeactiviteit ineen (internationale)markteconomieuitoogpunt
vankostenconcurrerendmoetzijn.Metveiligheidwordtgedoeldop
produktveiligheidvoordeconsumentenzowelalsveiligheidvoordeomgevingen
dewerkers indeland-entuinbouw.Aandedoelstellingduurzaamheidzijntwee
aspectenverbonden,namelijkeenmilieu-eneensociaal-economisch aspect.Het
milieu-aspecthoudtineenduurzameinstandhoudingenontwikkelingvanhet
fysieke (produktie)milieualsnatuurlijkehulpbron.Het sociaal-economisch
aspecthoudt indathetlandbouwbeleideenbijdrageverleentaanhetbevorderen
vaneenredelijke levensstandaardenmaatschappelijkverantwoorde leef-en
werkomstandigheden,metditlaatste isvanbelang,omdatdeland-entuinbouw
naast 'gebruiker'vanhetlandelijkgebiedookdebelangrijkstebeheerderis
vande 'groene'ruimte.
Voordeglastuinbouwwordendevolgendedoelstellingenaangegeven:
Voor1994:
Groente- enpotplantenteelt: -80%vanhetareaallosvandeondergrond
-30%recirculatie
bloemisterij
-30%vanhetareaallosvandeondergrond
-30%recirculatie
Voor2000
Glastuinbouw

:-Vollediggeslotenbedrijfssystemenglastuinbouw
: -verhogingvandeenergie-efficiëntiepereenheid
produktvan50%tenopzichtevan1980.

Inhetjaar2000dienenproduktenvandeglastuinbouwvooreenzeergrootdeel
innagenoeggeslotenbedrijfssystemengeproduceerd teworden.Datwilzeggen
systemen,waarbijbodem,waterenluchtnietofnauwelijksrechtstreeksworden
belast,deoverblijvende rest-enafvalstoffenwordenafgevoerdenelders
hergebruiktofvernietigd.
Deglastuinbouwmoetbijdelozingvannutriëntenrekeninghoudenmetde
volgendenormen:
-Grondwater:Maximaal50mgnitraatperliterop2meteronderdegrondwaterspiegel (ondiepwater).
-Oppervlaktewater:Maximaal2,2mgstikstofen0,15mgfosfaatperliter.
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Meerlarenplangewasbescherming (MJP-O
Milieu-thema:gewasbescherming,onderhoudd.p.m.
HetMeerjarenplanGewasbeschermingpast indekadersvandeStructuurnotaLandbouwenhetNatuurbeleidsplanenistevensteplaatsenindebrederecontext
vanhetNationaalMilieubeleidsplanendeDerdeNotaWaterhuishouding.
Eenconcrete taakstelling isdatdeuitstootvanbestrijdingsmiddelenmettenminstedevolgendepercentageswordtverminderd:
Verminderingvanuitstootnaar:
lucht
Bodem/grond/water
Opppervlaktewater

1995

2000
38%
48%
70%

50%
75%
90%

Strategischehoofdlijnen:
-Verminderingvandeafhankelijkheidvanchemische gewasbescherming;
-verminderingvandeomvangvanhetverbruikvanchemischebestrijdingsmiddelen;
-verminderingvandeemissievanchemischebestrijdingsmiddelennaarhet
milieu,metnamenaargrondwater,oppervlaktewater enlucht
Reductiepercentagesvanhetverbruikvankasontsmettingsmiddelenvoor 1995met
20%envoor2000met30%,vanglasreinigingsmiddelenvoor1995met50%envoor
2000met70%dooronderzoek.

DerdeNotaWaterhuishouding
Milieu-thema:voeding.
DeDerdeNotaWaterhuishoudingbeschrijfthetlandelijke integralewaterbeheer
voordeperiode1990-1994meteendoorkijknaardeverderetoekomst.
Dehoofdlijnenvanhetlandelijkbeleidophetgebiedvandewaterhuishouding
isalsvolgtsamentevatten:Hethebbenenhoudenvaneenveiligenbewoonbaar
landenhetontwikkeleneninstandhoudenvangezondewaterhuishoudkundige
systemendieeenduurzaamgebruikgaranderen.
Voornutriëntengeldtalsdoelstelling:
-verminderingvandeemissiesvanhuishoudens,industrieenlandbouwnaarhet
oppervlaktewater in2000met75procenttenopzichtevan1998voorfosfaaten
70procentvoorstikstof.
Eentussendoel in1995is:
-verminderingvandefosfaatemissies endestikstofemissiemet50procentten
opzichtevan1985tenopzichtevandediversebronnen.
Voordelandbouwgeldteenverminderingvandebemestingvanlandbouwgronden
conformhetNMPendeSNL.

WetVerontreinigingOppervlaktewateren (WVO)
Milieu-thema's:gewasbescherming,voeding,onderhoudd.p.m.
DeWVOstamtuit1970.Doordetoenemendezorgvoorhetmilieumoetookde
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glastuinbouw invullinggevenaandeWVO-vergunningsverplichting.
DeCUWVO,CoördinatiecommissieUitvoeringWetVerontreinigingOppervlaktewater,
heeftalsopdrachtgekregenaanbevelingenteformulerenvoordeeisendieaan
lozingenvannutriëntenenbestrijdingsmiddelenvanglastuinbouwbedrijvenmoetenwordengesteld.Ermoetwordenvoldaanaanhetvereistevanemissieaanpak
viatoepassingvanbestuitvoerbare/bestbestaande techniekenomterealiseren
datindeplanperiodevandederdeNotaWaterhuishouding degewensteminimum
waterkwaliteit zalwordenbereikt.
Degeformuleerdeaanbevelingenzullentevenseenbelangrijkebasisvormenvoor
detechnisch-inhoudelijkeinvullingvandealgemeneregelgevingopbasisvande
W.V.O.Vanafjanuari1992gaaneenaantalwaterkwaliteitsbeheerders startenmet
vergunningverlening.Voorhetverkrijgenvaneenvergunningzaldeaanvrager
aaneenaantalvoorwaardenmoetenvoldoen,diebetrekkinghebbenopdevolgende
aspecten:
-condenswateropvang;
-drainwaterafvoer;
-lozingenvanbloemvoorbehandelingsmiddelen;
-kasdekreiniging (middelen);
-lozingenviaschrobputjes;
-aanmaakruimtevoorspuitvloeistoffen;
-watervoorziening.
DeCUWVOheefteenaantalaanbevelingenopgesteldwaarvandewaterschappen
gebruikkunnenmakenbijderegelgeving.

Convenant HoogheemraadschapvanDelfland enhet Landbouwschap
Milieu-thema's:gewasbescherming,voeding.
-Doelstelling:
In1995eenafnamevandeuitstootvanstikstofenfosfaatmet40%ten
opzichtevan30september1990-30september 1991. "**
-Tussen 30september 1992en1januari1994wordenstapsgewijsafspraken
tussenhetHoogheemraadschapvanDelflandendeGewestelijkeraadvanhet
Landbouwschap inZuid-Hollandvankracht.

Afspraken :
- Erwordteenlijstopgesteldvangewassendielosvandeondergrondmoeten
wordengeteeldincombinatiemetrecirculatie.
-Alle tuinbouwbedrijvenmoetenbeschikkenovereenregenwaterbasinvan500m3
perhakassen.
-Lozingvancondenswaterophetoppervlaktewater isverboden.Hetcondenswater
moetalsgietwaterwordenhergebruikt.
-Eenschrobputjeineenaanmaak- ofspoelruimte isverboden.
-Hetbijhoudenvaneenboekhoudingvoorgewasbeschermingsmiddelen enmeststoffenisverplichtvanaf30september1992(voorallebedrijven).
-Erkomteenverbodophetlozenvanwatermetdaarinchemischeglasreinigingsmiddelenophetoppervlaktewater.
Voornieuweenvernieuwendebedrijvengeldendezeafsprakenmetingangvan1
februari1992.Op1januari1993geldthetverbodophethebbenvaneenschrobputjevoorallebedrijven.Vanaf1januari1994geldenallegenoemdeafspraken
voorallebedrijven.
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Milleucriteria-nota (MCN)
Milieu-thema:gewasbescherming.
DeMilieucriteria-nota (MCN)zetbeleidslijnenuitengeeftdaarbijadviezenom
toteenbeterebeschermingvanbodem (incl.grondwater)enhetoppervlaktewater
tekomen.DeMCNgeeftuitgangspuntenvanhetmilieubeleid tenaanzienvan
stoffenvoordebeschermingvanbodemenwater,enisdaarbijtoegespitstop
gewasbeschermingsmiddelen.Vanbelanghierbij isdemultifunctionaliteitvande
bodem inNederland (geschiktvoorwaterwinning,landbouw,recreatie,natuurontwikkeling,bewoning e.d.).
DeMCNgeefteenaantalmilieu-criteriawaargewasbeschermingsmiddelen aanmoetenvoldoen.DenotaisopgestelddoorVROMenvormtdebasisvoorhetnieuwe
toelatingsbeleid.
Demilieucriteriazijn:
-persistentievangewasbeschermingsmiddelen indebodem;
-uitspoeling;
-effectenvangewasbeschermingsmiddelenvoorwaterorganismen;
-accumulatie indebovengrond;
-effectenvangewasbeschermingsmiddelen opbodemorganismen;
-blootstellingvandebevolkingaangewasbeschermingsmiddelen indelucht;
-effectenoprioolwaterzuiveringsinstallaties;
-(semi-)chronologischetoxiciteitvoorwaterorganismen.
Hetisdebedoelingdemilieucriteriavoor1995uittewerken.Bijhetopstellenvandelijstmiddelendieindeperiode1995tot2000gesaneerdmoeten
wordenkunnendemilieucriteriawordengebruikt.
ProjectgroepKunststofafvalOntwerp-implementatieplankunststofafval
Milieu-thema:uitruimen/inrichtenkas.
Hetontwerp-implementatieplanvoorkunststofafval isgebaseerdopdemilieubeleidsplannen.
Hetbeleidt.a.v.preventieenhergebruik iseropgerichtzoveelmogelijk:
-hetverliesuitdeproduktie-/consumptieketentebeperkenen
-denadeligegevolgenvanindeproduktie-/consumptieketentegentegaan.
Erwordtuitgegaanvanhet 'ladderconcept':Hetafvalstoffenbeleid isinde
eersteplaatsgerichtopafvalpreventie,hetvoorkomenvanhetontstaanvan
kunststofafval,vervolgens (inafnemendemate)opprodukthergebruik,materiaalhergebruik,verbranden (metmaximaleenergieterugwinning)enstorten.
Strategievoorkunststofafvaluitdeland-entuinbouw
Dehoeveelheidkunststofafvalkanwordenverminderddoorhetuitvoerenvaneen
reeksvanmaatregelenenactiesgerichtoppreventieenhergebruik.
Kwantitatievepreventie
-verminderingvandediktevandediversefolies;
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-beperkingvanhetmateriaalgebruikperproduktdoorverbeteringeninde
ontwerpsfeer;
-hetgebruikenvanalternatievekunststofproduktenmetlangerelevensduur
ofvanproduktenuitanderematerialenwelkemilieuvoordelenbieden;
-levensduurverlengingvanbestaandeprodukten;
-ontwikkelenvanandereteelttechnieken.
Kwalitatievepreventie
-voorkomenvanvermengingenvervuilingvanafvalmethergebruik
verstorende stoffen,materialenenprodukten.
-hetdoenontstaanvangoedherverwerkbarehomogene kunststofafvalstromen
isineersteinstantiedeverantwoordelijkheidvandegebruikervande
folies.Deproducentvanheteindproduktendegebruikerzijnverantwoordelijkvoordestandaardisatievandegebruiktematerialen.Deproducentvanheteindproduktendeglastuinbouwerzijngezamelijkverantwoordelijkvoorhetmakenvanbeterscheidbareprodukten,zoalsbijvoorbeeldbijsubstraatmattenwaardekunststoffractievandesteenwol
gescheidenmoetwordenomhergebruikmogelijk temaken.
Produkthergebruik
-mogelijkhedenvoorprodukthergebruikvanafgedankteproduktenuitde
land-entuinbouwsectorblijkenvooralsnogbeperkttezijntotenkele
verpakkingstoepassingen.
Materiaalhergebruik
-indeglastuinbouwgeldtditvoorloopfolieenluierfolie.De
herverwerkingvanloopfoliewordtbemoelijktdoordevervuilingmet
organischmateriaal.Deherverwerkingvanluierfoliewordtnunog
belemmerddoorproblemenmetdescheidingvandesteenwol.
Verbrandenenstorten
-dehoeveelheidkunststofafvaluitdelandentuinbouwwelkenapreventie
enhergebruikresteertzalverbrand (bijvoorkeur)ofgestortmoeten
worden.

LandbouwschapMilieu-aktieplan (MAP)enBedrijfsinternmilieuzorgsysteem (BIM)
(champignons)
Randvoorwaardenc.q.uitgangspunten:
-DeondernemingdientcentraaltestaanmetanderewoordenhetBIMmoetzoveel
mogelijkaansluitenopdebestaandewerkwijzevandekweker.
-Hetsysteemmoetvoordesectoreconomischhaalbaarenhanteerbaarzijn.
-Deconcurrentiepositie (kwaliteitenproduktie)dientbehoudenteblijven.
-Deeventuelesocialegevolgenmoetenbeheersbaarblijven.
-Hetsysteemmagnietleidentoteenverslechteringvande
arbeidsomstandigheden.
Milieu-problematiek:
-sector-overschrijdendniveau
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sectorniveau
bedrijfsniveau
CBTMilieubewustGeteeld
Hetdoelvanditprojectiseensysteemvanregistreren,richtlijnenen
controleteontwikkelendatrichtingeninhoudgeeftaaneenmilieu-vriendelijkereteeltwijze.
Voortomaat,paprikaenkomkommerzijnrichtlijnenontwikkeldommeetekunnen
doenaanhetproject 'milieubewustgeteeld'.
In1992moetaandevolgendecriteriawordenvoldaan:
-biologischebestrijdingvanverschillendeplagenmoetonderdeelzijnvande
gevoerdegeïntegreerde gewasbescherming;
-hetbedrijfmoeteentweewekelijkse gewasbeschermingsregistratie bijhoudenen
-bijdeteeltindegrondmaggeenchemischegrondontsmetting zijntoegepast.
Nahetteeltseizoenzullenerandereteeltaspektenbijkomenalsrassenkeuze,
beperkingvandeemissievanmeststoffen,energiegebruike.d.
MetderichtlijnenvoorMilieubewustGeteeldmoetdemassavandetelersworden
bereikt.Derichtlijnenzijnechterweltaakstellend enperprodukt
inspanningsgericht.

DLVMilieuzorg Glastuinbouw/Milieutoets
Methetproject 'MilieuzorgGlastuinbouw'wildeDLVkomentoteenvermindering
vanverbruikenuitstootvangewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen.Tevens
wordenenergieverbruik endeafvalstromenkritischbekeken.
DeDLVsluitaanbijdebestaandestructuurvanexcursiegroepen.Deexcursiegroepenvoorhetproject 'MilieuzorgGlastuinbouw'bestaanuitachttottien
deelnemers.Indeexcursiegroepenwordenteelttechnische zakenbesprokenen
aandachtbestaadaanhetmilieuzorgproject.
Gestartwordtmeteenmilieutoets.Metdezemilieutoetskrijgtdetuindereen
beter inzichtinmilieubelastende teelthandelingenendeafvalstromenophet
bedrijf.Hierbijkrijgtdetuinderadviesenovertenemenmaatregelenomde
milieubelasting tebeperkenenhoe indetoekomstkanwordenvoldaanaande
wet- enregelgevingophetgebiedvanmilieu.
Verderstartendegroepenmethetregistrerenvangewasbeschermingsmiddelenen
meststoffen.Hierbijwordtdoorvergelijkenenbesprekeneenverminderingin
verbruiknagestreefd.
Binnendeexcursiegroepenkomeno.a.devolgendeonderwerpenaandeorde:
onderhoud,effectiviteit spuittechnieken,herkennenvanziektenenplagen,
biologischegewasbescherming,bedrijfshygiëne,afvalpreventie,meststoffenverbruik,kwaliteitgietwaterengeslotenbedrijfssystemen.

Stimulerinesinstrumenten
Sinds1september 1991isderegelingVervroegdeAfschrijvingMilieu-investeringen (VAMIL)vankrachtgeworden.Metdezeregelingwilmenmilieu-investeringenstimuleren.Deregelinghoudtindateenaantal investeringen,dieop
eenzogenaamdemilieulijststaan,snellerdannormaalkanwordenafgeschreven.
Hetiszelfsmogelijkdetotale investering,exclusiefmogelijkontvangen
subsidie,inhetjaarvaninvesterenvandefiscalewinstaftetrekken.Een
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nadeel isdatinlaterejarenminderkanwordenafgeschreven.Voordetuinbouw
zijndevolgende investeringenvandemilieulijstvanbelang:
1.Investeringentervoorkomingofbeperkingvanwaterverontreiniging
-waterzuiveringsinstallatie voorchemischspuit-,spoelofontsmettingswater;
-drainwaterontsmettingsinstallatie opbasisvanmembraamfiltratie(ultrafiltratie,microfiltratie);
-drainwaterontsmetting opbasisvanverhitting;
-drainwaterontsmetting opbasisvanoxidatie;
-drainwaterontsmetting opbasisvanUV-bestraling;
-membraamfiltratie-installatie (ultrafiltratieofmicrofiltratie);
-aërobe-biologischewaterzuiveringsinstallaties metmaximalebiologische
capaciteitvan250vervuilingseenheden.
2.Investeringentervoorkomingofbeperkingvanluchtverontreiniging
-low-NOxverbrandingskamervoorbestaandegasturbines;
-gaswasser.
3.Investeringentervoorkomenofbeperkingvanbodemverontreiniging
-apparatuurvoormechanischeonkruidbestrijding;
-infraroodbrandervooronkruidbestrijding.
4.Investeringenterbeperkingvandegeluidsemissie
-geluidarmstoomaggregaat.
Naastdezeinvesteringenomvatdemilieulijstnogeengroteverscheidenheidaan
investeringen.
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Bijlage4:Uitwerkingraamwerkverslaglegging informatIe-analysefase
Indezebijlagewordthetraamwerkvoordeverslagleggingvandeinformatieanalyse faseuitgewerktvoordevolgendemilieu-thema's:
-klimaatbeheersing;
-gewasbescherming;
-voeding;
-onderhoudd.p.m.;
-uitruimen/inrichtenkasen
-bedrijfshygiëne.

ONDERWERP:KLIMAATBEHEERSING
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
NationaalMilieuBeleidsplan (NMP)
Verbeteringvandeenergie-efficiency (energieverbruikpereenheid fysiekeproduktie)met50%indeperiode1980-2000.
NationaalMilieuBeleidsplan-plus (NMP-plus)
StabilisatievandeC02-emissie in1994tenopzichtevan1989/1990.
Absolutereductievan3tot5%vandeC02-uitstootinonsmilieuin2000ten
opzichtevan1989.
StructuurnotaLandbouw(SNL)
Verhogingvandeenergie-efficiëntiepereenheidproduktvan50%in2000ten
opzichtevan1985.
PROBLEMEN
-Uitstootvanrookgassen,waaronderNOx (verzuring)enC02(broeikaseffect).
-Hoogenergiegebruik indesectorwatleidttoteensnellereuitputtingvan
energiebronnen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Deverbeteringvandeenergie-efficiencykanwordenbereiktdoordefysieke
produktie telatentoenemenbijgelijkeenergie-inputofdoorhetrendementvan
deenergie-inputteverhogen.
Indehuidigesituatie isaleenwezenlijkeverbeteringvandeenergieefficiencytenopzichtevan1980bereikt.Dezeismetnametedankenaande
fysiekeproduktieverhogingperoppervlakte-eenheid.Daarnaastzijnerooktechnischemogelijkhedenenmogelijkheden tijdensdebedrijfsvoeringomenergiete
besparen.Tenslottezaleenverhogingvandegasprijsdoormiddelvanheffingen
kunnenleidentoteenafnamevanenergieverbruik.Hierondervolgteenoverzicht
vandeverschillendemaatregelen.
strategisch
-Rookgascondensor
Doormiddelvaneencondensorwordenderookgassenuitdegasketelverder
afgekoeld,waardoordehoeveelheidwarmtedieuithetgaswordtgehaaldofwel
hetrendementgroterwordt.Indepraktijkkomendrietypencondensorsvoor,
tewetencondensoraangeslotenopderetourofopeenapartneteneencombi-
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condensor.Tabel1geeftenigecijfersvandeverschillendeketelrendementen.
Tabel1.Jaargebruiksrenderaentbijvollediggasstookbijverschillende
condensortypes endiktenvanketelisolatie (% onderwaarde)
Condensortype

Dikteketelisolatie (cm)
4
8

Geencondensor
90
93
Enkeleopretour
96
100
Enkeleopapartnet
97
101
Combicondensor
_^_____
100
104
Bron:VanderVeldenetal.,G+F(1992)4:42-45
-Warmtekracht installatie
Leverteenpositievebijdrageaaneenoptimaalenergieverbruik.Warmtekracht
geefteenhogereenergie-efficiencybijbedrijvendieveelelectriciteit
gebruiken.Derookgassenzijnmomenteelkwalitatiefonvoldoendeomte
gebruikenvoorC02dosering (bevattenveelNOx).Naastdewarmtekracht
installatieheeftdetuinderaltijdnogeennormalegasketelen/ofvloeibare
C02.
-Schermen
Methetgebruikvanklimaatschermenkanenergiewordenbespaard.Deschermen
kunnenwordengeregeldmetbehulpvaneenscherminstallatie (beweegbare
schermen).Hetisookmogelijkomtewerkenmetvasteschermfolies,diein
hetvroegevoorjaarwordenverwijderd.Hetlaatstevraagtweiniginvesteringen.Nadeelvaneenschermisdathetlichtverliesveroorzaakt.
-Warmte-opslagtank
Hiermeewordtdeovertolligewarmte,diewordtgeproduceerdvoorC02-dosering
opgeslagen.Indenachtwordtdeopgeslagenwarmtegebruiktvoorhetop
temperatuurhoudenvandekas.
-Kassen
Doortechnischeverbeteringen isdedichtheidvandenieuweglasopstanden
toegenomen (leidttotminderwarmteverlies)enneemtookdelichtdoorlatendheidnogsteedstoe (hogerefotosyntheseenmeergratiswarmte)
-Klimaatverschillen
Hetopheffenvanklimaatverschillen indekaskanzowelenergiewinstals
produktiewinstbetekenen.Mogelijkemaatregelen:
* isolatievanhetverwarmingssysteem
* gebruikvangevelschermen
* regelbaregevelverwarming
-Isolatie
Energiekanwordenbespaarddoorisolatievandecv-ketelenisolatievan
alleleidingenvanhetverwarmingsnetdieonnodigwarmteafgeven
(zietabel 1). Ookgevelisolatiekanbijdragenaanenergiebesparing.
extern/onderzoek
-Heffingen
Heffingenopdebrandstofomhetverbruikteverminderen.Het instellenvan
heffingenisnognietgerealiseerd,maarerzijngedachtenindierichting.
Eriseenstudieuitgevoerdnaarheteffectvandegasprijsverhogingophet
gasverbruik.
-Investeringssubsidies
Momenteelzijninvesteringssubsidies teverkrijgenbijdeaanschafvan
apparatuurdiebetrekkinghebbeneenverbeteringvanhetmilieu (bijvoorbeeld
low-NOx-installatie).Dezesubsidiëringmoeteenstimulanszijnvoorde
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tuindersomteinvesterenin 'geslotensystemen'enmilieuvriendelijkere
energievoorziening. Desubsidieregeling isvantijdelijkeaard.
-Onderzoek
* Onderzoekwordtuitgevoerdnaartechnische installaties,maarooknaar
teelttechnischemogelijkhedenomenergietebesparen.Uitonderzoekenbij
devruchtgroentenblijktdatineenaantalgevallengewassennietminder
producerenbijlageretemperaturenendatdevruchtkwaliteitjuistbeter
wordt.
* 'Energiezuinige'rassen:dezezijnvoorlopignognietbeschikbaar.
* Onderzoeknaarminimaalbenodigde transpiratievaneengewaswordtkomende
jarenuitgevoerd.O.a.denoodzaakvaneenextraminimumbuisstaathierbij
terdiscussie.
* Kassenbouw.Verbeteringvandekasseniseencontinuaandachtspuntvan
onderzoek.Momenteelwordtooknagedachtoverandereconstructiesenover
hetgebruikvananderematerialen.Eenhogere lichtdoorlatendheidblijft
hierbijbelangrijk.Ookwordendemogelijkhedenvaneengesloten
ventilatiesysteem nagegaan,waardooro.a.deuitstootvanC02verminderd
zoukunnenworden.DezeonderzoekensluitenaanbijdeStuctuurnota
Landbouwwaarineennagenoeggeslotenbedrijfssysteemwordtvoorgestaan.
taktisch/operationeel
-Minimumbuis
Deminimumbuisomvat10-15%vanhetenergieverbruik.Verwachtwordtdateen
besparingvan50%inverbruikdoorminimumbuismogelijk is.Minimumbuisis
o.a.bedoeldomdeverdampingtestimuleren.Hetaanhoudenvaneenminimum
buiskansamengaanmethetopenenvandeluchtramen. 'sNachtswordtminimum
buisvaakgebruiktomwarmteuitdewarmtebufferte'dumpen'.
Minimumbuis iswelzinvolbij:
* overgangnacht -dag (condensvormingvoorkomen).Bijeentragetemperatuurovergangnacht -dagiseentemperatuurstootmeestalnietnodig.
*koudgewaseneenzeerhoogvochtgehalte (transpiratievanhetgewas
stimulerendoorverlagingRV)
Problemenmetschimmelsdoorcondensatie tredenaltijdopdezelfdekoude
plekkenop.Detelersteltzijnregelingvandeminimumbuis opdezekoude
plekkenin.Hetbestezouzijnomdetemperatuurverschillen indekasweg
tewerken.
Adviseringgebruikminimumbuis:
* Deinstellinglichtafhankelijkafbouwen (stralingsafhankelijkeverlaging);
wat instralingkanbereiken,moetjenietvoorafdoordebuizenlatendoen.
* RVinvloedminimumbuis (invloedbeperkthouden)
RVtehoog -->minimumbuisomhoog,RVtelaag -->minimumbuisomlaag
Regelenopvochtdeficit isbeter,maarnognietinallesystemeningebouwd.
-C02
C02-doseringkanleidentoteenaanzienlijkhogereproduktie.Eentehoog
C02-gehaltekanleidentotnegatieveeffecten:
* EentehoogC02-gehaltedoetdehuidmondjes sluitenendeverdamping
verminderen.GeenC02doseren 'smorgensbijslechteverdamping.
*HogeinstralingenhoogC02-niveauinwinter/vroegvoorjaarleidttoteen
verhogingvandebladtemperatuur.Omdathetgewasdannognietisafgehard
bestaatdekansopkopverbranding.
IndewinterC02-conc.niethogerdan800ppm.
* Glazigheidbijsnelgroeienderassenindezomertreedtopdoortehoge
worteldruk.Ditgebeurtbijeenopnamediegroterisdandeverdamping.
Advies indezesituaties isomdebuitenconcentratievanC02aantehouden.
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VoorC02-doseringwordtveelgebruikgemaaktvandeminimumbuis.Uit
energie-oogpuntisditongewenst.Schafwanneermogelijkeenwarmtebuffer
aan.Zorgdatdewarmtebufferdagelijksvolis(o.a.tebereikendoorminimum
branderstand);wanneerdebuffervolisdangeenextraC02meerdoseren.
Klimaatschermen
Schermdoekenschermfoliewordengebruiktbijhetaanhoudenvaneenvoldoende
hogetemperatuurenRVindewintermaanden.Ditleidttotenergiebesparing.
Schermfoliewordtinhetalgemeengebruikttothalffebruari.Schermdoekis
instelbaarenkanwordengebruiktwanneernodig.Wordtmeestaltoegepasttot
april/mei.Wanneerhetindekasblijftvindtenige lichtonderschepping
plaats.Sommige typenschermdoekkunnenbijextreemwarmedagenworden
toegepastalszonnescherm.
Hetschermdoek laatintegenstelling tothetschermfolievochtdoor,waardoor
hetvaakmoeilijker isomeenvoldoendehogeRVtehoudeninde
wintermaanden.
Schermrepeline(paprika)
Lichtverlies schermdoekgroterdanschermfolie -->doekeerderopen
Openenvaneenschermdoeko.a.afhankelijkvandehoeveelheid lichtende
buistemperatuuren/ofbuitentemperatuur.
Bijhetaldannietopenenvaneenfoliescherm spelenbuistemperatuur,
instralingenvochtdeficiteenrol.
Vb. -alsdoorhoge instralingbuistemp.kleinerdan40Cenvochtdeficit
kleinerdan3.5 danschermopen.
-alsdonkerweerenvochtdeficitkleinerdan3,5danluchtenboven
scherm.
Invloedgewastoestand:
Openenschermdoekstimuleertzetting.Bijeenomvangrijkenweelderiggewas
hoorthetschermlangeropentezijndanbijeenschraalenvruchtbaargewas.
Begindaaraleenweekoftweevoordegewenstezettingsdatummee.
Vastfolieschermverwijderenrondhettijdstipvanzetting.Werknaarhet
verwijderenvanhetvasteschermtoedooraleenweekoftweevantevoren
naareenhogervochtdeficit testreven.Ditkanhetbestedoorbovendefolie
flinkteluchtenofdoorgatenteprikkeninhetfolie.Deplantkanzoaan
eengrotereverdampingwennen.Deeerstedagennadathetschermeruitis,is
hetgoeddebuistemperatuur tebegrenzen,zodatdeverdampingenigszinswordt
afgeremd.
Temperatuur
Uitonderzoeknaartemperatuurregimes (o.a.bijpaprika)bleekdatde
vruchtproduktieenkwaliteitnietminderwasbijeenlagereetmaal-of
nachttemperatuurdangangbaar is.Ditzoueenbelangrijke energiebesparing
kunnenopleveren.Verderonderzoekmoetleidentothardereconclusies.
Klimaatverschillen
Naastdemaatregelenophetgebiedvanbedrijfsuitrusting,waarmee
klimaatverschillenkunnenwordengereduceerd ishetbelangrijkomdeluchting
goedaftestellen (onderhoudd.p.m.)enomkierenaftedichten.
Aanschafschermen
Factoren:
* Vochtdoorlatendheid
Doekscherm laatmeervochtdoordanfoliescherm.Dewenselijke
vochtdoorlatendheid isafhankelijkvan:
-gewenstklimaat (vochtdeficit)
-hoelangschermgebruiken
-dichtheidkas
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* Energiebesparing
Folie:hogeenergiebesparing,korte toepassingsduur
Doek:lagereenergiebesparing, lange toepassingsduur
Polyesterdoek -poly-ethyleendoek
Eerste laatminderwarmtestraling door -->meerenergiebesparing
Herverwerkingbijbeidenmogelijk,maar 'herverwerkingsstroom'van
polyesterklein.
* Lichtdoorlatendheid
Doorlatendheid foliesgroterdanschermdoek.
*Kwaliteit
Levensduur:folieszijnvooreenjariggebruik
levensduurdoeken3-5jaar
Opvouwbaarheid doek:wanneerslecht,danmeerlichtonderschepping.

Tabel2.Overzichtvandefactorendievanbelangzijnbijdeaanschafvan
eenenergiescherm.
foliescherm
doekscherm
polyester
polv-ethyleen
vochtdoorlatendheid

-

energiebesparing
toepassingsduur

+
+/-

lichtdoorlatendheid
levensduur
herverwerkbaarheid
kosten:scherm
inbrengen

+

+

V-

+

(max.83%)

•/-

(max.71%)

(1jaar)

+

(3-5 j a a r )

0,30-0,75/m2 (1jr)
1,-

(*)
+
2,00-4,50 /m2 (3-5jr)
1,-

* technischgoedverwerkbaar,maardoorhetgeringeaanbodvanpolyester
liggendeproblemenoporganisatorischgebied.
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ONDERWERP: GEWASBESCHERMING
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
MeerjarenplanGewasbescherming (MJP-G)
Concrete taakstelling isdatdeuitstootvanbestrijdingsmiddelenmettenminste
devolgendepercentageswordtverminderd:
Verminderingvanuitstootnaar:

1995

2000

lucht
38%
50%
bodem/grond/water
48%
75%
oppervlaktewater
70%
90%
Strategischehoofdlijnen:
-Verminderingvandeafhankelijkheidvanchemischegewasbescherming;
-verminderingvandeomvangvanhetverbruikvanchemische
bestrijdingsmiddelen;
-verminderingvandeemissievanchemischebestrijdingsmiddelennaarhet
milieu,metnamenaargrondwater,oppervlaktewaterenlucht.
WetVerontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
DeCUWVO,CoördinatiecommissieUitvoeringWetVerontreinigingOppervlaktewater,
moetaanbevelingenformulerenvoordeeisendieaanlozingenvannutriëntenen
gewasbeschermingsmiddelenmoetenwordengesteld.Degeformuleerdeaanbevelingen
zulleneenbelangrijkebasisvormenvoordetechnisch-inhoudelijkeinvulling
vandealgemeneregelgevingopbasisvandeW.V.0.Voorgewasbeschermingsmiddelenkrijgteentuinderbijdeaanvraagvaneenlozingsvergunning temakenmet
devolgendeaspecten:
-condenswateropvang;
-lozingenvanbloemvoorbehandelingsmiddelen;
-lozingenviaschrobputjes;
-aanmaakruimtevoorspuitvloeistoffen.
ConvenantHoogheemraadschap DelflandenLandbouwschap
Doel:In1995enverminderingvandelozingenvangewasbeschermingsmiddelenmet
92% tenopzichtevan1987.
CBT: 'Milieubewustgeteeld'
Doel:systeemvanregistratie,richtlijnenencontroleontwikkelendatrichting
eninhoudgeeftaaneenmilieuvriendelijketeeltwijze.
Criteriavoor1992 (voortomaat,komkommer,paprika):
-bedrijfmoetgewasbeschermingsregistratie bijhouden
-biologischebestrijdingvanverschillendeplagenmoetonderdeelzijnvande
gevoerdegeïntegreerde gewasbescherming
-ermaggeenchemischegrondontsmettingzijntoegepast
-ermoetaandewettelijkeresidu-eisenwordenvoldaan
Richtlijnenzullendekomendejarenverderwordenuitgebreid.Eenmilieubewuste
teeltmoetvoorgrotegroeptuindershaalbaarzijn;derichtlijnenzullendus
taakstellendeninspanningsgerichtmoetenzijn.
PROBLEMEN
Deproblemenophetgebiedvangewasbeschermingzijntweeledig:

-groottevandeomvangvanhetverbruikvanchemischebestrijdingsmiddelen;
-emissievanchemischebestrijdingsmiddelennaarhetmilieu,metnamenaar
grondwater,oppervlaktewater enlucht.
-gezondheidsrisico's.
Deemissiesenafvalstromenzijnalsvolgtdespecificeren:
-vaste afvalstromen
* aanhechtenaangewas,foliese.d.
-vloeibareemissies
* uitspoeling
* condenswater
*restanten/spoelwater/behandelwater
* reinigen/ontsmettenglasopstand
*schrobputje
-gasvormigeemissies
* reinigen/ontsmetten glasopstand
*vervluchtiging alsgevolgvantoedieningstechniek
*vervluchtigingvanafhetgewas
OPLOSSINGSRICHTINGEN
InhetachtergronddocumentbijhetMJP-G (nov1990)zijneenaantaloplossingsrichtingenaangegeven.Eenaantaloplossingenhebbentemakenmetdebedrijfsuitrusting.Ditzijninvesteringsbeslissingenopeenstrategischbesluitvormingsniveau.Andereoplossingenliggenophetniveauvandebedrijfsvoering
(taktisch/operationele beslissingen).Tenslottezijnernogeenaantaloplossingsrichtingendieverderonderzoekbehoevenalsvorenstekunnenwordentoegepastofdiebuitenhetterreinvanhetglastuinbouwbedrijfvallen.
Hierondervolgteenoverzichtvandemogelijkeoplossingsrichtingenvoorde
paprika-enkomkommerteelt.Erwordthierbijeenonderscheidgemaaktinoplossingsrichtingengerichtopeenverminderingvandeomvangvanhetverbruiken
opdeterugdringingvanemissienaarhetmilieu.
Verminderingvandeomvangvanhetverbruik
strategisch
-Bedrijfsinrichting
* 'Insektendichte'kassenbijgroenteplantentelers enopproduktiebedrijven
bekijkeni.v.m.ventilatiemogelijkheden, lichtverliesetc.
* substraatteeltvoorzienvaneenrecirculatie-enontsmettingsinrichting
voorhetvoedingswater (zgn.geslotensysteem).
-Fysischebestrijding
*O.a.eenwarmte-,ozon-eneventueeleenu.v.-behandelingvanhet
recirculerende drainwaterbijsubstraatteelt.
extern/onderzoek
-Gezond uitgangsmateriaal
* Deplantenkweker isverantwoordelijkvoorgezonduitgangsmateriaal.Hetis
welbelangrijkdatdetuinderhierovergoedafsprakenmaakt.
-Resistenterassen
*Hetisdetaakvanhetveredelingsonderzoek omresistenterassenopde
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markttebrengendieookeconomischgezieneenaantrekkelijkekeuzezijn.
Daarnaast ishetookzaakdatdetuinderresistentiealsbelangrijkefactor
laatmeespelenbijderassenkeuze.
-Toedieningstechnieken
*Onderzoekwordtuitgevoerdnaardeverbeteringvantoedieningstechnieken.
Ookwordendehuidigetechniekenbeoordeeldhetgebiedvaneffectiviteit,
milieubelasting enveiligheid.
-Biologischebestrijding
* Opdeproefstationsenproeftuinenwordtonderzoekverrichtnaar
biologischebestrijding.
taktisch/operationeel
-Kennisvanziekten/plagenenhunbestrijding
*Verbeteringenactueelhoudenvankenniseninzichtbijdetelersinzakede
diagnostiekenbiologievanziektenenplagen,schadedrempels,de
bestrijdingsmiddelenenhunwerkingendemilieuproblematiekzalhet
verbruikvanbestrijdingsmiddelenopdebedrijvenaanzienlijkkunnendoen
verminderen.
Bovendienwordteenmeerverantwoordgebruikerdoorbevorderd.
(Het 'beslismodelvoorgewasbescherming'en 'dechecklistvoorde
beslissingsprocedurebijgewasbescherming'biedenhierbijondersteuning).
-Geleideengeïntegreerde bestrijding
* Eeneffectievegeïntegreerdebestrijdingvermindertdeafhankelijkheiden
deomvangvanhetverbruikvanchemischemiddelen.Bijhettoepassenvan
biologischebestrijdingblijftdeaanwezigheidvangoedecorrectiemiddelen
eenvoorwaarde.
-Bemestingenteeltmaatregelen
* Planteninoptimaleconditiezijnvaakmindergevoeligvooreenaantasting
doorbepaaldezwakteparasietenenplagen.Eenjuistebemestingengoede
teeltmaatregelenkunnenhiereenbijdrageaanleveren.
* Doorgietwatertegebruikenmetdetemperatuurvanhetwortelmediumwordt
eenbijdragegeleverdaandeonderdrukkingvanschimmelsdiewortelrot
veroorzaken;zoalsPythium.
* Dooreenklimaatsregeling,waarbijdevormingvancondenswateropde
plantenwordtvoorkomen (droogstoken),kanaantastingvanveelbovengrondse
schimmelziektenwordenvoorkomen.
* Doorruimereplantafstandeneneenopenplantopbouwkaneenmicroklimaat
wordengeschapen,waarbijminderproblemenmeteenaantalbovengrondse
ziektenzullenontstaan.
* Hettijdigdievenveroorzaaktkleinerewondenaandeplanten.Kleinewonden
drogensnellerop,waardoordekansopziektenkleineris.
* DoorC02-bemestingontstaateenhogerdrogestofgehalte,waardoordeplant
meerweerstandheefttegenziektenenplagen.
-Bedrijfshygiëne
* Ditwordtnader ingevuldbijhetonderwerpBedrijfshygiëne.
-Toedieningstechnieken
*Aanbevolenwordteenperiodiekekeuringvantoedieningsapparatuurvoor
bestrijdingsmiddelenverplichttestellen,analoogaandeAPK-keuringvoor
motorvoertuigen (zie:onderhoudd.p.m.)
*Aanbevolenwordtdateeniederdieeentoedieningsapparaatbedientinhet
bezitisvaneenerkendspuitdiploma.
-Registratie/vergelijking
* Doorregistratieenvergelijkingvangewasbeschermingsgegevens zalde
omvangvanhetverbruikverminderen.
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Terugdringingvanemissienaarhetmilieu
strategisch
-Uitspoeling
* Teleninsubstraatmetrecirculatie.Voorhetverantwoordafvoerenen
verwerkenvandespuistroomdientdoorhetbedrijfsleveneengezamenlijke
oplossingtewordengevonden.Hiervoorzijnverschillende technischeen
organisatorischemogelijkhedendenkbaar.
-Afvoer condenswater
*Opvangcondenswaterviaregengootinregenwaterbassin;alleennogemissie
alsbassinvolis.Incondensgootcentraalopvangenenverwerken
(zuiveren).
-Restantenspoelwater
* Spoelrestenopvangenenzuiverenofgecontroleerdafvoeren.
-Emissiebijtoedieningenafluchten
* Bestrijdinguitvoerenmeteengeslotenkasdek.Ditvergt investeringenin
eengoedescherminstallatie.
extern/onderzoek
-Restanten spoelwater
* Spoelrestenopvangenenzuiverenofgecontroleerdafvoeren.
* Injectie inspuitleiding (nognietgerealiseerd).
-Verdampingvanafhetgewas
*Aanpassenvandeformuleringvanhetbestrijdingsmiddel en/oftoediening
vandampspanningsremmers.Dezeoplossingsrichtingvereistveelfundamenteel
onderzoekenismoeilijk inteschattenopzijneffecten.
-Emissiebijtoediening enafluchten
*Verbiedenvantoedieningstechniekenmeteentehogeemissienaardelucht.
Verderonderzoeknaardeemissievandeverschillende toedieningstechnieken
isnodig.
taktisch/operationeel
-Kasontsmettingenglasreiniging
*Vervangingvanchemischereinigingdoormechanischeb.v.schoonspuitenmet
wateronderhogedrukmetgeringwaterverbruik (isonder 'onderhoudd.p.m.'
verderuitgewerkt).
-Restantenspoelwater
*Juistehoeveelhedenspuitmiddelklaarmaken,niettegrotevoorraden.
* Spoelrestenopvangenenzuiverenofgecontroleerdafvoeren.
* Spuitapparatuur leegspuitenoverhetgewas.
* Eventuelerestanteninspuitapparatuur leegspuitenoverhetgewas.
-Emissiebijtoediening enafluchten
* Bestrijdinguitvoerenmeteengeslotenkasdek.
-Restantengewasbeschermingsmiddelen enverpakkingen
* Opiederetiketisaangegevenofdeverpakkinggespoeldmoetwordenenop
welkewijzedelegeverpakkingmoetwordenopgeruimd.Dezeadviezen
opvolgen.
*Niet-aangebrokenverpakkingenmoeteningeleverdwordenbijdehandelaarof
verkoperdieverplichtisdezeterugtenemen.
*Restanteninaangebrokenverpakkingendienentewordeningeleverdbijeen
KCA-depot.
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ONDERWERP:VOEDING
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
DerdeNotaWaterhuishouding
-Inhetjaar2000moetendeemissiesvannutriënten (fosfaatenstikstof)van
huishoudens,industrieenlandbouwnaarhetoppervlaktewatermet75%ten
opzichtevan1985wordenverminderd.Tussendoelstellinghierbijiseen
verminderingvandefosfaat-enstikstofemissiesmetca.50%tenopzichtevan
1985voordeglastuinbouw.
Deglastuinbouwzalomdedoelstellingentekunnenrealiseren,moetenstreven
naargeslotenbedrijfssystemen.
StructuurnotaLandbouw
-Inhetjaar1994moet80%vandegroente-enpotplantenteelt losvandeondergrondwordengeteelden30%moetwordengerecirculeerd.Indesnijbloementeeltmoetin199430%vanhetareaallosvandeondergrondwordengeteeldmet
30%recirculatie.
-Inhetjaar2000moetdeglastuinbouwproducerenineennagenoegvolledig
geslotensysteem,voorzoweldegroentealsdebloemisterijonderglas.
-Deglastuinbouwmoetbijdelozingvannutriëntenrekeninghoudenmetde
volgendenormen:
-Grondwater:Maximaal50mgnitraat (N03)perliterop2meteronderde
grondwaterspiegel (ondiepwater).
-Oppervlaktewater:Maximaal2,2mgstikstof (N)en0,15 mgfosfaat (P)per
liter.
Eenconcretere invullingvandebeleidsnota'svolgtindeWetVerontreiniging
OppervlaktewaterenenhetConvenanttussenhetHoogheemraadschapvanDelfland
enhetLandbouwschap.
WetVerontreinigingOppervlaktewateren (WVO)
DeCUWVOheeftaanbevelingenopgesteld.Vanafjanuari1992gaaneenaantal
waterkwaliteitsbeheerders startenmetvergunningverlening.
Voorhetverkrijgenvaneenvergunningzaldeaanvrager,nieuweofvernieuwende
bedrijven,voorwatergevenenbemestingaaneenaantalvoorwaardenmoetenvoldoendiebetrekkinghebbenopdevolgendeaspecten:
-drainwaterafvoer;
-watervoorziening.
ConvenantHoogheemraadschapvanDelflandenhetLandbouwschap
-Doelstelling:
In1995eenafnamevandeuitstootvanstikstofenfosfaatmet40%ten
opzichtevan30september1990-30september1991.
-Tussen 30september1992en1januari1994wordenstapsgewijsafspraken
tussenhetHoogheemraadschapvanDelflandendeGewestelijkeraadvanhet
Landbouwschap inZuid-Hollandvankracht.

Afspraken :
- Erwordteenlijstopgesteldvangewassendielosvandeondergrondmoeten
wordengeteeld incombinatiemetrecirculatie.
-Alletuinbouwbedrijvenmoetenbeschikkenovereenregenwaterbasinvan500m3
perhakassen.
-Hetbijhoudenvaneenboekhoudingvoorgewasbeschermingsmiddelen enmeststoffenisverplichtvanaf30september1992 (voorallebedrijven).

-42-

VoornieuweenvernieuwendebedrijvengeldendezeafsprakenmetingangvanL
februari1992.Vanaf1januari 1994geldenallegenoemdeafsprakenvooralle
bedrijven.
PROBLEMEN
Tegenwoordigwordenvrijwelallekomkommers,tomatenenpaprika'sopsubstraat
geteeld.Hierdoorwordteenproduktieverhogingverkregen.
Eennadeelvanhettelenopsubstraat isdehogedoorspoelfrequentie,eenoverdoseringaanwater (15-40%).Deoverdosering isnodigomalleplantenvanvoldoendewatertevoorzienenomophopingvanbepaaldestoffentevoorkomen.Bij
lozingnaarbodemofoppervlaktewaterraaktdetuinderwaterenmeststoffen
kwijt.
Verdermoetophopingvanzouten,o.a.natrium,wordenvoorkomenomdatdaardoor
deopbrengstnadeligwordtbeïnvloedendeopnamevananderevoedingstoffenkan
wordenbelemmerd.Hetgehalteaannatriumlooptopalswaterwordtgegeven
waarindeconcentratieaannatriumhoger isdandieerdoorhetgewaswordt
opgenomen.Dekwaliteitvanhetwaterwaarmeedegewassenvanvoedingsstoffen
wordenvoorzienisdusuitermatebelangrijk.Hetmagomophopingtevoorkomen
nietmeerzoutenbevattendandeopnamecapaciteitvanhetgewas.
-Problemendiezichvoordoen:
-Lozingvannutriënten,o.a.stikstofenfosfaat.
-Overschakelingvan 'grondgebonden'teeltennaargeslotenteelten.
-Gebrekaanruimtevoordeopvangvanregenwater insommigegebieden.
Opditmomentisdelozingvannutriëntennognietveelmindergewordendaneen
aantaljaargeleden.Tuindersbemestenbewustermaarerwordtnogveeluitgespoeld.Tuindersdietelenopsubstraatmetvrijedrainage schakelennietsnel
overopeengeslotenbedrijfssysteem.Demeestetuinderswachtenaf.Erstaan
opditmomentgeensanctiestegenoverhetlozenvanmeststoffen.
Indepaprikateeltwordtwelopredelijkeschaalgerecirculeerd.Eenteeltsysteemmetgotenkomthetmeestvoor.Voordezekerheidwordtechtereenpaar
keerperjaargespuid.
Indekomkommer- entomatenteeltwordtveelalnogopsubstraatgeteeldmet
vrijedrainage.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Hetlozenvannutriëntenkanwordenverminderddoorbedrijvenmetsubstraaten
vrijedrainageovertelatengaanoprecirculatie (geslotenbedrijfssysteem).
Omdatwordtuitgegaanvandegewassenpaprikaenkomkommerwordenalleende
bedrijvenbeschrevendietelenopsubstraat.Bijdezebedrijvenkomtgrondteelt
nauwelijksmeervoor.
Erzijnnoganderegewasgroepenengewassenwaardeteeltindegrondnogniet
kanwordenverlaten.Oplossingenhiervoorzullenkortwordenbeschreven.Hierondervolgteenoverzichtvandeverschillendemaatregelen.
strategisch
-Geslotenbedrijfssystemen
*Omdeuitstootvannutriëntenterugtedringenstaathetgeslotenbedrijfssysteemcentraal.In2000dienenproduktenvandeglastuinbouwvooreen
zeergrootdeelinnagenoeggeslotenbedrijfssystementewordengeproduceerd.Bijdezesystemenwordenwater,bodemenluchtnauwelijksrecht-
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streeksbelast.Deoverblijvende rest-enafvalstoffenwordenafgevoerden
eldershergebruiktofvernietigd.Deuitstootvanmeststoffenkanaanzienlijkwordenteruggebrachtdoorhethergebruikvandrainwater.Denormendie
deoverheid steltvoordeemissievannutriëntenkunnenbijrecirculatie
(hergebruikvanwater)opgebiedsniveauwordengehaald.
-Regenwaterbassin
*Voorhethergebruikvandrainwater iswatervaneengoedekwaliteitnodig.
Recirculerenvandrainwaterkanalleenalshetwaterminderdan0,5mmol/1
natriumbevat.Regenwaterkomthiervoorhetmeest inaanmerking.Meteen
bassinvanminimaal500m3perhakandewaterbehoeftevooreengrootdeel
metregenwaterwordengedekt.
-Alternatievenvoorregenwaterbassin
* Insommigedelenvanhetlandisbron-ofleidingwatervangoedekwaliteit
aanwezig.Metditbron-enleidingwaterkanwordengerecirculeerd.
* Ontzoutenvanzoutbronwater isookeenmogelijkheidmaarditvindtnietop
groteschaalplaats.Bijhetontzoutenwordt 'zoutwater'methogedruk
dooreenfiltermembraangeperst.Eendeelvanhetuitgangswaterwordthierbijvanzoutenontdaan.Eenanderdeelwordtalsbrijnwaterafgevoerd.
Ontzoutenvanleidingwater isfinancieelnietaantrekkelijk.Voor1m3ontzoutwaterisca.2m3mleidingwaternodig.
* Kanttekeningenbijontzouten:
-Voorhetlozenvanhetbrijnwater iseenvergunningnodig.Opditmoment
wordthetlozentoegestaan.Alsechtermassaalwordtovergegaanopontzoutendankunnenerstorendeprocessenoptredenindebodem.
-Bijontzouteniseenregenwaterbassinnodigvoordag-/weekvoorraad.
Alsregenwateropslag enontzoutennietmogelijk isblijvenertweealternatievenover.Naareenandereplaatsverkassenofinspannenvoorsuperwater.
*Hetgebruikvansuperwater.Alsergeensuperwaterkomtzullenwaarschijnlijkkleinebedrijven,vooraldiebedrijvendiegeenplaatshebbenvooreen
regenwaterbassin,verdwijnenomdatzedannietkunnenoverschakelenoprecirculatie.Dediscussieaangaandesuperwaterisnoggaande.
-Drainwaterontsmetters
* Ombesmettingvanhetgewasdoorhetdrainwaterdatwordtgebruiktvoorrecirculatie tegentegaankunnenontsmetterswordengebruikt (opbasisvan
warmtebehandeling,ozonisatieenultrafiltratie).
* Dooralgeheleontsmetting,verhitting,ozonisatieenultrafiltratie,kunnen
alleziekteverwekkers,schimmels,bacteriën,aaltjesenvirussenworden
gedood.
Algeheleontsmetting isvrijduur,daaromwordtnaargoedkoperemethoden
gezocht.
extern/onderzoek
-Onderzoek
*Opdeproefstationvindtonderzoekplaatsnaargeslotenbedrijfssystemen.
Ditbetreftsimulatie,documentatieenevaluatievangesloten
bedrijfssystemenvoorverschillende gewasgroepen,deontwikkelingen
toetsingvangeslotenbedrijfssystemenvoorverschillende gewassen(met
namedegewassendieopditmomentnogveelalindegrondwordengeteeld).
* Onderzoeknaareenoptimalewatergiftenbemestingmetspecifiekeelementen
inoverwegendgeslotenbedrijfssystemenwatisaangepastaandebehoeften
vandegewassenindeverschillendegroeistadia.
*Optimaliserengrondteelten.HetPTGheeftmetdeNTSeenactieplan
opgesteldvoorhetoptimaliserenvandegrondteelt.HetPTGpaktdaarbijde
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knelpuntenaandieonderzoekvragen.Oppraktijkbedrijvenwordtgekeken
naardewaterverdelingvangietsystemen,deinzijgingvanoppervlaktewater
endesamenstellingvanhetdrainwater.Tevenswordtonderzochthoede
meststoffengiftkanwordenaangepastaandebehoeftevanhetgewas.Ermoet
echterrekeningmeewordengehoudendatbijtelenindegrondmoeilijkaan
deemissienormenkanwordenvoldaan.
*Onderzoeknaarderealisatievaneenmineralenbalans.Hetregistrerenvan
meststoffen,watergiftenproduktiegeefteeneersteaanzettothetopstellenvaneenmineralenbalans.
taktisch/operationeel
Deoplossingsrichtingenoptaktisch/operationeel niveaubijhetmeststofgebruik
volgeninhetalgemeenuitdeoplossingsrichtingen opstrategischniveau.
-Hergebruikdrainwater
*Bijhethergebruikvandrainwatermoetrekeningwordengehoudenmet:
-deplantneemtnietallesopwatinhetsysteem terechtkomtwaardoor
bepaaldeelementenophopen,bijgebruikvangoedwaterniethetgeval.
-devoedingsoplossingmoetzijnafgestemdopdeopnamevandeplant.Het
gietwaterendemeststoffenmoetenaanhogekwaliteitseisenvoldoen.
-debemestingafbouwenaanheteindevandeteeltgaattenkostevande
kwaliteit.Bijrecirculerenisafbouwennietnoodzakelijk.
* Hetisaantebevelenomdeeerstejaren1maalperweekeenmonsteruitde
mattenemen.Ditomcontroleopdeverhoudingenvandemeststoffente
houden.Deplantneemtniethethelejaardoorevenveelvoedingsstoffenop.
Bijvruchtdrachtbijvoorbeeldzaleenplantmeerkaliumopnemen.
* Standaardwordtopelkbedrijfomde14dagenhetwaterbemonsterd.Bijde
traditionele steenwolteelt (metvrijedrainage)wordteenmonsteruitde
steenwolmatgezogen.Bijsnellerecirculatieuitdederondgaandevoedingsoplossingenbijtussenopslagwordtnaasteenmonsteruitdemattentevens
eenmonsteruitdetussenopslaggenomen.
*Alshetzoutgehalte indematoplooptdankandetuinderdeconcentratie
vandestandaardvoedingsoplossingverlagen.
-Registratie envergelijking
*Registratieenvergelijkenvandemeststoffengiftmetanderengeeftinzicht
inheteigenverbruikaanmeststoffenendievananderen.Doorditinzicht
ishetmogelijkdatdemeststoffengiftomlaaggaat.
-Mineralenboekhouding
*Grondteelt.Omdeuitspoelingvanmeststoffenteverminderenismeerinzichtnodig indehoeveelheidmeststoffendiewordtgegevenendehoeveelheiddieinhetproduktenhetgewashetbedrijfweerverlaat.Hetverschil
isindegrondvastgelegdofuitgespoeld.
* Bemonsterregelmatigdegrondvoorentijdensdeteelt.
*Registrerenvanmeststoffen,watergiftenproduktiegeefteeneersteaanzet
tothetopstellenvaneenmineralenbalans.Debewustwordingbijgrondtelers
wordtopdezemaniervergroot.
* Deemissievanmeststoffenkanwordenbeperktdoordewater-enmestgift
zoveelmogelijkaftestemmenopdebehoeftevanhetgewas.
*Weglatenvanvoorraadbemesting.Ditgeldtalleenvoorgewassendieinde
grondwordengeteeld.
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ONDERWERP:ONDERHOUDDUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Hetaanschaffenvanduurzameproduktiemiddelen (d.p.m.), investeringsbeslissingen,valtbuitenhetprojekt 'Milieu-managementbinnenhet (gesloten)glastuinbouwbedrijf'.Hetonderhoudaand.p.m.valtwelonderditprojekt.
Onderhoudaand.p.m.kandoordetuinderzelfofinopdrachtvandetuinder
doorderdenwordenuitgevoerd.Bijbepaalded.p.m.geldtdatonderhouddoorde
leveranciervandied.p.m.wordtuitgevoerd.
Onderhoudkangeschiedenopcontractbasisofbijstoringeninopdrachtvande
tuinder.
Onderhoudaand.p.m kanwordenonderverdeeld ininpreventiefonderhoud(o.a.
reinigen)eninrepareren/vervangen. Indithoofdstukwordtalleenpreventief
onderhoudbeschreven.
Preventiefonderhoudaand.p.m.moetwordenuitgevoerdomeengoedeenzuinige
werkingvanhetd.p.m.tewaarborgen.Bijvoorbeeldeengoedafgesteldebrander
gebruiktminderenergie (minderuitstootrookgassen)daneenslechtafgestelde.
Tevensmoethetonderhoudzelfzomilieu-bewustmogelijkgeschieden.Hierbij
kanwordengedachtaanhetreinigenvandeglasopstand.Reinigenkangeschieden
metchemischemiddelen,maarookopeenmechanischemanier,alleenmetwater.
Preventiefonderhoud:
-kasreiniging/-ontsmetting
-reinigingwatergeefsysteem (leidingendruppelaars)
-onderhoudverwarmingsinstallatie
-onderhoudWK-installatie
-onderhoudgewasbeschermingsapparatuur
-ontsmettensteenwolmatten
-afstellenluchtingsramen

ONDERWERP:KASREINIGING/-ONTSMETTING
ALGEMEEN
Hetreinigingenvandeglasopstandgeschiedtinhetalgemeenbijdeteeltwisseling.Doelreinigenglasopstand:
-verwijderenvanverontreiniging aanbinnen-enbuitenzijdeglasvooreen
beterelichtdoorlating.Eenbeterelichtdoorlatingkanleidentothogere
opbrengsten.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
MeerjarenplanGewasbescherming (MJP-G)
Reductiepercentagesvanhetverbruikvankasontsmettingsmiddelenvoor1995met
20%envoor2000met 30%,vanglasreinigingsmiddelenvoor1995met50%envoor
2000met70%dooronderzoek.
WetVerontreinigingOppervlaktewateren (WVO)
CUWVO:Ermoetwordenvoorkomendatwaterwaarreinigings-ofdesinfecterende
middelenaanzijntoegevoegdwordtgeloosdopoppervlaktewater.
Lozingsverbodvoorchemischemiddelenopgrond- enoppervlaktewater.
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PROBLEMEN
Deproblemenophetgebiedvanhetreinigenenontsmettenvandeglasopstand
bestaanuit:
-vrijkomenvanschadelijkedampenbijhetgebruikvanchemischereinigings-en
ontsmettingsmiddelen. Dezekunnenschadelijkzijnvoormens,dierenplant;
-lozenvanwatermetreinigings-ofontsmettingsmiddelen ophetoppervlaktewater;
-luchtverontreiniging.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
strategisch
-Mechanische kasdekreiniger
* Eenmechanischekasdekreinigerkanwordentoegepastvoordereinigingvan
debuitenzijdeendebovenkantvandekas.Dezeverwijdertvervuilingzoals
mos,algengroeienstof.Tevenskaneenkrijtschermmetlijmtoevoegingenin
eenaantalwerkgangenwordenweggehaald.Vervuilingvanijzer-enkalkneerslagdoordakberegening isnietmechanischteverwijderen.
-Hogedruk-reiniger
*Meteenhogedruk-reinigerkandebinnenzijdevandekasmetwaterworden
gereinigd.
-Kasconstructie
* Eenbetertereinigenkasconstructie zonderschuilplaatsenvoorongedierte
zaldebehoefteaanontsmettingsmiddelen doenafnemen.
-Overgangopsubstraatteelt
* Deovergangnaarsubstraatteeltmaakteeneindeaanhetberegenenmet
ijzerofkalkhoudendwater,waardoorhetgebruikvanfluorwaterstofhoudende
middelenbijdereiniginggrotendeelsoverbodigwordt.
extern/onderzoek
-Onderzoek
* Hetonderzoeknaarengebruikvanmechanischeenanderealternatievenvoor
kasontsmettings-englasreinigingsmiddelen zalwordenbevorderd.
Tevensvindteronderzoekplaatsnaaralternatievenvoorkrijtalsschermmiddel.
-CUWVO
*Hetreinigingswatervoordebuitenkantvandekaskaneventueelworden
geloosdopoppervlaktewatermitsergeenchemischeschoonmaakmiddelenaan
hetwaterzijntoegevoegd.
Lozingvanafvalwatermetreinigings-ofdesinfecterendemiddelenkanopde
rioleringplaatsvindenwanneergeenmiddelenwordengeloosddieschadelijk
zijnvoordegoedewerkingvandeRijksWaterZuiveringsInstallaties.
taktisch/operationeel
Hetreinigenenontsmettenvandeglasopstandmoetzoveelmogelijkgeschieden
metwaterzondertoevoegingvanchemischereinigings-enontsmettingsmiddelen.
Ditismogelijkalsgebruikwordtgemaaktvanmechanischereinigers.
-Hogedruk-reiniging
* Bijgeenernstigeplanteziektekundigeproblemeninvoorafgaande teelt,de
kasschoonmakenmetbehulpvanhogedruk-reiniging enmetwarmwater.
Voordeel isdathiermeereedstijdensofaanheteindevandeteeltkan
wordenbegonnen.
-Mechanischreinigen
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* Indienroetenkrijtmetborstel-ofhogedrukreinigingsapparatuur kunnen
wordenverwijderd isoxaalzuurnietmeernodig.
-Toepassingen
* Indienchemischemiddelenwordentoegepastmoetendeaanwijzingenopde
verpakkingwordengevolgopdatergeenschadeoptreedtvoordeomgeving.

ONDERWERP: REINIGING WATERGEEFSYSTEEM
ALGEMEEN
Hetreinigenvanhetwatergeefsysteemgeschiedtinhetalgemeenbijdeteeltwisseling.Doelreinigenwatergeefsysteem:
-voorkomen/verhelpenvanverstoppingen indeleidingenendruppelaars.
Verstoppingenwordenveroorzaaktdoorvervuiling.Devervuilingbestaatuit
organischevervuiling (bacterieënenalgen)enanorganischevervuiling(zoutneerslag).Zoutneerslag isvoornamelijkhetgevolgvanhetneerslaanvanijzer
encalciumfosfaat.Bijhetgebruikvanbronwaterkandeneerslagookuit
silicatenbestaan.
Hetgevolgvandeverstoppingen iseenonregelmatigewaterafgifteenhierdoor
plaatselijkverschillen inopbrengst.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
WetVerontreinigingOppervlaktewateren (WVO)
Hetlozenvanreinigingsmiddelenvoorhetwatergeefsysteem zijnnognietuitgewerktvoordeWVO.Ergeldtechterdatdezeindetoekomstnietmeerophet
grond- enoppervlaktewatermogenwordengeloosd.
PROBLEMEN
-Lozenvanreinigingsmiddelenwatergeefsysteemophetoppervlaktewater.
-Effectenvanchloorbleekloogensalpeterzuurophetoppervlaktewater.
-Opvangvanreinigingsmiddelenwatergeefsysteem.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
stratereisch
-Druppelaars
* Gebruikwatergeefsysteemmetlabyrintdruppelaars i.p.v.metcapilairen.
Dezedruppelaarszijnmindergevoeligvoorvervuilingenenverstoppingen
dandecapilairenengaanlangermee.
-Anderewatergeefsystemen
*Anderewatergeefsystemenzonderleidingenendruppelaars.Erzijneventueel
welandereverstoppingen/problemene.d.mogelijk.Onderzoekhienaaris
gaande.
extern/onderzoek
-Onderzoek
*Onderzoeknaarwatervoorzieningbijkasteelteninsubstraat.Hierbijwordt
gekekennaarhetvoorkomenenverhelpenvanverstoppingbijwatergeefsystemen.
*Onderzoeknaardewerkingenheteffectvanchemischemiddelenopproduktie
enkwaliteit.
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taktisch/operationeel
-Bepalenvervuiling
*Voordecontrolevandruppelaars ishetnodigomregelmatigeenflowmeting
uittevoerenendeafgiftevaneenaantaldruppelaars temeten.
-Adviesminimaaleenkeerpermaanddedruppelaarscontroleren.
-Devormvanvervuilingbepalendoorenkeledruppelaarsopentesnijden.
-Regelmatigcontrolerenkanonnodiggebruikvanchemischemiddelenvoorkomen.
-Reinigenwatergeefsysteem
*Tijdensdeteeltvoorkomen/verhelpenvanverstoppingenm.b.v.drukverhoging
(van1,5barnaar4à5bar)ofvacuümzuigen.

ONDERWERP:ONDERHOUD VERWARMINGSINSTALLATIE
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
NationaalMilieuBeleidsplan (NMP)
Verbeteringvandeenergie-efficiency (energieverbruikpereenheid fysiekeproduktie)met50%indeperiode1980-2000.
NationaalMilieuBeleidsplan-plus (NMP-plus)
StabilisatievandeC02-emissie in1994tenopzichtevan1989/1990.
Absolutereductievan3tot5%vandeC02-uitstootinonsmilieuin2000ten
opzichtevan1989.
StructuurnotaLandbouw (SNL)
In2000verhogingvandeenergie-efficiëntiepereenheidproduktvan50%ten
opzichtevan1980.
PROBLEMEN
-Hoogenergieverbruik indeglastuinbouw.
-HieraangekoppeldgroteuitstootvanderookgassenC02,NOx,C02,S02.
-Bijslechtonderhoud/achterstallig onderhoudaanverwarmingsinstallatieen
eenverkeerdeafstellingvandebranderlagerrendementengrotereuitstoot
vanschadelijkerookgassen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
taktisch/operationeel
-Afstellenbrander
* Inhetalgemeennietoptimaalfunctionerenvanrookgascondensors.Ditiste
wijtenaaneenfoutievecapaciteitsberekening eneennietgoedafgestelde
verwarmingsinstallatie.
* lxperjaarbranderafstellen.Ditgebeurtinhetalgemeenopcontractbasis.
Eengoedeafstellingvandebrander isbelangrijkvoorhetvrijkomenvan
rookgassenentevensvoordeefficiëntievanhetverbrandingsproces.
-Verwijderingketelsteen
*Veelstomenkanketelsteen indeketelveroorzaken.Ketelsteenkanontstaan
opvuurgang,pijpenenvlamkast.
* Ketelsteenmoetwordenverwijderd.Ditkangeschiedendoormiddelvaneen
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zuurbehandeling.
-Corrosievlampijpen
*Aantastingdoorcorrosiebijvlampijpen.Ditisafhankelijkvandehoeveelheidzuurstofinhetwater.
* Periodiekcontrolereneneventueelvervangenvandevlampijpen.
* Keteljaarlijkscontrolerenoplekkene.d.

ONDERWERP: ONDERHOUDWK-INSTALLATIE
ALGEMEEN
EenWK-installatiemaakteengrootaantaldraaiurenperjaar.Deeerstekleine
revisievindtplaatsnaongeveer20.000draaiuren (vijfjaar)endeeerste
groterevisiena40.000draaiuren (10jaar).
VerdermoeteenWK-installatieregelmatigwordenonderhouden,deoliemoet
wordenververst,kleppenmoetenwordengestelde.d.
Deinstallatiemoetregelmatigschoonwordengehoudenenineengoedestaat
vanonderhoudverkeren.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
NationaalMilieuBeleidsplan (NMP)
Verbeteringvandeenergie-efficiency (energieverbruikpereenheid fysiekeproduktie)met50%indeperiode1980-2000.
NationaalMilieuBeleidsplan-plus (NMP-plus)
StabilisatievandeC02-emissie in1994tenopzichtevan1989/1990.
Absolutereductievan3tot5%vandeC02-uitstootinonsmilieuin2000ten
opzichtevan1989.
StructuurnotaLandbouw(SNL)
In2000verhogingvandeenergie-efficiëntiepereenheidproduktvan50%ten
opzichtevan1980.
-EenWK-installatiemoetvoldoenaanhinderwetseisen.
-Eentuindermagnietwerkenaandeelektrische installatie.Ditmoetgebeuren
dooreenerkendinstallateur.
-EentuinderisvolgensdeARBO-wetverantwoordelijkvoordekwaliteitvande
elektrischeinstallatie.
PROBLEMEN
-Hogerenergieverbruikenmeerschadelijkerookgassenbijverkeerdafgestelde
installatie/slechtonderhoudeninstallatie.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
taktisch/operationeel
-OnderhoudWK-installatie
*Regelmatigonderhoud,olieverversen,kleppenstellene.d.kanviaeen
contractmetdefabrikantwordengeregeld.
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ONDERWERP:ONDERHOUD GEWASBESCHERMINGSAPPARATUUR
ALGEMEEN
Onderhoudaangewasbeschermingsapparatuurisnoodzakelijkomapparatuurin
optimaleconditie tehouden.Doorregelmatigonderhoudvanspuitapparatuuris
hetmogelijknauwkeuriger endoelgerichter tespuiten.Onderhoudkostweinig
extraarbeid.Voordelenzijnlagermiddelengebruikenlagerereperatiekosten.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
MeerjarenplanGewasbescherming (MJP-G)
Inhetmeerjarenplangewasbeschermingwordeneenaantalmaatregelengenoemd:
stimulerenvandeontwikkeling enhetgebruikvantoedieningstechniekenen
apparatuurmeteenoptimaalbeheersbare depositievandebestrijdingsmiddelen
ophetdoel.
Ontmoedigenofverbiedenvandeverkoopenhetgebruikvantechniekenen
apparatuur (ofonderdelenervan)waarmeededepositieonvoldoendebeheersbaar
is.
Hetverplichtstellenvaneenperiodiekeonderhouds-endoelmatigheidskeuring
voor ingebruikzijndetoedieningsapparatuur.
PROBLEMEN
-Groterverbruikvanchemischemiddelendoorslechtonderhoudengewasbeschermingsinstallatie.
-Verkeerdgebruikapparatuur.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
extern/onderzoek
-Periodiekeonderhouds-endoelmatigheidskeuring
* Erzijnplannenvooreenverplichteperiodiekeonderhouds-endoelmatigheidskeuringvoor ingebruikzijndetoedieningsapparatuur.
-Spuitbrevet
* Beteromgaanmetspuitapparatuur doorverbeterdekennis.
taktisch/operationeel
-Hoogvolume
* Grotecontroleenonderhoudsbeurthogedrukspuitnadelaatstekeergebruik
inhetseizoen.
* Bijlekkenvaneendedoordeontluchtingsdopvanhetcarter,deversleten
zuiger,manchetofmembraanvervangen.
* Deolieinhetcarterminstenseenmaalperjaarofiederehonderdwerkuren
vervangen.Eengoedeweergavevandewerkdruk isergbelangrijk.Het
bepaaltmededeafgiftevandespuitapparatuur.
* Spuitdoppen:controlerenoplekkageenzonodigvervangen,lekkende
pakkingenvervangen.Dematevanslijtage istemetendoordeafgiftevan
dedopbijeenbepaaldedrukentijdsduur tevergelijkenmetdeafgiftevan
eennieuwedop.Bijteeltenwaarveelwordtgespotenenbijregelmatig
gebruikvanspuitpoedersdespuitdoppenminstensdriemaalperjaarcontrolerenenvervangen.Eentelerdieweinigspuitkanvolstaanmeteenjaarlijksecontrole.
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Laagvolume
*Onderhoud fog-enLVM-apparatuur:
*Reinigingnaelkekeergebruiken.
* Tankenleidingengrondigdoorspoelenensproeier grondigdoorblazen.
*Vlamopeningvandeuitlaatpijpvanfogapparatuur regelmatigreinigen.
*Motorischgedeeltevandefoggerjaarlijkslatennakijkendooreenvakman.
Alsdefog-apparatuurlangeretijdnietwordtgebruiktmoetdebenzine
wordenafgetapt inverbandmetgomvorming.

ONDERWERP: ONTSMETTEN STEENWOLMATTEN
ALGEMEEN
Meerjarige steenwolmattenvallenonderdeduurzameproduktiemiddelen.Daarom
valthetstomenvandesteenwolmattenonderonderhoudaand.p.m.
Meerjarigesteenwolmattenmoetentijdensdeteeltwisselingwordenontsmetom
besmettingvanhetplantmateriaalindevolgende teelttegentegaan.Hetontsmettenvandesteenwolmattengebeurtdoorstomen.
PROBLEMEN
Deproblemenophetgebiedvansteenwolmattenbestaanuit:
-bijmeerjarige steenwolmatten istijdensdeteeltbesmettingmogelijkdoor
ziekten/plagen,ermoetwordenvoorkomendateenvolgende teeltmetbesmette
mattenwordtbegonnen;
-eenjarig/eenmaliggebruikvansteenwolmattenleidttotgrotereafvalstromen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
taktisch/operationeel
-Stomensteenwolmatten
* Steenwolmattenkunnentijdensdeteeltwisselingwordengestoomd.Hetstomen
vandesteenwolmatten iseenvereistevoorhetmeerjariggebruikvandeze
matten.Opdezemanierwordenrisico'sopbesmettinggelijkbijhetbegin
vandeteeltzoveelmogelijkweggenomen.Tijdensdeteeltkunnenbesmette
steenwolmattenbeterwordenverwijderd.
*Methodenvanstomen:
-vontainerstomen,normaalofmetonderdruk.
-oppalletsverzameld inéénkapofmiddenpad (voorkeurbijvirusaantasting).
-wolvelds (voorbestrijdingvanplanteziektennietaantebevelen).
* Bijhetstomengeldt:
-demattenmogennietnatzijn.Ditkandooraanheteindevandeteeltde
watergiftaftebouwenendemattenvoorhetstomenopdekanttezetten
zodatzekunnenleeglopen.
-detemperatuurmoetsteedswordengecontroleerd,bijvoorkeur inde
natstematten.
-afdekkenmetfolietervoorkomingvanherbesmettingvangestoomdematten.
-bijvirusziektentenminste15minuten100Chandhaven
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ONDERWERP:ONDERHOUDLUCHTINGSRAMEN
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
NationaalMilieuBeleidsplan (NMP)
Verbeteringvandeenergie-efficiency (energieverbruikpereenheidfysiekeproduktie)met50%indeperiode1980-2000.
NationaalMilieuBeleidsplan-plus (NMP-plus)
StabilisatievandeC02-emissie in1994tenopzichtevan1989/1990.
Absolute reductievan3tot5%vandeC02-uitstootinonsmilieuin2000ten
opzichtevan1989.
StructuurnotaLandbouw (SNL)
In2000verhogingvandeenergie-efficiëntiepereenheidproduktvan50%ten
opzichtevan1980.
Verbeteringvandeenergie-efficiencymet50%indeperiode1980-2000.
PROBLEMEN
Klimaatverschillen indekas,ontstaandoorverkeerdafgeslteldeluchtingsramen,leidentoteenonnodighoogenergieverbruik.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
taktisch/operationeel
-Afstellenluchtingsramen
* Periodiekeafstellingvandeluchtingsramenleidttoteenreductievan
klimaatverschillen indekas.

53

ONDERWERP:UITRUIMEN/INRICHTENKAS
ALGEMEEN
Bijhetuitruimen/inrichtenvandekasworden (materiaal)keuzesgemaaktdievan
invloedzijnopdehoeveelheid afvaldattijdensdeteeltwisselingopeenglastuinbouwbedrijfvrijkomt.Daaromwordtditonderwerpnaderuitgewerkt.
Dehoeveelheidafvalopeenbedrijfisafhankelijkvandeduurzaamheidvanhet
gebruiktemateriaal,hetteeltsysteemenhetgewas.
Deoverheidrichtzichinbeleidsplannenopoverwegendgeslotenbedrijfssystemen.Tuindersdieindegrondtelenmoeten 'losvandeondergrond'gaantelen.
Deoverschakelingvangrondteeltnaarsubstraatteelt leidtaandeenekantnaar
eenbeterebeheersbaarheidvandeuitspoelingvanmeststoffen.Aandeandere
kantbrengtdeoverschakelingeentoenemendgebruikvanfoliesensteenwolmee.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
NationaalMilieubeleidsplan (NMP)/NationaalMilieubeleidsplan-plus (NMP-plus)
InhetNMPendeNMP-pluszijndeuitgangspuntenendoelstellingenvanhet
Nederlandsemilieubeleidvastgelegd.Hetmilieubeleid isgerichtopeenduurzameontwikkeling.Dezeduurzameontwikkelingmoetvoorzienindebehoeftenvan
dehuidigegeneratiezonderdemogelijkheden ingevaar tebrengenvantoekomstigegeneratiesomookinhunbehoeftentevoorzien.Hieruitvolgtdatmilieuproblemenendusookdeafvalstoffenproblematiekbinnenééngeneratiemoeten
wordenopgelost.
EenafgeleidevanhetNederlandsemilieubeleid isdebeleidsnotitie inzakepreventieenhergebruikvanafvalstoffen (1988).Preventievanafvalstoffenhoudt
indathetontstaanvanafvalstoffenwordtbeperkt.Onderhergebruikvalthet
opnieuwaanwendenvanafvalstoffen.
Ontwerp-implementatieplanKunststofafval (MinisterieVROM)
Hetontwerp-implementatieplanvoorkunststofafval isgebaseerdopdemilieubeleidsplannen.
Inhetontwerp-implementatieplanKunststofafvalwordtdestrategievoorhet
verminderenvankunststofafvalaangegeven.
Hetafvalstoffenbeleidvandeoverheid isindeeersteplaatsgerichtopafvalpreventie,hetvoorkomenvanhetontstaanvankunststofafval,vervolgens (in
afnemendemate)opprodukthergebruik,materiaalhergebruik,verbranden(met
maximaleenergieterugwinning)enstorten.
Verantwoordelijkheid
Detuindersalsgebruikerszijnnaastdeproducentenvankunststofprodukten
verantwoordelijkvoordeprodukteninhetafvalstadium.
PROBLEMEN
Bijheteindigenvandeteeltwordtdekasuitgeruimd.Erkomtdanafvalvrij.
Ditafvalmoetwordenhergebruiktofverantwoordwordenafgevoerd.Bijhetinrichtenvandekasmoetdetuinderreedskeuzesmakendievaninvloedzijnop
deafvalfaseendehoeveelheidafval.
Devolgendevasteafvalstromenzijnteonderscheiden:
anorganischafval,bestaandeuit:
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* substraat
-substraatmedium
*kunststof
-plastics/folie (substraat)
-substraatsysteem
-verpakkingene.d.
-schermfolie
-schermdoek
organischafval,bestaandeuit:
*gewas
* loof
* substraat
rest-engemengdafval
* gemengdbedrijfsafval
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Debelangrijkste doelstelling ishetreducerenvandeafvalstromen.Hierbij
zijndevolgendeoplossingsrichtingenaantegeven:
-preventie
-hergebruik
-verantwoordverbranden (metmaximaleenergieterugwinning)en
-storten
strategisch
-Preventiekunststofafval (loopfolie,inluierfolie,schermfolie en-doek)
*Tuindersmoetenzodunmogelijkfoliegebruiken.Leveranciersmoetenhier
onderzoeknaardoen.Tuinderskunnengerecycled foliegebruiken.Kiezen
voor foliesvanéénkwaliteitzodathetfolienagebruikbeterkanworden
hergebruikt.
-Vermindering substraatmateriaal
* Dekeuzevaneensubstraatsysteem enplantverband isvaninvloedopde
hoeveelheidbenodigdsubstraateninluierfolie.
extern/onderzoek
-Extern
-Preventiekunststofafval
* Fabrikanten:verminderingvandefoliedikte,verbeterenvanproduktontwerpen,verrichtenvanonderzoeknaaroptimalefoliedikte.
-Composteringorganischmateriaal
* Dehoeveelheidgewasafval isafhankelijkvanhetgewas.Bijpaprikakomt
meergewasafvalvrijdanbijkomkommer.Ookisdehoeveelheidvochtinde
plantvaninvloedophetvolumeengewichtvanhetafgedragengewas.De
hoeveelheidvochtdatnoginhetgewaszitaanheteindevandeteeltwordt
bepaalddoordetijdenmatevandroging.Deplantdatum ismedebepalend,
metnamevoordegroottevanhetgewas.
Hetvolumevanhetafvalkanmet60%wordengereduceerddoorhettehakselen.
Ditgaatechtertenkostevaneengoedecompostering;nietallecomposteringsbedrijvennemengehakseldgewasafvalaan.Eenandernadeelisdaterbij
hethakselenziektenenplagenvanhetenenaarhetanderebedrijfkunnen
wordenovergebracht.Ookbesmettingbinnenhetbedrijfismogelijk.
Bijhetcomposterenvangewasafval levertplastic touwproblemenop.Opdit
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momentwordtjutetouwvanvoldoende treksterkteonderzocht.
-Hergebruiksteenwol
*Techniekenomsteenwol terecyclenzijnalenige tijdaanwezig.Steenwol
wordtalenigetijdingezameldenverwerkt.
-Hergebruikfolie
* Schermfolieenloopfoliewerdenvoornamelijkgestort.Depoly-ethyleen
folieskunnenvanafnajaar1991wordengerecycled.
Steenwolmagmethoes- ofinluierfoliewordenaangeboden.Bijdeherverwerkingwordtdeingehoesdesteenwolgemalenengezeefdwaarbijplasticen
steenwolwordengescheiden.
-Onderzoek
-Materialen toets (IMAG,PTG,PBN)
* Doelvanhetproject isomaantegevenaanwelkeeisenwaterkeringen(inclusiefverbindingsnaden)vankunststof,metaalentoekomstigeonvoorziene
materialenmoetenvoldoenomtekomentoteenmeerverantwoordekeuzevoor
watbetreftdeaspectenlekdichtheidenmilieu-effectentijdensenna
gebruik.Deresultatenvanhetonderzoekzijnmetnamevantoepassingbij
de (strategische)beslissingenoverteeltsysteemenkasinrichting.
-Milieu-balansenvoorbedrijfssystemenindeglastuinbouw (PTG)
* Doelvanhetproject isdeontwikkelingvaneenmethodeomdemilieubelastingtebepalenalsgevolgvandeinstallatie,hetgebruikendeverwijderingvanbedrijfssystemen.Hetgaatdaarbijomzoweldeduurzamealsde
vlottendeproduktiemiddelen.
taktisch/operationeel
Destortkostenvanmaterialenzullenvoorlopigalleenmaarstijgen.Ditbetekentdatverminderingvanhetgebruikenhergebruikvanmaterialeneensteeds
belangrijker rolzullengeenspelen.Tevenswordthetschoonmakenvano.a.
foliessteedsbelangrijker.Vuilefolieskunnenalleenwordengestortenniet
gerecycled.Ditgaatgepaardmethogerestortkosten.
-Composteringorganischmateriaal
*Voorhetcomposterenvanhetgewasishetbelangrijkdatergeenanorganischmateriaalaanhetgewasvastzit.Ditstelteisenaanhetgebruikvan
steunmaterialene.d. inhetgewasenaandewijzevanleegruimen.
-Hergebruiksteenwol
*Recyclingvanéénjarigenmeerjarigsteenwolwordttoegepast.Uitmilieuoogpuntisteverwachtendatindetoekomstmeergebruikzalwordengemaakt
vanmeerjarigesubstraten.
-Hergebruikfolie
* Belangrijkknelpuntbijhethergebruikvanloopfolie isdevervuilingsgraad.Variatie tussenbedrijveniserggroot.Metwatextrazorgishet
mogelijkdehoeveelheidvuildrastisch terugtedringen.Bijvoorbeelddoor
eengoedearbeidsorganisatie defolievoordeteeltwisselingalvast
schoonmaken.Hergebruikvan (luier)foliebiedtgoedeperspectieven;twee
randvoorwaarden:
-folienietverontreinigdmetandereplasticsoortenenfoliesmoeten
onbedruktzijn.
-voorderecyclingvanfoliesmoetdefolieschoonzijnenmogengeenpvctapesofnietjeswordenmeegeleverd.
Voordathetfoliewordtafgevoerdmoethetwordenschoongeveegdofschoongezogen.Omgekeerdoprollenisookeenmogelijkheid,maaruithetoogpunt
vanhygiëneafteraden (poppenvantripsenmineerderskunnenzoopde
kasgrondvallen).
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ONDERWERP:BEDRIJFSHYGIENE
ALGEMEEN
Hetvoorkomenvanziektenenplagenwordtsteedsbelangrijker.Hetoverheidsbeleidheeftnamelijktotgevolgdathetaantalhulpmiddelenbijdegewasbeschermingkleinerwordtenhetaantaleisendataandetoepassingvangewasbeschermingsmiddelenwordtgesteldgroterwordt.
Eengoeddoorgevoerdebedrijfhygiëneverkleintdekansopeen(her)infectievan
ziektenenplagen.Hetoudegewasmoetbijhetuitruimenvrijzijnvaninsekten.Uitspuitenvandekasisnoodzakelijkalsgevaarlijke schimmel-ofbacterieziektenindeteeltvoorkwamen.Druppelleidingenenstekerszijninfectiebronnendiemoetenwordengereinigd.Bijbezoekaaneencollegamoetenaltijd
schoneklerenwordenaangetrokken.Hetisgoedeenvoetenbakmeteenontsmettingsmiddelvoordedeurtehebben.
Eengoedebedrijfshygiëneleidttoteenlagergebruikvangewasbeschermingsmiddelen.
BELEIDSNOTA'S/MAATSCHAPPELIJKEONTWIKKELINGEN
Meerjarenplan-gewasbescherming (MJP-G)
Juiste teelt-enbedrijfshygiënischemaatregelenzullenwordenbevorderddoor:
-hetoptimaliserenvandeplantevoedingendeklimaatbeheersing;
-hetbevorderenvaneenbedrijfshygiënischverantwoordekasconstructie endito
bedrijfsinrichting.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
taktisch/operationeel
-Tijdensdeteelt
* Gebruikgezondplantmateriaal.
* Ziektenenplagenwaarnemen.Bijhetbeginvaneenaantasting iseenveel
beterebestrijdingmogelijkdanbijsterkeaantasting.
* Bijvoorkeuronderdoorwatergeven,zorgendathetgewasbovengrondsdroog
blijft (tervoorkomingvano.a.Botrytis).
* Eenvastewerkrichtingaanhouden.
* Ontsmettenvanmesjes.
*Houdtdehandentijdensdewerkzaamhedennatmeteenoplossingvan100g
mageremelkpoeder (35%eiwit)perliterwateromverspreidingvanpaprikamozaïekvirus tevoorkomen.
*Aanwezigzijnvangastjasofoverallenplasticoverschoenenvoorde
bezoekers.
*Gebruikvanzuivergietwatervangoedekwaliteit,vrijvanschimmelsporen,
bacteriënenvirussen.
*Onkruidenkunnenwaardplantenzijnvanveleziektenenplagen.Zorgvoor
eengoedeonkruidbestrijding.
*Netjeshoudenvandeomgevingvandekas.Eengoedonderhoudenslootkant
geeftminderproblemenmetwoelratten,muizenenslakken.
* Tussentweeteeltendegrondschoonhouden (onkruid-vrij),o.a.tervoorkomingvanaardrupsen,woelratten,emelten,slakkenenbladluizen.
* I.v.m.deverspreidingvanschimmelsporen,virusdeeltjesofbacteriënaan
hetschoeisel,ishetraadzaameenontsmettingsbakbijdeingangvandekas
teplaatsen.Gebruikeen2%-igekali- ofnatronloog-oplossing. Eenontsmettingsbakheeftalleenzinalsdebakweekelijkswordtschoongemaaktenbij-
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gevuld.
* Ziekeplantenrooienenuitdekasafvoeren.Bijvoorkeurdezeziekeplantenterplaatse ineenplasticzakverpakkenendezakdirektdichtbinden.
* Bijhetopexcursiegaanbijcollega'seerstwassenenschonekledingaantrekken.Zoveelmogelijkophetpadblijvenenzominmogelijkhetgewas
aanraken.
Eindfaseteelt
*Neemextra (chemische)maatregelenafhankelijkvanhetaantastingsniveau
vandediverse insekten
*Vlakvoorhetopruimenvanhetoudegewasdevliegendestadiavaninsekten
bestrijden.
*Alsertussenhalfaugustusenbeginseptembernogveelspintvoorkomtdan
eenbestrijdinguitvoerenmetéénvandevolgendemiddelen:
-50gTorqueperare;
-20mlNissorunperare;
-30mlApolloperare.
*Voereenruimtebehandelinguitmetdichloorvosalsereentripsaantasting
is.Dezebehandelingenkelekerenherhalen.
Opmerking:debehandelingmetdichloorvosleidtbijkomkommer totvruchtabortie,gestekeldevruchtenenkwaliteitsverlies.
*Alserveelkaswittevliegvoorkomtdanvoordathetgewasslapwordteen
ruimtebehandelinguitvoerenmet4kgblauwzuurperha.Nauitstrooiende
kas6uurdichthouden.Denkaanburenplicht.
*Afgedragemgewasopeenverantwoorde enhygiënischemanierdirektvanhet
bedrijfverwijderen.
* Gewasversnipperen isuitoogpuntvanziektebestrijdingnooitideaal.Zorg
iniedergevaldatdeziekeplantenzijnopgeruimdvoorhetversnipperen.
Inlegekassen
*Afhankelijkvandegeconstateerde ziekteindewoorafgaande teeltde
opstandvandelegekasenhetglasontsmettenmet:1-2 1handelsformaline
perare.
* Loonwerkersvoorennawerkzaamhedenhunmachineslatenreinigen.
*Terbeperkingvanverspreidingvanziektenenplagendienthetfustafkomstigvanplantekwekersalleenvoorhetbestemdedoeltewordengebruiktq

Bijlage 5:Teregistrerengegevens
Indezebijlagewordtaangegevenwelkegegevensbijdemilieu-thema'skunnen
wordengeregistreerd. Erisgetrachtzocompleetmogelijkgegevensaante
geven. Indepraktijkzalblijkendatdezegegevens langnietallemaalworden
geregistreerd.Dit isooknietnodig.Belangrijker isdatdetuindergaat
registrerenengaatvergelijkenmetcollega'sofvorigekeren.Registratiekan
danhet inzichtverhogen.Tevensgeefthetdemogelijkheiddegeregistreerde
gegevens tevergelijkenmetmilieu-criteria,referentiewaarden,tenaanzienvan
debedrijfsvoering.
Teregistrerengegevens:
Perbedrijf
Algemeen: -oppervlakte inm2
-gewas (paprika,komkommer e.d.)
-plantdatum
-teeltduur (inweken/teeltperiodes/aantalteeltenperjaar)
-kastype (venlokas,breedkapper)
-teeltsysteem (grond,steenwol,teeltingoten,wortelbevochtiging
viabesproeiing/eb-vloed, recirculerend/nietrecirculerend e.d.)
-watergeefsysteem (druppelaars,eb/vloed,NFT)
-regenwaterbassin inm3
-reinigingsapparatuur/ontsmettingsapparatuur
-warmte-opslagcapaciteit inm3inhoud/ha
-wijzeC02-doseren (centraal,zuiver)
-energiebesparendemaatregelen
-condensor (enkelopretour,enkelopapartnet,combicondensor)
-scherm (dubbel,enkel)
-typescherm
-vastscherm (100%schermdicht/0%geenscherm,scherm
verwijderd)
-beweegbaar scherm (0-100%:0%schermopen,100%scherm
gesloten)

Permilieu-thema
* KIimaatbeheersing
-datum
-tijdstip
-gasverbruik (m3/ha/hrcontinu)
(m3/ha/wkviabranderstand)
-brandstoftype (vooromrekenennaarmJ)
-branderstand (viaregistratiecomputer)
-buistemperatuur,verloop
-RV-invloed
-C02-invloed
-temp.ingesteld
-C02 (afh.vanbedrijfsuitrusting)
-C02-verbruikbijtoedienenzuivereC02
-C02-concentratie,verloop
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-min.gerealiseerd
-max.gerealiseerd
-gem.gerealiseerd
-schermgegevens
-dagaanduiding,weeknummer
-dagdeel
-standscherm
-totaaltijdschermopen
-totaaltijdschermdicht
-verloop standscherm
-klimaatomstandighedenbinnen/buitenkas

* Gewasbescherming
-aantalsignaalplatenper1000m2
-kleursignaalplaten (geel,blauw,overig)
-inzetnatuurlijkebestuivers (ja/nee,hommels/bijen)
-waarnemingsgegevens
-datum
-naamziekte/plaag/natuurlijkevijand
-matevanaantasting (aantalschadelijkeorganismenperplant/plantdeel,
klein/matig/groot,plaatselijk/verspreid)
-matevanvoorkomennatuurlijkevijand
-plaats (afdeling,kapnummer)
-resultaatgewasbescherming
-biologische gewasbescherming
-datum
-tebestrijdenorganisme (ziekte,plaag)
-naamnatuurlijkevijand
-hoeveelheidper1000m2,
-eenheid (buis,stuks,strip,kaart,bus,doos,fles,koker,zak)
-introductiepreventief/curatief
-introductiewijze (blad,pot,kweekzakje)
-afdeling/perceel
-behandeldoppervlakinm2
-vallen,lampen,ventilator/lamp,vogels
-klimaatomstandighedenbinnen/buitendekas

-chemische gewasbescherming
-datum
-tijdstip (opdedag/indeweek)
-tebestrijdenorganisme (ziekte,plaag)
-curatief/preventief
-pleksgewijs/volveldsinm2
-middel (werkzamestof)
-formulering (handelsnaam)
-dosering (hoeveelheid/1000m2)
-concentratie
-toepassingsmethode (spuitbus,roken,strooien,aangieten,foggen,
stuiven,druppelen,insmeren,LVM,spuiten,overige)
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-toedieningstechniek
-toedieningsapparaat (type+fabrikant)
-instellingapparatuur
-drukspuitdop
-doptype+gebruiksuren
-verplaatsingssnelheid
-vloeistofverbruik
-afdeling/perceel
-behandeldoppervlak inm2
-klimaatomstandighedenbinnen/buitendekas
fysische gewasbescherming
-datum
-tebestrijdenorganisme (ziekte,plaag)
-stomen,verhitten,filtreren,UV
-gebruiksuren
-elektriciteitsgebruik
-gasverbruik
-klimaatomstandighedenbinnen/buitendekas

* Voeding
datum
vloeibaremeststoffen/vaste meststoffen
hoeveelheidkgc.q. 1meststoffen
(hierbijhoeveelhedenregistrerendiedaadwerkelijkwordengegeven,niet
watwordtaangekocht)
afvoerkgprodukt (oogst,indienmogelijkookdeafval-engewasresten)
watergiftmm,minuten (afgifte l/minuut)
hoeveelheiddrainagewaterm3
waterkwaliteit (Na,Cl)
watervoorziening (soortwaterin%vanwatergift)
analyseresultaten
ingesteldeEC/pH
EC/pHdrain
EC/pHwortels
klimaatomstandighedenbinnen/buitenkas

* Inrichten/uitruimenkas
-datum
-Afvalstromen:
-Anorganisch
-substraatmedium (steenwol,kleikorrels e.d.)
-teeltsysteem (alleswatbijvernieuwing systeemvrijkomt)
-watergeefsysteem (stekers,leidingen e.d.)
-schermfolie/schermdoek
-loopfolie,hoezenvoorsteenwol,slurven,gootfoliee.d.
-lampene.d.
-touw
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-Organisch
-gewas
-loof
-substraat
-touw
-Gemengdbedrijfsafval
Perafvalstroom:
-oppervlaktegebruiktindekas
-materiaalsoort (pe,pp,pvc,aluminiumetc.)
-gebruiksduurinjaren
-hoeveelheidinm3/ha,ton/ha
-frequentievanvrijkomen-tijdensdeteelt/oogsten
-teeltwisseling(tevensaantal)
-wijzevanafvoeren-gescheidenvananderafval
-samenmetanderafval
-bestemmingafval-afval(her)verwerkendbedrijf
-leverancier
-composteringsbedrijfofopeigenbedrijf
-KCA-depot
-verbranden
-storten

* Onderhoudduurzameproduktiemiddelen(d.p.m.')
-datum
-d.p.m.
-soortonderhoud
-tijdbesteed
-gebruiktehulpmiddelen/-stoffen
-type
-hoeveelheid
-reparatie/vervanging/uitbreiding

* Bedrilfshvelëne/veiligheid
-datum
-maatregelen-ziektevrijuitgangsmateriaal
-resistenterassen
-verwijderenziekeplantenenafvoeren
-verwijderensteenwolmattenmetaantasting
-opslagbestrijdingsmiddelen
-opvolgengebruiksvoorschriftenbestrijdingsmiddelen
-voorzorgsmaatregelen/beschermingsmaatregelen
-etc.

62

Bijlage6:Procedures taktisch/operationeel
Indezebijlagewordenbijdemilieu-thema'saangegevenwelkeproceduresop
taktisch/operationeel niveaudetuindereenaanzetgeventoteenmilieubewusterebedrijfsvoering.Erishierbijeenonderverdeling gemaakt inakties
enaanbevelingen.
Erisnietgetrachtvolledigheidnatestreven.
*Akties
Klimaatbeheersing
-Minimumbuis
Zinvolbij:
* overgangnacht -dagomcondensvorming tevoorkomen (bijeentragetemperatuurovergangnacht -dagiseentemperatuurstootmetminimumbuis (meestal)
nietnodig).
* eenkoudgewaseneenzeerhoogvochtgehalte (transpiratievanhetgewas
stimulerendoorverlagingRV)
Adviesbijgebruikminimumbuis:
* Deinstellinglichtafhankelijk afbouwen (stralingsafhankelijkeverlaging).
*RV invloedminimumbuisinstellen,maarinvloedbeperkthouden.
-C02
*DoseergeenC02 'smorgensbijeenslechteverdamping.
* IndewinterC02-concentratieniethogerdan800ppm.
*DoseergeenextraC02alsdebuffervolis.
-Schermen
* Openenschermdoekafhankelijkvanbuistemperatuureninstraling.
*Openenfolieschermafhankelijkvanbuistemperatuur,instralingenvochtdeficiet.
(Hetopenenvanhetschermdoekstimuleertdezetting.)
*Verwijdervastfolieschermrondhettijdstipvanzetting.
Werknaarverwijderentoedoor1à2wekenvoordiennaarhogervochtdeficiettestreven.
-Klimaatverschillen
* Steldeluchtingperiodiekafensteldeketel/isolatiegoedafomklimaatverschillenindekastevoorkomen.
Gewasbescherming
-Verminderingvandeomvangvanhetgebruik
Kennisziekten/plagen enhunbestrijding
*Houdtdekennisvanziekten/plagenendebestrijdingdaarvanaktueel.
Bemesting/teeltmaatregelen
* Zorgvooreenjuistebemestingengoedeteeltmaatregelen (ditleverteenbij
drageaanplantenineenoptimaleconditie,mindergevoeligvooraantasting
doorbepaaldezwakteparasieten).
*Gebruikgietwatermetdetemperatuurvanhetwortelmedium (ditleverteen
bijdrageaandeonderdrukkingvanschimmelsdiewortelrotveroorzaken).
*Voorkomnatslaanenguttatievanplantendoorcultuurmaatregelenenklimaat-

i3-

maatregelen (ditkandeaantastingvanveelbovengrondseschimmelziekten
voorkomen).
*Dieftijdig (ditveroorzaaktkleinerewondenaandeplanten,kleinewonden
drogensnellerop,waardoordekansopziektenkleineris).
*PasC02-bemestingtoe (geefteenhogerdrogestofgehalte,waardoordeplant
meerweerstandheefttegenziektenenplagen).
Bedrijfshygiëne
*Voergoedebedrijfshygiënischemaatregelenuitenvolggebruiksvoorschriften
op (ditverminderthetrisicoopeenaantastingvanziektenenplagen,verder
uitgewerktonderhetmilieu-themabedrijfshygiëne).
Onderhoud spuitapparatuur
*Vernieuwminimaalelketweejaardeplaatjesindespuitdop;gebruikbij
voorkeurkeramischeplaatjes.
*Reinigdezeefjesindedoppenfrequent.
*Controleerbijelkebespuitingofdespuitdoppenindejuistehoekstaanten
opzichtevandespuitboom.Controleerdeinstelling.
*Controleerjaarlijksdepompoflaatditdoen.
Registreren
*Registreergegevensbijbiologischeenchemischegewasbescherming.Vergelijk
degegevensmetvorigekerenenmetcollega's (registratieenvergelijking
vangewasbeschermingsgegevens kandeomvangvanhetverbruikverminderen).
Uitvoering
*Beperkhetaantalbespuitingentoteenminimum.
* Spuitnooitmeerdanopdeverpakkingstaataangegeven.Ditbrengtextra
risico'smeevoormilieu,mensengewas.
Resistentievoorkomen
*Voorkom resistentievanziekten/plagendoordeteeltvanresistenterassen,
bedrijfshygiëne,klimaatbeheersingenafwisselingvanmiddelen.
*Beperkhetaantalbespuitingentoteenminimum.
*Vermijdherhaaldelijkgebruikvanhetzelfdemiddelofmiddelenuitdezelfde
groep.
-Terugdringingvanemissienaarhetmilieu
Kasreiniging/-ontsmetting
*Reinigmechanisch inplaatsvanchemisch.Spuitschoonmetwateronder
hogedrukmetgeringwaterverbruik (onder 'onderhoudd.p.m.'uitgewerkt)of
gebruikanderereinigingstechniekenwaarbijweinigmiddelenenreststoffen
ontstaan.
Restantenspoelwater
*Maakjuistehoeveelhedenspuitmiddelklaar,houdtgeenvoorradenaan.
*Vangspoelrestenop.
* Bewaarteveelaangemaakte spuitvloeistofvoordevolgendekeer.
* Eventuelerestanteninspuitapparatuur leegspuitenoverhetgewas.
Emissiebijtoediening enafluchten
*Voerbestrijdinguitmeteengeslotenkasdek.
Restanten gewasbeschermingsmiddelen/verpakkingen
*Volgdeadviezenopdeverpakkingop (opiederetiketisaangegevenofde
verpakkinggespoeldmoetwordenenopwelkewijzedelegeverpakkingmoet
wordenopgeruimd).
* Leverniet-aangebrokenverpakkingeninbijdehandelaarofverkoperdie
verplicht isdezeterugtenemen.
* LeverrestanteninaangebrokenverpakkingeninbijeenKCA-depot.
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Voeding
-Hergebruikdrainwater
Bijhergebruikvandrainwater:
*Gebruikgoedgietwater.
* Stemdewater-envoedingsgiftafopdeopnamevandeplant.Hetgietwateren
demeststoffenmoetenvangoedekwaliteitzijn.
Deplantneemtnietallesopwatinhetsysteem terechtkomtwaardoor
bepaaldeelementenophopen,bijgebruikvangoedwaterniethetgeval.
* Eengroterebuffergeeftmeerstabiliteitenkannauwkeurigerwordenbijgestuurd.
*Bijrecirculerenisafbouwenvandebemestingnietnoodzakelijk (bijvrije
drainageafbouwenvandebemestingaanheteindevandeteeltkantenkoste
gaanvandekwaliteitvanhetprodukt).
*Bemonsteromde14dagenhetwater.Bijdetraditionele steenwolteelt (met
vrijedrainage)eenmonsteruitdesteenwolmatzuigen.Bijsnellerecirculatieuitderondgaandevoedingsoplossing enbijtussenopslagnaasteen
monsteruitdemattentevenseenmonsteruitdetussenopslagnemen.
*Verlaagdeconcentratievandestandaardvoedingsoplossing bijhetoplopenvan
hetzoutgehalte indemat.
-Registratie envergelijking
*Registeerenvergelijkdemeststoffen- enwatergiftmetanderen.Ditgeeft
inzichtineigenverbruikaanmeststoffenendatvananderen.Verwachtwordt
datdoorditinzichtdemeststoffengiftomlaagkan.
-Mineralenboekhouding
*Grondteelt.Deemissievanmeststoffenkanwordenbeperktdoordewater-en
mestgiftzoveelmogelijkaftestemmenopdebehoeftevanhetgewas.
*Registreermeststoffen- enwatergiftenproduktie.Ditgeefteeneersteaanzettothetopstellenvaneenmineralenbalans (debewustwordingbijgrondtelerswordtopdezemaniervergroot).
* Bemonsterregelmatigdegrondvoorentijdensdeteelt.
*Laatvoorraadbemestingweg (voorgewassendieindegrondwordengeteeld).
Onderhoudd.p.m.
-Kasreiniging/-ontsmetting
Binnenzijdekas
*Verwijderalgenmetwater.
*Reinigmethogedrukspuitofstoomcleaner.Ditkantijdensdeteelt.
Opmerking:Chemischereinigingsmiddelenzijnzwaarbelastendvoorhet
milieuenmoetenzominmogelijkwordentoegepast.
*Gebruikpaschemischemiddelenalshetglassterkvervuild is(zoals:
quartenaire-ammoniumverbindingenbijalgen).
* Beperkhetgebruikvanmiddelenopfluorbasis.Alleengebruikenbijaanslag
vanroestenanderhardnekkigvuilaanbinnen-enbuitenzijdekas.
* Zorgbijglasreinigingdatdemiddelennietinhetsubstraat,gietwaterbassinofinhetoppervlaktewater terechtkomen (bijverzamelingvanregenwatermaghetspoelwaterniet inhetbassinkomen).Besteoplossingopdit
momentisoverdegrondverspreiden.
Buitenzijdekas
*Verwijder stofenkrijtrestenmetmechanischekasdekreiniger.
Opmerking:Chemischereinigingsmiddelenzijnzwaarbelastendvoorhet
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milieuenmoetenzominmogelijkwordentoegepast.
*Ookmogelijkmetoxaalzuur,christalclearensocleanenmiddelenop
fluorbasis,afhankelijkvandematevanvervuiling.
*Voorkomdatwatermetreinigings-ofontsmettingsmiddelenophetoppervlaktewaterwordtgeloosd.Vangwateropenverspreidoverdegrond (opdit
momentbesteoplossing).
-Reinigingwatergeefsysteem (leidingen,druppelaars)
Bepalenvervuiling
* Bepaaldevervuilingmetdevariatiecoëfficiënt (devariatiecoëfficiënt
wordtberekendaandehandvanmetingenvandegemiddeldewaterafgifteop
verschillendeplaatsen,hetiseenmaatvoordevariatie tussendruppelaars).
Reinigingwatergeefsysteem
*Reinigwatergeefsysteem tijdensdeteeltm.b.v.drukverhogingenvacuümzuigen.
-Onderhoudverwarmingsinstallatie
Afstellenbrander
* lxperjaarbranderafstellen (ditgebeurtinhetalgemeenopcontractbasis.Eengoedeafstellingvandebrander isbelangrijkvoorhetvrijkomen
vanrookgassenentevensvoordeefficiëntievanhetverbrandingsproces).
Verwijdering ketelsteen
*Verwijderketelsteen.Ditkangeschiedendoormiddelvaneenzuurbehandeling.
Corrosievlampijpen
* Periodiekcontrolereneneventueelvervangenvandevlampijpen.
*Keteljaarlijkscontrolerenoplekkene.d.
-Onderhoud gewasbeschermingsapparatuur
Hoogvolume
*Grotecontroleenonderhoudsbeurthogedrukspuitnadelaatstekeergebruikin
hetseizoen.
*Vervangzuiger,manchetofmembraanbijhetlekkenvandepompdoorde
ontluchtingsdopvanhetcarter.Deolieinhetcarterminstenseenmaalper
jaarofiederehonderdwerkurenvervangen. (Eengoedeweergavevandewerkdrukisergbelangrijk.Hetbepaaltmededeafgiftevandespuitapparatuur.
Controleerdewerkdrukdoordemanometertevergelijkenmeteengeijkt
exemplaar).
* Spuitdoppen:controleeroplekkageenzonodigvervangen,vervanglekkende
pakkingen. (Dematevanslijtageistemetendoordeafgiftevandedopbij
eenbepaaldedrukentijdsduur tevergelijkenmetdeafgiftevaneennieuwe
dop.Bijteeltenwaarveelwordtgespotenenbijregelmatiggebruikvan
spuitpoedersdespuitdoppenminstensdriemaalperjaarcontrolerenenvervangen.Eentelerdieweinigspuitkanvolstaanmeteenjaarlijkse
controle.)
Laagvolume
*Onderhoudfog-enLVM-apparatuur:
*Reinignaelkekeergebruiken.
* Tankenleidingengrondigdoorspoelenensproeiergrondigdoorblazen.
*Vlamopeningvandeuitlaatpijpvanfogapparatuurregelmatigreinigen.
*Motorischgedeeltevandefoggerjaarlijkslatennakijkendooreenvakman.
(Alsdefog-apparatuurlangeretijdnietwordtgebruiktmoetdebenzine
wordenafgetaptinverbandmetgomvorming.)
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Uitruimen/inrichtenkas
*Gebruikzominmogelijkmateriaal (preventie).
*Gebruikduurzaammateriaal.Gebruikmateriaaldatkanwordenhergebruikt.
* Steenwolmattenhergebruiken.
*Vraagbijdekeuzevanmaterialenomeenterugnamegarantievande
leverancier.
*Veegofzuigfoliesvooreindevandeteeltschoonschoonvoorhergebruik.
*Werkhygiënisch.
*Scheidhetafval.
*Voerhetafvalafnaar:-afval(her)verwerker;
-leverancier;
-verbrandingsoven;
-stortplaats.
Bedr11fshveiëne
-Tijdensdeteelt
*Gebruikgezondplantmateriaal.
* Gaziektenenplagenwaarnemen (bijhetbeginvaneenaantasting iseen
veelbeterebestrijdingmogelijkdanbijsterkeaantasting).
*Geefbijvoorkeuronderdoorwater (zorgtervoordathetgewasbovengronds
droogblijft;tervoorkomingvano.a.Botrytis).
*Houeenvastewerkrichtingaan.
*Ontsmetmesjes.
*Houdtdehandentijdenswerkzaamhedennatmeteenoplossingvan100gmagere
melkpoeder (35%eiwit)per1literwateromverspreidingvanpaprikamozaïekvirustevoorkomen.
* Zorgdatergastjassenofoverallsenplasticoverschoenenvoorbezoekers
aanwezigzijn.
*Gebruikgietwater,vrijvanschimmelsporen,bacteriënenvirussen.
* Zorgvooreengoedeonkruidbestrijding (biologisch,mechanisch,mechanisch/
energetischenchemisch.Onkruidenkunnenwaardplantenzijnvanveleziekten
enplagen.Tevensvannatuurlijkevijanden).
*Houdeomgevingvandekasschoon.Eengoedonderhoudenslootkantgeeft
minderproblemenmetwoelratten,muizenenslakken.
*Houtussentweeteeltendegrondschoon (onkruid-vrij),o.a.tervoorkoming
vanaardrupsen,woelratten,emelten,slakkenenbladluizen.
* Plaatseenontsmettingsbakbijdeingangvandekasi.v.m.deverspreiding
vanschimmelsporen,virusdeeltjesofbacteriënaanhetschoeisel.Gebruik
een2%-igekali-ofnatronloog-oplossing. Eenontsmettingsbakheeftalleen
zinalsdebakwekelijkswordtschoongemaaktenbijgevuld.
*Rooiziekeplantenenvoerafuitdekas.Dezeziekeplantenterplaatsein
eenplasticzakverpakkenendezakdirektdichtbinden.
* Bijhetopexcursiegaanbijcollega'seerstwassenenschonekledingaantrekken.Blijfzoveelmogelijkophetpadenraakzominmogelijkhetgewas
aan.
-Eindfaseteelt
*Neemextra (chemische)maatregelenafhankelijkvanhetaantastingsniveauvan
dediverseinsecten.
* Bestrijdvlakvoorhetopruimenvanhetoudegewasdevliegende stadiavan
insekten.
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*Alsertussenhalfaugustusenbeginseptembernogveelspintvoorkomtdan
eenbestrijdinguitvoerenmetéénvandevolgendemiddelen:
-50gTorqueperare;
-20mlNissorunperare;
-30mlApolloperare.
*Voereenruimtebehandelinguitmetdichloorvosalsereentripsaantastingis.
Dezebehandelingenkelekerenherhalen.
Opmerking:Debehandelingmetdichloorvos leidtbijkomkommertotvruchtabortie,gestekeldevruchtenenkwaliteitsverlies.
*Alserveelkaswittevliegvoorkomtdanvoordathetgewasslapwordteen
ruimtebehandelinguitvoerenmet4kgblauwzuurperha.Nauitstrooiendekas
6uurdichthouden.Denkaanburenplicht.Blauwzuuralleengebruikeninnoodgevallen,bijvoorbeeld tegenkatoenluis.
*Verwijderafgedragengewasopeenverantwoordeenhygiënischemanierdirekt
vanhetbedrijf.
*Zorgervoordatdeziekeplantenzijnopgeruimdvoorhetversnipperen (gewas
versnipperenisuitoogpuntvanziektebestrijdingnooit ideaal).
-Inlegekassen
*OntsmetdeopstandmetFormalinealsindevoorgaande teeltFusarium,
DydimellaofMycosphearellaiswaargenomen.
*Laatloonwerkersvoorennawerkzaamhedenhunmachinesreinigen.
*Gebruikhetfustafkomstigvanplantekwekersalleenvoorhetbestemdedoel
(terbeperkingvanverspreidingvanziektenenplagen).

*Aanbevelingen
Gewasbescherming
-Teeltmaatregelen
*Doorruimereplantafstandeneneenopenplantopbouwwordteenmicroklimaat
geschapen,waarbijminderproblemenmeteenaantalbovengrondseziekten
ontstaan.
-Toedieningstechnieken
*Periodiekekeuringvantoedieningsapparatuurvoorbestrijdingsmiddelen
verplichtstellen.
* Deinstallatiemoetvoorzienzijnvaneenretourleiding.Restantenvande
middelenkomendaarbijteruginhetvatenwordenbijgemengdbijeen
volgendebespuiting.
* Iedereendieeentoedieningsapparaatbedientdientinhetbezittezijn
vaneenerkendspuitdiploma.
Voeding
-Hergebruikdrainwater
* Bijovergangoprecirculatie:eerstejaren1maalperweekeenmonsteruit
dematnemen.Ditomcontroleopdeverhoudingenvandemeststoffente
houden.Deplantneemtniethethelejaardoorevenveelvoedingsstoffenop.
Bijvruchtdrachtbijvoorbeeldzaleenplantmeerkaliumopnemen.
-Mineralenboekhouding
*Grondteelt.Omdeuitspoelingvanmeststoffenteverminderenismeerinzichtnodigindehoeveelheidmeststoffendiewordtgegevenendehoeveelheiddieinhetproduktenhetgewashetbedrijfweerverlaat.Hetverschil
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isindegrondvastgelegdofuitgespoeld.
Onderhoudd.p.m.
-Reinigingwatergeefsysteem (leidingen,druppelaars)
*Opditmomentwordthetwatergeefsysteemtijdensdeteeltwisseling
gereinigdmetdemiddelenchloorbleekloog ensalpeterzuur.Dezemiddelen
zijnbijzonderbelastendvoorhetmilieu.Hiervoormoetenalternatieven
wordengezocht.
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Bijlage 7:Arbeid/veiligheid
Gezondheidsrisico's
Indegewasbeschermingsgidsvoordeglasgroenteteeltendevollegrondsgroenteteeltwordtvermeldopwelkemaniererveiligmetchemischebestrijdingsmiddelenwordtomgegaan.Alle informatievooreenverantwoordgebruikvanchemische
bestijdingsmiddelenistevindenophetetiket.Leesdezevoorhetgebruikvan
eenchemischbestrijdingsmiddel.

Veiligwerkenmet gewasbeschermingsmiddelen
Bijhetgebruikvanchemischemiddelenzijneenaantalfasenteonderkennen:
-opslagmiddelen;
-klaarmakenspuitvloeistof;
-toedienen/spuiten.
Hetopslaanvanchemischemiddelenmoetgebeurenineendaarvoorbestemderuimte,zoalsindebestrijdingsmiddelenwetstaatvermeld. Indezewetstaatdat
allebestrijdingsmiddelenachterslotmoetwordenbewaard.Debewaarplaatsmag
uitsluitendvoorditdoelwordengebruiktenmoettevensvaneenopschriftop
dedeurzijnvoorzien.
Naasteensloteneenopschrift isernogeenaantaleisenwaaraaneenbewaarplaatsmoetvoldoen:
-deconstructiemoetdoelmatigzijn;
-deruimtemoetdoelmatigzijningericht;
-ermoetvoldoendeventilatiezijn;
-debewaarplaatsmoetineengoedestaatvanonderhoudverkereneninzindelijketoestandzijn;
-demiddelenmoetenordelijkzijnopgeborgen;
-debewaarplaatsmoetdroogenkoelzijn.Dezonmagernietopschijnen.
Gebruikvanchemischemiddelen.Onderhetgebruikvanbestrijdingsmiddelenvalt
naasthetdaadwerkelijk toepassenookafwegen,afmeten,mengen,klaarmaken,
hulphandelingenenhetbedienenvanapparatuur.
Belangrijk
-Leesaltijdnauwkeurighetetiket:metnamedegebruiksaanwijzing,veiligheidstermijnendeveiligheidsaanbevelingen.
-Komzoweinigmogelijkmethetmiddelinaanraking.
-Voorkomoverwaaienvanbestrijdingsmiddelennaarnaburigepercelen.
-Zorgdatergéénspuitvloeistof inhetoppervlaktewaterkomt.
Beschermenvandehuid
Bestrijdingsmiddelenkunnenviadehuidbinnendringen.Dehuidmoetdaarom
wordenafgeschermd.Bijdeveiligheidsaanbevelingen staanaanbevelingenals:
draaggeschiktebeschermendekleding,draaggeschiktehandschoenen,draag
geschiktschoeiselendraageenbeschermingsmiddelvoorogenofgezicht.Deze
aanbevelingenzijneropgerichtomdehuidafteschermentegenhet
bestrijdingsmiddel.

70-

Veiligwerkenmetvloeibaremeststoffen
DeArbeidsinspectie,hetministerievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserijen
defabrikantenvanvloeibaremeststoffenhebbenrichtlijnenopgesteldvoorhet
veiligwerkenmetvloeibaremeststoffen.
Derichtlijnenenaanbevelingenhebbenbetrekkingopdevolgendeonderdelenvan
deinstallatie:
-etikettering;
-aansluiting tussenopslagvatenentankauto;
-leidingen;
-opslagvaten;
-ruimtewaarindeinstallatiewordtopgestelden
-installatieopzich.
Etiketten
-Opdeleidingenvoorhettransportvanmeststoffenvanuitdetankautonaarde
opslagvaten,opdeopslagvatenendeverdereleidingenwaarindemeststofin
deoorspronkelijke samenstellingvoorkomtmoetenetikettenwordenaangebracht.Hieropmoetdenaamvandestofwordenvermeldenalshetvolgensde
wetomeengevaarlijke stofgaat,eengevarensymboolendeeerstehulp.
-Bijlangerechteleidingenwordtgeadviseerdomde15meenetiketaante
brengenevenalsvóórennaelkedoorvoeringdoorgevels.
Aansluitingopslagvaten -tankauto
-Fabrikantenproberenhunproduktenopdemeestveiligemanieruitdetankauto
indeopslagvatenophetbedrijftekrijgen.Fabrikantengevenaanwijzingen
overhetveiligwerkenmetvloeibaremeststoffen.
-Fabrikantenpassenbijhetlosseneenmethodetoewaarbijhetonmogelijkis
dateenbepaaldemeststofineenverkeerdvoorraadvatkomen.
-Delengtevandeslangdiedeverbindingvormttussendetankautoendevulpuntenophetbedrijfmagmaximaal8meterbedragen.
-Dekoppelingenvandevulleidingmoetenbijvoorkeurverticaalzijnaangebracht.
-Waarnodigdevulleidingenmetkoppelingenafschermentegenmechanischebeschadigingen.
-Onderdevulpuntendienteenopvangbakmetaftaptewordengeplaatst.
Leidingen
-LeidingenvoorhettransportvandemeststoffenmoetenvanhardPVCzijn,
drukklasse 10enbijvoorkeurvoorzienvaneenKIWA-keurmerk.
-Deleidingenwordenmeestalaanelkaargelijmd.Ditmoetgebeurenmetlijm
dietaaiblijft.
-Deleidingenmoetendeugdelijkwordenondersteundofgebeugeld.Demaximale
afstandtussendesteunpuntenmagnietmeerdan120cmbedragen.
Opslagvaten
-Deopslagvatenzijngemaaktvanpolypropyleenofuv-gestabiliseerdpolyethyleen.Devatenmoetengeslotenzijnenaandebovenkantvoorzienvaneenvulopeningeneenontluchtingskanaal.Deafluchtingmoetnaarbuitenzijnenhet
ontluchtingskanaalmoetvoorzienzijnvaneenoverstort.
-Afluchtingenoverstortkangescheidenzijnofgecombineerd.Alszeworden
gecombineerddanmoetendeontluchtingskanalenbovenindeafvoerleidingen
eindigen.
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-Ermoetenminimaal tweegescheidenafvoerleidingenaanwezigzijn:eenvoor
zureeneenvoorbasischestoffen.
-Deoverstortmoetzoruimzijndatdeaanvoerzonderproblemenkanworden
verwerkt.
-Aandeonderkantvandevatengeenleidingenaansluitenvanwegedegrotere
kansoplekkage.
-Voorafdichtingsringenenpakkingenmoetenmaterialenwordengebruiktdie
bestandzijntegendestoffenwaarmeezeinaanrakingkomen.
-Schroefdraadverbindingen zoveelmogelijkvermijden.Alshetnietanderskan
danelastischeafdichtingsringengebruiken.
-Opeenopslagvatmoeteenduidelijkzichtbaremaataanduidingzijnaangebracht
zodatsneleneenvoudigkanwordenberekendhoeveel litermeststoffenkan
wordenbijgevuld.
-Deopslagvatenmoetenineenopvangbakstaanmeteenvrije inhouddietien
procentgroter isdanhetgrootstevat.
Opstelling installatie
-Deinstallatiemoetineenapartegeventileerde ruimtewordenopgesteld.
-Deopvangbakmoetvoldoendesterkenvloeistofdichtzijnenbestand tegende
agressieve encorrosievestoffen.Ditkanonderanderedoordebaktebekledenmetfolieofvancoatingoftegelstevoorzien.
-Indeopvangbakmoeteenverzamelpuntwordenaangebrachtwaaruiteventuele
lekvloeistofkanwordengepompt.
-Doordewandenendebodemvandeopvangbakmogengeenleidingenlopen.Is
ditniettevermijdendanmoetenzelekvrijwordendoorgevoerd.
-Aanbevolenwordtdeopvangbakmetdaarindeopslagvatenopdebeganegrondte
plaatsen.
-Alserstellingenwordengebruiktmoeteensterkteberekeningwordengemaakt.
Dezemoetbijnavraagwordengetoond.
-Bijdeinstallatiemoeteenspoelkraanmeteenslangaanwezigzijnen
minimaaleenoogdouche,eengelaatschermenzuurbestendigehandschoenen.Dit
geldtookvoordevulplaats.
-Detemperatuur inderuimtewaarindeinstallatie isgeplaatstmoettussende
5en30Cliggen.
-Deafstandtussendevoorraadvatenendeinstallatiemoetzokleinmogelijk
zijn.
-Ermoetendoseerpompjesbovendeopvangbakofeenaparteopvangbakzijngeplaatst.
-Hetelektrischedeelvandeinstallatiemoetgoedwordenafgeschermd.
-Hetmoetnietmogelijkzijndatgebruikers incontactkomenmetdemeststoffen.

