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Samenvatting 
Per Januari 2018 wordt voor de Nederlandse glastuinbouw nieuwe wetgeving van kracht wat betreft 

het lozen van spuiwater. Deze wetgeving betreft het aanschaffen en gebruiken van een 

zuiveringsinstallatie die gecertificeerd is om 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater 

te verwijderen. Dit project is gericht op het realiseren van een al dan niet collectieve zuivering voor 

het glastuinbouwgebied in Berlikum(Friesland). Binnen de projectgroep wordt naast het maken van 

de businesscase ook een nieuwe techniek ontwikkeld om het spuiwater voor 50% van de kosten die 

het LEI-rapport stelt te zuiveren.  

Het hoofddoel van dit project, als onderdeel van het hoofdproject, is om te bepalen hoe de nieuwe 

techniek die in de projectgroep wordt ontwikkeld zo optimaal mogelijk kan worden 

geïmplementeerd in de glastuinbouw in Berlikum. Binnen het project wordt antwoord gegeven op de 

vraag hoeveel een individuele installatie nu daadwerkelijk gaat kosten, en hoe dit in verhouding staat 

tot een collectieve installatie. Een collectieve installatie geeft mogelijk schaalvoordeel voor de 

installatie, maar meer tuinders betekent ook extra kosten voor o.a. leidingwerk. Om deze vragen te 

kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van een Excel werkblad in combinatie met de Solver Plug-

in die de optimale verhouding uitrekent tussen buffercapaciteit en installatiegrootte. Hierbij is 

gebruik gemaakt van praktijkdata van een aantal tuinders in het glastuinbouwgebied van Berlikum. 

De kosten voor een individuele installatie blijken voor de individuele modeltuinder een kleine €500 

per jaar lager te zijn dan een collectief. Dit komt voornamelijk door de investering in het leidingwerk 

en de pompen. Mogelijk pakt een collectief beter uit wanneer bedrijven dichter bij elkaar komen te 

liggen. 

Doordat sommige factoren, welke gevoelig blijken in de gevoeligheidsanalyse van het werkblad, op 

aannames zijn gebaseerd kan het verschil van €500 per jaar niet echt significant genoemd worden. 

Factoren die van invloed zijn op de kosten van de installatie zijn: 

- Spuipieken (bepaalt i.c.m. capaciteit van de installatie het buffervolume) 

- Dagelijkse draaiuren van de installatie (22 uur normaal) 

- Capaciteit van de installatie 

- Onderhoudskosten  

- Levensduur systeem 

- Extra kosten voor een collectief 

o Leidingwerk (afstand tussen bedrijven) 

o Pompen 

- Rente en aflossing (levensduur van de machine) 

Uit de gevoeligheid analyse bleek dat de capaciteit van de installatie, de levensduur van het systeem 

en de extra kosten voor het collectief de meest gevoelige factoren zijn. 

Aan de hand van dit onderzoek luidt het advies voor de tuinders om te investeren in een individuele 

installatie, met als redenen: geen duidelijk financieel voordeel van collectief en onafhankelijkheid van 

andere ondernemers. 

Het advies voor de projectgroep is om te onderzoeken of een “collectieve” mobiele installatie 

haalbaar is. 
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Voorwoord 
Dit verslag beschrijft een businesscase gemaakt in opdracht van het CEW voor de spuiwaterzuivering 

voor het glastuinbouwgebied in Berlikum. Dank voor de begeleiding gaat uit naar Maarten Nederlof 

(projectleider in opdracht van CEW), Mateo Mayer (Water Waves), Bart Scholten (Agrimaco) en Cees 

Gauw (VHL) voor de begeleiding. Verder wil ik de tuinders bedanken voor de informatie die door hen 

ter beschikking gesteld is ten behoeve van dit onderzoek. 

Rick Vreugdenhil 

Leeuwarden, September 2016   
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Inleiding 
Dit project betreft het opstellen van een business-case voor het collectief of individueel zuiveren van 

spuiwater van de glastuinbouwbedrijven in Berlikum. Dit project is onderdeel het project Verwijderen 

Gewasbeschermingsmiddelen Spuiwater Glastuinbouw Berlikum, geïnitieerd door LTO Noord 

Glaskracht en uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende partijen...  

De aanleiding van dit project is de veranderende wetgeving omtrent lozen van spuiwater met 

gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven. Per 1 januari 2018 zal het voor ieder 

glastuinbouwbedrijf verplicht zijn om over een installatie te beschikken die gecertificeerd is om 

standaardwater te zuiveren van 95% van de gewasbeschermingsmiddelen (LTO, 2015). Het 

standaardwater is een nutriëntenoplossing waaraan verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn 

toegevoegd. Het standaardwater wordt beschouwd als een realistisch worstcasescenario. 

In de glastuinbouw wordt bij substraatteelten het drainwater opnieuw gebruikt. Er zijn echter 

verschillende redenen waarom er soms water geloosd moet worden.  

Een belangrijke oorzaak van het lozen is het ophopen van natrium. Door aanvoer van natrium in 

meststoffen en/of substraat loopt het aandeel van deze stof geleidelijk op. Op een bepaald niveau 

(per teelt verschillend) is het gehalte natrium schadelijk voor de groei van de plant. Andere redenen 

zijn voorkomen van groei remmende stoffen en ziekteverwekkers in het drainwater, onbalans in 

nutriëntensamenstelling en storingen of andere calamiteiten. Bijna alle telers in het gebied zijn voor 

de watervoorziening afhankelijk van een collectieve installatie die oppervlaktewater uit de boezem 

neemt en zuivert. Deze installatie heeft vaak storingen waardoor de telers aangewezen worden op 

het gebruik van kraanwater. Kraanwater is rijk(er) aan natrium dan regenwater of gezuiverd 

boezemwater, waardoor het natriumgehalte sneller oploopt dan normaal. In de zomermaanden, 

wanneer er veel spui wordt geproduceerd, is een defect aan deze installatie terug te zien in pieken in 

de lozingen. 

Het overtollige (spui)water wordt eerst opgeslagen in een buffer, om het vervolgens te lozen op het 

riool. Wanneer geen rioolaansluiting aanwezig is, wordt het water geloosd op het oppervlaktewater. 

(Ruijven & Beerling, 2014) 

Een onderdeel van het project Verwijderen Gewasbeschermingsmiddelen Spuiwater Glastuinbouw 

Berlikum is het maken van een business-case voor een collectieve aanpak van het zuiveren van 

spuiwater in vergelijking met individuele zuivering. In deze business-case wordt ook een nieuwe 

techniek meegenomen die binnen dit project ontwikkeld wordt. 

De nieuwe techniek maakt gebruik van de Fenton reactie, hierbij worden ijzerdeeltjes gebruikt om de 

reactie van H2O2 met de gewasbeschermingsmiddelen te versnellen. Samen met UVC moet dit een 

reductie van 95% van de gewasbeschermingsmiddelen in het spuiwater bereiken. In onderstaande 

tabel zijn de investeringskosten weergegeven die het LEI hanteerde bij een haalbaarheidsanalyse 

voor de nieuwe wetgeving voor de sector. Deze cijfers zijn gebaseerd op installaties die 80% zuiveren 

(dit was de verwachting van de wetgeving), wat betekent dat de verwachte kosten nu hoger zouden 

liggen. 
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Het maken van een business case is nodig om de telers en andere belanghebbenden inzicht te geven 

in de kosten en baten van een collectief tegenover de kosten en baten van een individuele aanpak. 

Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt. 

Een uitdaging die bij het opzetten van de business case centraal staat is om de omvang van de 

zuiveringsinstallatie en de omvang van de buffer op elkaar af te stemmen, zodat een zo 

kostenefficiënt mogelijk geheel komt. Door het beter plannen van spuimomenten wordt een zo 

efficiënt mogelijk gebruik van de installatie bereikt. Bij de individuele teler zal het gemakkelijker zijn 

om de spuimomenten in te plannen dan bij het collectief. 

De business case is ook belangrijk als onderbouwing van een aanvraag voor goedkeuring voor een 

collectieve zuivering De business case moet voor 1 januari 2017 worden ingediend. 

De deelnemende bedrijven krijgen dan mogelijk tot uiterlijk januari 2021 om het plan voor een 

collectief te verwezenlijken. (CEW, 2015). Wordt het plan afgekeurd zijn individuele bedrijven alsnog 

verplicht een individuele zuivering te realiseren. 

Het hoofddoel van het project is om te bepalen hoe de nieuwe techniek die in de projectgroep wordt 

ontwikkeld zo optimaal mogelijk kan worden geïmplementeerd in de glastuinbouw in Berlikum.  

Dit doel wordt gehaald door alle kosten voor het collectief in kaart te brengen, om vervolgens 

gegevens te verzamelen bij de tuinders en betrokken organisaties. Deze gegevens worden verwerkt 

in een spreadsheet. In deze spreadsheet wordt berekend wat de totale kosten zijn van het collectief. 

  

Figuur 1 – Overzicht van de investeringskosten gehanteerd door het LEI. (Buurma, Meer, Os, & Veen, 2015) 
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Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag: Hoe kunnen de telers zo goedkoop mogelijk voldoen aan de nieuwe wetgeving, 
met behoud van een bij de teler passende bedrijfsvoering. 
 
Deelvragen: 

- Welke factoren bepalen de kosten voor zuivering van spuiwater? 
 

- Wat zijn de kosten voor zuivering van spuiwater voor de individuele modeltuinder? 
 

- Wat zijn de kosten voor zuivering van spuiwater in een collectief? 
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Materiaal en methoden 
Dit onderzoek is gedaan aan de hand van informatie verkregen vanuit de UO-gegevens van het 

waterschap (Wetterskip Fryslân), en de opmerkingen die tuinders hebben gegeven bij deze gegevens. 

In totaal zijn de gegevens van vier verschillende tuinders gebruikt. De andere tuinders hebben niet 

gerapporteerd. Enkele tuinders hebben aangegeven geen of nauwelijks spui te hebben, en daarom 

niets te hebben gerapporteerd.  

Eerst worden de gegevens bij het modelbedrijf, Mts. R. En C. van Marrewijk, geanalyseerd om 

vervolgens de kosten voor individuele zuivering te berekenen. Dit is zal als referentie dienen voor het 

collectief. De tuinders kunnen zo een gefundeerde keuze voor het collectief maken.  

Na het individuele deel worden de (spui)gegevens van minimaal 5 tuinders verzameld en verwerkt. 

Met deze gegevens, en de overige kosten voor het collectief kan de businesscase gemaakt worden. 

Rekenblad businesscase 
Voor de businesscases is gebruik gemaakt van een rekenblad in Microsoft Excel. In dit rekenblad zijn 

van vier tuinders de spuigegevens opgenomen. Deze gegevens staan genoteerd per periode van 4 

weken in de UO-gegevens. Voor dit project zijn ze uitgesplitst per week.  

De formule om de investeringskosten te berekenen is gebaseerd op de te realiseren 

projectdoelstelling om de kosten van een zuiveringsinstallatie met circa 50% te reduceren en ziet er 

als volgt uit: €7500+€12000x. Hierbij is x het aantal m3 /uur capaciteit. Deze formule geldt tot een 

capaciteit van 4 m3/uur. De basiskosten voor de investering zijn €7500.  

Voor de kosten van de buffer zijn marktprijzen genomen, aangeleverd door Agrimaco. De formule die 

gebruikt wordt om de bufferkosten te berekenen is afgeleid van deze gegevens; 22,685x+3493,1. 

Waarbij x de inhoud van de buffer in m3 is.  

De bovenstaande formules zijn lineair, maar in werkelijkheid gaat de capaciteit van de machine en de 

buffer met stappen omhoog. 

Wat onderhoudskosten betreft is bij de individueel geregelde zuivering alleen gerekend met 

onderhoudskosten voor de installatie. Hiervoor is jaarlijks 7% van het investeringsbedrag gerekend. 

De UVC-lampen in de installatie zullen het meeste onderhoud vergen, aangezien ze na 8000 

branduren vervangen dienen te worden. 

Bij de collectief geregelde zuivering is onderhoud van de pompen ook meegenomen, tevens jaarlijks 

7% van het investeringsbedrag. 

Bij de berekeningen komt er steeds een bedrag per jaar uit dat het hele project kost. Naar 

verwachting zal de investering met een lening gefinancierd worden. Daarom zijn ook de rente en 

aflossing in de berekening meegenomen. Er is uitgegaan van een levensduur van 10 jaar voor de 

installatie, wat neerkomt op een aflossing en afschrijving van 10% van het investeringsbedrag per 

jaar. Het rentepercentage is vastgesteld op 4% per jaar. 

Bij het reinigen worden ook enige chemicaliën gebruikt, en wordt er energie verbruikt. Deze kosten 

zijn opgenomen in variabele kosten. Discussie in het projectteam heeft de projectdoelstelling 

opgeleverd om de variabele kosten tot €0,21/m3 te reduceren. Met dit getal is de studie uitgevoerd. 

Er is aangenomen dat de installatie maximaal 22 uur per dag kan draaien. Op basis hiervan wordt de 

capaciteit per week berekend. Op deze manier kan een spui voorraadbeheer systeem worden 

gemaakt.  

Met behulp van de Solver plug-in in Microsoft Excel wordt bij ieder spuiscenario de optimale 
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buffergrootte en installatiecapaciteit berekend. Het doel van de berekening is om de kosten te 

minimaliseren. Omdat er dan erg op het randje geïnvesteerd wordt, wordt er 20% overcapaciteit 

ingecalculeerd bij zowel de installatie als de buffer. 

De verantwoording voor gebruikte getallen 
De getallen waarmee gerekend wordt in de businesscase Bûtenpole bestaan voor de eerste twee jaar 

uit de spuigeschiedenis van 2014 en 2015, en het derde jaar een gemiddelde van de twee 

voorgaande jaren. Dit is voor 1 teler niet gedaan, omdat daar 3 jaren bekend van was (ook 2013). 

De getallen voor het leidingwerk en de pompen zijn schattingen o.b.v. expertadvies, en is om een 

indicatie te geven van de extra kosten die komen kijken bij het collectief. 

Gevoeligheidsanalyse van het rekenblad 
Om te achterhalen welke factoren het meest van invloed zijn op de jaarlijkse kosten is een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.(TU-Delft, 2016) De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd op de 

berekening van de businesscase Bûtenpole. In tabel 1 zijn de invoerwaarden en de relatieve 

verandering in uitvoerwaarde te zien. In de gevoeligheidsanalyse is gekeken hoeveel de 

uitvoerwaarde (kosten per jaar) veranderd bij het veranderen van een factor. Er is gekozen voor 10% 

en 20% hogere of lagere waardes van de factor. In grafiek 1 is een grafische weergave gegeven van 

de verandering in kosten/jaar die samen gaat met de verandering in invoerwaarde.  

 Tabel 1 – Gevoeligheidsanalyse, met de rode kleur is aangegeven welke factoren het meest afwijken van de basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factoren -20% -10% Basis 10% 20% -20% -10% 10% 20%

Capaciteit machine 0,82 0,92 1,02 1,13 1,23 2,6% 1,3% 0,6% 1,2%

Te zuiveren spuiwater per jaar in m3 2365 2661 2956 3252 3548 -1,1% -0,5% 0,5% 1,1%

Capaciteit machine per dag in m3 17,6 19,8 22 24,2 26,4 7,6% 3,8% -1,9% -3,8%

Buffercapaciteit in m3 114 128 142 156 170 -0,9% -0,4% 0,4% 0,9%

variabele kosten/m3 0,17€              0,19€              0,21€     0,23€              0,25€              -1,1% -0,5% 0,5% 1,1%

onderhoudskosten in %v.i./jaar 6% 6% 7% 8% 8% -2,6% -1,3% 1,3% 2,6%

levensduur systeem in jaren 8 9 10 11 12 4,8% 2,1% -1,6% -2,7%

rente 3% 4% 4% 4% 5% -1,6% -0,8% 0,8% 1,6%

kosten leidingwerk/m 36,00€            40,50€            45,00€  49,50€            54,00€            -7,0% -3,5% 3,5% 7,0%

benodigd leidingwerk in m 560 630 700 770 840 -7,0% -3,5% 3,5% 7,0%

Relatieve verandering in uitvoerwaardeInvoerwaarde



11 
 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de kosten van het leidingwerk, de levensduur van het systeem, 

en de capaciteit van de installatie per dag het meeste invloed hebben op de kosten per jaar.   
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Grafiek gevoeligheidsanalyse
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Grafiek 1 - Gevoeligheidsanalyse 
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Resultaten 

Individueel 
Voor de individuele zuivering zijn de spuigegevens van de modeltuinder gebruikt. Zoals te zien in 

figuur 2 zit er een piek in spui/week tijdens de teeltwisselingen. Deze zijn rond het einde van ieder 

jaar. Deze pieken zorgen voor een aanzienlijke stijging in benodigde buffercapaciteit. De pieken die 

rond het midden van het jaar voorkomen worden veroorzaakt door slecht uitgangswater, waardoor 

er door hoge natriumcijfers meer geloosd wordt. 

In figuur 3 is de piek tijdens de teeltwisseling verspreid over 14 dagen. De tuinder laat het water 

stapsgewijs uit de leidingen komen. Hierdoor is minder buffercapaciteit nodig, wat resulteert in een 

jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer €180. 

  

Capaciteit machine 0,69 m3/uur

Capaciteit machine incl. 20% 0,82 m3/uur

Hoogste spuimoment 309 m3

Duur spuimoment 3 dagen

capaciteit machine per dag 22 m3

Buffercapaciteit 264 m3

Buffercapaciteit inclusief 20% 317 m3

Totaal te zuiveren spuiwater 1838 m3

Variabele kosten 0,21€               per m3

Investeringskosten zuiveringssysteem 17.389,19€     

Onderhoudskosten 7% van investering

onderhoudskosten per jaar 1.217,24€       

Investeringskosten buffer 10.677,66€     

rente 4%

aflossing 10%

levensduur systeem 10 jaar

Extra kosten collectief -€                 

Variabele (reinigings)kosten 386,03€           

Jaarlijkse kosten 5.292,06€       

Businesscase spuiwaterzuivering individueel 

Modeltuinder

0

50

100

150

200

250

300

350

Overzicht verloop spuivoorraad

Spui/week Spuivoorraad

Capaciteit machine 0,80 m3/uur

Capaciteit machine incl. 20% 0,96 m3/uur

Hoogste spuimoment 159 m3

Duur spuimoment 14 dagen

capaciteit machine per dag 22 m3

Buffercapaciteit 120 m3

Buffercapaciteit inclusief 20% 144 m3

Totaal te zuiveren spuiwater 1838 m3

Variabele kosten 0,21€               per m3

Investeringskosten zuiveringssysteem 19.071,44€     

Onderhoudskosten 7% van investering

onderhoudskosten per jaar 1.335,00€       

Investeringskosten buffer 6.759,73€       

rente 4%

aflossing 10%

levensduur systeem 10 jaar

Extra kosten collectief -€                 

Variabele (reinigings)kosten 385,98€           

Jaarlijkse kosten 5.115,93€       

Businesscase spuiwaterzuivering individueel 

Modeltuinder

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Overzicht verloop spuivoorraad

Spui/week Spuivoorraad

Figuur 2 - Businesscase individuele zuivering met spuipieken in de winter. Rood is spuivoorraad, blauw is spui/week input. 

 

Figuur 3 - Businesscase individuele zuivering met de winterpieken verdeeld over 14 dagen. Rood is spuivoorraad, blauw is spui/week input. 
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Collectief 
Een voordeel van een collectief zou zijn dat de pieken in de winter beter gespreid kunnen worden. 

De zomerpieken kunnen niet gespreid worden, omdat alle deelnemende bedrijven in de zomer op 

hetzelfde moment ophoping van natrium hebben en daardoor op dezelfde momenten aan het lozen 

zijn. Verder kan een collectief leiden tot een installatie met meer capaciteit. Deze kan per m3 

goedkoper zijn door schaalvoordeel. 

Twee zuiveringsinstallaties 
Voor dit scenario worden twee installaties gebouwd, zodat er twee kleinere collectieven ontstaan. 

Eén installatie zal zijn voor de Bûtenpole, en de ander voor de Bodde.  

Wanneer er gekozen wordt voor één collectief, zou er ongeveer 3-4 kilometer leidingwerk nodig zijn 

om alle bedrijven te verbinden aan een nieuw leidingsysteem. Rekenend met €45 per strekkende 

meter zou dit neerkomen op een investering van €150.000. Op 6 tuinders zou dit een extra 

investering, bovenop de zuiveringsinstallatie en pompen, van €25.000 zijn.  

Een andere reden voor een gesplitst collectief is dat de tuinders veel waarde hechten aan controle en 

onafhankelijkheid. Een oorzaak van deze waarde aan controle en onafhankelijkheid kan de negatieve 

ervaring met de collectieve gietwaterfabriek zijn. Met een kleiner collectief is er voor de tuinders 

meer controle.   

Collectief Bûtenpole 

Op de Bûtenpole zijn 3 tuinders die gerapporteerd hebben, één van de tuinders voert geen lozingen 

uit op het riool. Twee andere (kleine) bedrijven, zouden ook mee kunnen doen met het collectief, 

doormiddel van aansluiting op het leidingnetwerk en een eigen pomp. Deze tuinders zullen dan een 

prijs per m3 kunnen betalen aan de twee grotere tuinders die het collectief dragen. 

 In de onderstaande tabel de businesscase van het collectief Bûtenpole weergegeven, daarnaast is 

een grafiek weergegeven van het verloop van de spuivoorraad. 

  

Figuur 4 – Collectieve zuivering Bûtenpole. De pieken zijn gespreid over 14 dagen. Rood is spuivoorraad, blauw is spui/week input. 

Capaciteit machine 1,02 m3/uur

Capaciteit machine incl. 20% 1,23 m3/uur

Hoogste spuimoment 193 m3

Duur spuimoment 14 dagen

capaciteit machine per dag 22 m3

Buffercapaciteit 142 m3

Buffercapaciteit inclusief 20% 170 m3

Totaal te zuiveren spuiwater 2956 m3

Variabele kosten 0,21€                        per m3

Investeringskosten zuiveringssysteem 22.227,28€             

Onderhoudskosten 7% van investering

onderhoudskosten per jaar 1.555,91€               

Investeringskosten buffer 7.358,61€               

rente 4%

aflossing 10%

levensduur systeem 10 jaar

Extra kosten collectief 5.751,43€               

Variabele (reinigings)kosten 620,83€                   

Jaarlijkse kosten 11.816,60€             

Businesscase spuiwaterzuivering collectief 

Bûtenpole
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50

100
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Overzicht verloop spuivoorraad

Spui/week Spuivoorraad
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Volgens de berekeningen zou een collectief tussen de twee tuinders met een installatie van 1m3/uur 

genoeg zijn om het aanbod van spuiwater te zuiveren. Zoals gebruikelijk wordt een veiligheidsmarge 

ingebouwd, 20% in dit geval. De uiteindelijke capaciteit van de machine wordt dat 1,2 m3/uur. De 

optimale buffergrootte is in dit geval 157m3, wat 188m3 wordt na de veiligheidsmarge. De diameter 

van de buffer zal ongeveer 8,5m zijn, maar hiermee kan natuurlijk in hoogte gevarieerd worden. Ook 

is ervan uit gegaan dat de tuinders de spui-pieken tijdens de teeltwisseling uitspreiden over twee 

weken. Wanneer dit niet gebeurt zullen de kosten voor de zuivering ongeveer 120 euro per jaar 

hoger uitkomen, zie figuur 5. 

In de afbeelding hieronder is een kaart te zien van het leidingnetwerk dat aangelegd zou kunnen 

worden. 

 

 

Figuur 6 – 
Overzichtskaart van 
het benodigde 
leidingwerk. (foto, 
Google,2016) 

  

Capaciteit machine 0,93 m3/uur

Capaciteit machine incl. 20% 1,12 m3/uur

Hoogste spuimoment 313 m3

Duur spuimoment 3 dagen

capaciteit machine per dag 22 m3

Buffercapaciteit 251 m3

Buffercapaciteit inclusief 20% 301 m3

Totaal te zuiveren spuiwater 2957 m3

Variabele kosten 0,21€               per m3

Investeringskosten zuiveringssysteem 20.955,23€     

Onderhoudskosten 7% van investering

onderhoudskosten per jaar 1.466,87€       

Investeringskosten buffer 10.321,20€     

rente 4%

aflossing 10%

levensduur systeem 10 jaar

Extra kosten collectief 5.751,43€       

Variabele (reinigings)kosten 620,88€           

Jaarlijkse kosten 11.949,79€     
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Figuur 5 - Collectieve zuivering Bûtenpole. De pieken zijn gespreid over 3 dagen. Rood is spuivoorraad, blauw is spui/week input. 
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Collectief de Bodde 

 Langs de Bodde zijn 3 bedrijven die mee zouden kunnen doen aan een collectief. Van één bedrijf is 

het niet duidelijk hoeveel spuiwater hij gebruikt. Van dit bedrijf is ook bekend dat het voor 75% leeg 

staat. Daarom wordt dit bedrijf niet meegenomen in de berekeningen. 

Één van de bedrijven teelt paprika’s, welke gevoeliger zijn voor natriumophoping. Daarom is er bij dit 

bedrijf met een hogere spuipiek in de zomer gerekend. Door deze spuipiek in de zomer maakt het in 

de businesscase geen verschil op de winterpiek gespreid wordt of binnen 3 dagen wordt verwerkt, er 

is namelijk al een grote buffer nodig voor de zomerpiek. Ook voor dit collectief is gerekend met 700 

meter aan leidingwerk, samen met 2 pompen.  

  

Figuur 7 - Collectieve zuivering de Bodde. De pieken zijn gespreid over 3 dagen. Rood is spuivoorraad, blauw is spui/week input. 

Capaciteit machine 1,02 m3/uur

Capaciteit machine incl. 20% 1,22 m3/uur

Hoogste spuimoment 590 m3

Duur spuimoment 3 dagen

capaciteit machine per dag 22 m3

Buffercapaciteit 549 m3

Buffercapaciteit inclusief 20% 659 m3

Totaal te zuiveren spuiwater 5135 m3

Variabele kosten 0,21€               per m3

Investeringskosten zuiveringssysteem 22.133,77€     

Onderhoudskosten 7% van investering

onderhoudskosten per jaar 1.549,36€       

Investeringskosten buffer 18.437,98€     

rente 4%

aflossing 10%

levensduur systeem 10 jaar

Extra kosten collectief 5.751,43€       

Variabele (reinigings)kosten 1.078,35€       

Jaarlijkse kosten 13.711,43€     
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Discussie 
De spuigegevens die gebruikt zijn komen uit voorgaande jaren, en er was vanuit het waterschap geen 

limiet aan het te spuien water. Op dit moment spuien de tuinders vrijelijk, met als enige rem de 

kosten van de nutriënten die geloosd worden. De verwachting is dat de spui beter gepland gaat 

worden wanneer de hoeveelheid en de pieken betaald moeten worden. Ook wordt er waarschijnlijk 

in de toekomst minder gespuid omdat het per m3 geld gaat kosten. 

Er zijn naast de tuinders in de collectieven ook andere tuinders in het glastuinbouwgebied. De 

tuinder die bij het collectief aan de Bûtenpole zit heeft op dit moment weinig lozingen, maar zou in 

de toekomst nog aangesloten kunnen worden op het collectief. Voor het moment van ‘bouwen’ is 

het advies om deze ondernemer bij de plannen te betrekken. 

Bij het collectief de Bodde is ook een teler die zich later alsnog zou kunnen aansluiten bij het 

collectief. Deze teler heeft geen spuigegevens gerapporteerd. Eventueel zou dit in een later verslag 

nog kunnen worden meegenomen. 

Tijdens het maken van de businesscases is er ook nagedacht over de mogelijkheid om het bestaande 

riool te gebruiken om het spuiwater af te voeren, om vervolgens een centrale zuivering neer te 

zetten aan het einde van het riool. Dit bleek na overleg met de experts, en de (later bekend 

geworden) lage kosten voor de installatie, niet praktisch genoeg. Er zou namelijk bij elk bedrijf en 

woonhuis septic tanks geplaatst moeten worden om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. 

Wanneer dit ook op het riool komt zou er een grove filter voor geplaatst moeten worden, en zouden 

er veel grotere volumes spuiwater gezuiverd moeten worden. 

Een punt om in gedachten te houden is de aankomende wetgeving wat betreft emissie loze 

glastuinbouw per 2027. (PDG, 2013) Er wordt nu geïnvesteerd in een installatie die de 

gewasbeschermingsmiddelen uit het spuiwater zuivert, maar binnenkort zullen er voor de 

glastuinbouw ook steeds strengere normen komen voor emissie van nutriënten. Andere bedrijven 

gebruiken deze situatie om nu al te investeren in installaties die zorgen dat er gemakkelijker 

gerecirculeerd kan worden, en er dus weinig tot geen spui wordt gegenereerd.  

In dit verslag is vanuit de modeltuinder gedacht, een paprikateler. Voor een paprikateler kan het 

voordeliger zijn om in een collectief te gaan. Dit laat het rekenblad voor de paprikateler ook zien 

wanneer de kosten 50/50 verdeeld zouden worden. 

Een ander aandachtspunt is de verdeling van de kosten voor een collectief tussen de tuinders, 

aangezien de ene tuinder andere gewoonten heeft wat betreft spuien en het nog niet zeker is hoe 

deze gaan veranderen in de toekomst. Het makkelijkst zou zijn om op basis van bedrijfsoppervlakte 

de kosten te verdelen, maar dat zal in veel gevallen niet op gaan.  

Zoals in de gevoeligheidsanalyse is aangetoond zijn sommige factoren, waaronder de kosten van het 

leidingwerk van grote invloed op de kosten van het collectief. De kosten van het leidingwerk zijn als 

aanname gebruikt en zal kunnen variëren.  
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Conclusie 
De onderzoeksvragen aan het begin van dit onderzoek waren: 

- Welke factoren bepalen de kosten voor zuivering van spuiwater? 
- Wat zijn de kosten voor zuivering van spuiwater voor de individuele modeltuinder? 
- Wat zijn de kosten voor zuivering van spuiwater in een collectief? 
 

De eerste deelvraag is beantwoord in het hoofdstuk materiaal en methoden. De factoren die de 

kosten voor zuivering van spuiwater bepalen zijn: 

- Spuipieken (bepaalt i.c.m. capaciteit van de installatie het buffervolume) 

- Dagelijkse draaiuren van de installatie (22 uur normaal) 

- Capaciteit van de installatie 

- Onderhoudskosten van de machine  

- Levensduur systeem 

- Extra kosten voor een collectief 

o Leidingwerk (afstand tussen bedrijven) 

o Pompen 

- Rente en aflossing (levensduur van de machine) 

Door deze factoren duidelijk te hebben kon een goede berekening gemaakt worden waar al deze 

factoren meegenomen zijn. Daarmee kon de tweede deelvraag worden beantwoord. Met de 

spuigegevens van de modeltuinder zijn de jaarlijkse kosten voor een zuiveringsinstallatie berekend 

wanneer de tuinder deze individueel gebruikt. Deze kosten bedragen €5.300 per jaar wanneer de 

piek in de winter niet afgevlakt wordt. Wanneer deze wel afgevlakt wordt, bedragen de kosten 

€5.100 per jaar. Dit is geen groot verschil. 

Vervolgens konden de kosten voor een collectief worden berekend. Voor het collectief zijn de twee 

straten genomen, Bûtenpole en de Bodde. Aan beide straten zitten twee tuinders die samen het 

collectief dragen. Een collectief voor het gehele glastuinbouwgebied heeft waarschijnlijk geen 

toekomst omdat de extra kosten voor het leidingwerk te hoog oplopen. Ook is er geen solidair 

draagvlak in het glastuinbouwgebied voor zo’n collectief omdat de tuinders veel waarde hechten aan 

onafhankelijkheid. 

Voor het collectief Bûtenpole zijn de kosten voor het collectief € 11.800per jaar. Deze kosten 

bedragen de kosten voor gezamenlijk gebruik van de installatie, de buffer, het leidingwerk en de 

extra kosten voor de pompen. Voor het collectief de Bodde zijn de kosten €13.700 per jaar.  

Een collectief lijkt dus meer te kosten dan een individuele installatie. Wellicht zou het collectief zijn 

waarde kunnen opbrengen als er meer tuinders bijkomen. Zoals in de resultaten vermeld is het toch 

lastig om een groot collectief op te zetten, omdat de pieken van de bedrijven vaak in dezelfde 

periode zitten, en de installatie en buffer daar juist duurder van wordt. Voor de modeltuinder zou 

een individuele installatie €5.100 per jaar kosten, tegenover ongeveer €5.500 euro per jaar bij een 

collectieve wanneer de kosten 50/50 verdeeld zouden worden. 

Door het kleine verschil in individueel en collectief, en de gevoeligheid van de factoren die op 

aannames gebaseerd zijn, kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de collectieve installatie 

duurder is. Wanneer twee bedrijven dichter bij elkaar liggen zou een collectief beter mogelijk zijn. 
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Advies 
Na de conclusie kan een duidelijk advies worden gegeven.  

Tijdens de interviews gaven tuinders aan dat een eventuele samenwerking veel voordelen op zou 

moeten leveren. Dit werd mede gezegd omdat samenwerking in het verleden niet voor iedereen 

goed uitgepakt heeft. Uit de resultaten van de businesscase blijkt dat er een klein voordeel is, maar 

dit is niet significant. De tuinder zou te veel vrijheden moeten opofferen bij het samenwerken, terwijl 

enig voordeel niet gegarandeerd is. Ook is de verdeling van de kosten een lastig punt. Daarom wordt 

de tuinder geadviseerd om te investeren in een individuele installatie.  

 

Het advies voor de projectgroep is om te onderzoeken of een “collectieve” mobiele installatie 

haalbaar is. Dit is waarschijnlijk een kleinere investering, omdat er geen leidingwerk en een centrale 

buffer aan te pas komt. Ook is de installatie flexibeler. Het is wel de vraag of dit gezien kan worden 

als collectief, om uitstel te krijgen. 
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