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1 Achtergrond 
 
 
Inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen voor oppervlaktewater is 
cruciaal om tuinders te ondersteunen bij hun middelenkeuze en om politiek en 
beleidsmakers te laten zien welke verbeteringen gerealiseerd (kunnen) worden. Dit inzicht 
kan eenvoudig beschikbaar gemaakt worden met de Milieumeetlat glastuinbouw.  
 
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, maakt het mogelijk om middelen onderling te 
vergelijken en kan gebruikt worden om trends te tonen.  
Op dit moment ontbreken in de milieumeetlat glastuinbouw echter de belangrijkste 
emissieroutes (spui in substraatteelt en drainage in grondteelt). Dat betekent dat de 
inspanningen van de glastuinders (minder spui, zuivering) niet zichtbaar worden in de 
milieumeetlat. Doel van dit project is de milieumeetlat glastuinbouw up to date te maken. In 
opdracht van Stichting Programma Glastuinbouw voert CLM deze update uit.  
Belangrijke stappen zijn het vaststellen van eenvoudige, bruikbare emissiefactoren om de 
concentratie in het oppervlaktewater te schatten, en aansluitend de milieubelastingspunten 
te berekenen. Vervolgens zal WER in samenwerking met CLM en in opdracht van LTO 
Glaskracht een trendanalyse van milieubelasting in de periode 2004-2016 uitvoeren met 
behulp van de milieumeetlat glastuinbouw. 
 
In deze notitie beschrijven we de stand van zaken van twee cruciale onderdelen voor de 
update:  
1. Glastuinbouw middelen en check op beschikbaarheid van data in de huidige 

milieumeetlat database. 
2. Beschikbare informatie over emissie vanuit de kassen naar water 
 
Aansluitend geven we aan welke methoden zijn gekozen om de emissie in substraat- en 
grondteelt te beschrijven en de concentratie (PEC) in oppervlakte- en grondwater te 
berekenen. 
 
 
 
2 Glastuinbouwmiddelen en beschikbaarheid data in 

milieumeetlat database 
 
 
Voor het vaststellen van milieubelastingspunten zijn naast de emissie en verwachte 
concentratie (PEC) ook een aantal andere stofgegevens nodig, zoals toxiciteit voor 
waterleven, afbraak en binding. Deze gegevens heeft het CLM voor 750 werkzame stoffen 
beschikbaar (CLM milieumeetlat 2017). Vanuit het BIN registratienet is afgeleid dat in de 
glastuinbouw de afgelopen 15 jaar 380 verschillende middelen op substraatteeltbedrijven en 
290 op grondteeltbedrijven zijn toegepast. Van slechts 2 van deze middelen is geen 
informatie in de database van de milieumeetlat beschikbaar, te weten 
hulpstof_nonylfenolpolyglycolether_Agral ln_4710 en rodenticide_flocoumafen_Storm 
BB_12370. Dat is te overzien. Voor deze stoffen heeft CLM de database vanuit de 
literatuur aangevuld. Daarmee is dit deel van de benodigde informatie beschikbaar voor de 
trendanalyse door WER.  



Milieumeetlat glastuinbouw wateremissie 

3 
 

3 Emissiefactoren 
 
 
Voor de analyse van emissie naar water heeft CLM de meest recente onderzoeken 
(rapporten, modellen en gegevens) van de emissiestromen van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit glastuinbouw naar oppervlaktewater op een rij gezet. 
Aansluitend zijn deze bevindingen voorgelegd aan LTO Glaskracht en WER, en besproken 
met Margreet Schoenmakers (LTO Glaskracht) en Erik van Os (WUR glastuinbouw). 
Hieronder volgt een samenvatting van de analyse. Allereerst hebben we enkele artikelen en 
het EFSA guidance document doorgenomen. Vervolgens hebben we, het besluit van 
imidacloprid geanalyseerd op onderbouwing van zuiveringspercentages en tot slot hebben 
we een korte analyse van het GEM model gedaan.  
 
Op basis van de literatuuranalyse en bespreking met Schoenmakers en van Os hebben we 
de methoden gekozen om de emissie in substraat- en grondteelt te beschrijven en de 
concentratie (PEC) in oppervlakte- en grondwater te berekenen. 
 
 
3.1 Emissie uit glastuinbouw: literatuur SUBSTRAATTEELT 
 
Titel Emissions of plant protection products from glasshouses to surface water in 

The Netherlands 
Auteurs: Vermeulen, T., Linden, van der A.M.A., Os, van E.A., 2010. 
 
Titel Emissions of plant protection products to surface water from soilless 

greenhouse cropping systems 
Auteurs: Vermeulen, T., Linden, van der A.M.A., Os, van E.A., Cornelese, A.A., Ludeking, 

D.J.W., Wipfler, E.L., 2011 
 
Bevat een tabel met low- en high end emission waarden als percentage van de toepassing voor vier gewassen. 
Uit het rapport wordt duidelijk dat voor meer gewassen en ‘situaties’ schattingen zijn gemaakt van 
emissiewaarden naar het oppervlaktewater.  
 
Dit document beschrijft in acht stappen een analyse om tot bepaling van emissie naar 
oppervlakte water te komen. Emissie wordt bepaald met het model ‘Waterstromen’ en een 
model voor ‘substance fate’. Er zijn drie routes geïdentificeerd waarlangs PPP in het 
systeem komen: toepassing via voedingsoplossing, toepassing via gewasbespuiting, en 
toepassing in een eb/vloed systeem. Er wordt vanuit gegaan dat het natriumgehalte in het 
circulatiewater bepalend is voor het moment van lozen. In werkelijkheid zijn er meer 
redenen waarom een teler zijn water loost (bijvoorbeeld ziektedruk), maar die zijn 
onbruikbaar om te modelleren. Gewassen zijn vervolgens ingedeeld op basis van zout 
tolerantie (hoog/laag) en evaporatie snelheid  van het gewas (hoog/laag). Dit leidt tot vier 
gewasgroepen. Voorbeelden van deze groepen zijn: roos (hoog-hoog), tomaat (laag-hoog), 
Phalaenopsis (hoog-laag), Ficus (laag-laag). 
 
Tabel 3.1 op de volgende pagina is opgesteld met ‘low- and high end of emission’ voor een 
aantal gewassen 
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Tabel 3.1: Modelberekening van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de substraatteelt in de 
glastuinbouw 

 

 
 
 
In de laatste stap is per gewas een schatting gemaakt van de emissie naar het oppervlakte 
water. Dit is gedaan voor verschillende ‘glasshouse realisations’, [dus verschillende vormen 
van kassen, hoeveel circulatie water, etc.] Elk van deze combinaties, zo staat er, wordt 
beschouwd als een ‘situatie’ die als referentie gebruikt kan worden voor de evaluatie van 
pesticide-emissies. Op basis van gemiddelde emissiecijfers voor substraatteelt is via het 
model TOXSWA een piekconcentratie in oppervlaktewater te berekenen is, zo nodig voor 
een paar verschillende groepen. 
 

 
 
 
3.2 Emissie uit glastuinbouw: EFSA Guidance Document 2014 
grondteelt 
 
Dit document bevat scenario’s  over “het clusteren en classificeren van emissies van 
werkzame stoffen en afbraakproducten van deze werkzame stoffen (glastuinbouw en 
bedekte teelt) naar relevante milieucompartimenten.” 
Het EFSA document geeft een beschrijving van hoe scenario-ontwikkeling tot stand zou 
moeten komen.  
 
EFSA beschrijft het volgende over bestaande scenario’s: FOCUS voorziet in scenario’s 
voor grondwater en oppervlaktewater in de risicobeoordeling voor de open teelt. Hoewel 
scenario’s ontwikkeld worden voor o.a. grondgebonden teelt in kassen (Wipfler et al., 
2014), zijn deze momenteel nog niet bruikbaar in de beoordeling.  
 
Titel: Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in 

the Netherlands. Soil-bound crops in greenhouses. 
Auteurs: E.L. Wipfler, A.A. Cornelese, A. Tiktak, T. Vermeulen and W. Voogt 2014 
 
In de studie van Wipfler et al. ,2014 wordt voor vier stoffen emissie naar oppervlaktewater 
en uitspoeling naar grondwater bepaald voor grondgebonden kasteelt. Nederlandse kassen 
werden geclassificeerd naar bodemtype en hydrologie. Voor kasgroepen die minimaal 3% 

à Deze emissiegetallen en de concentratieberekeningen kunnen gebruikt worden 
voor een simpele schatting van de emissieconcentratie voor substraatteelt. 
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van het areaal bestrijken werd één kas geïdentificeerd die representatief is voor de groep (in 
totaal 12). Vervolgens zijn voor die kassen simulaties uitgevoerd voor het modelgewas 
chrysant, met PEARL om uitspoeling in de bodem te bepalen en vervolgens met  een 
aangepast TOXSWA-model om concentraties in de sloot te berekenen. 
 
 
Tabel 3.2: Modelberekening van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de grondteelt in de 

glastuinbouw 
 

 
 
 
In deze tabel staat de gemodelleerde concentratie (90th percentiel) in de sloot van de vier 
stoffen weergegeven voor het nieuwe scenario, ontwikkeld door Wipfler et al en het 
huidige scenario waarbij wordt uitgegaan van 0.1% van de dosering (gelijk aan methode in 
huidige toelating). Ter vergelijking is ook de concentratie in het drainwater weergegeven. 
De concentraties in het nieuwe scenario zijn aanmerkelijk lager dan bij de oude (0,1%) 
situatie. Bij vergelijking van gemeten concentraties in de sloten naast de kassen, blijken die 
hoger te zijn dan het nieuwe model voorspelt. De verklaring is dat de afbraak van middelen 
in de kasbodem langzamer gaat. Met hogere DT50 waarden die voor een paar stoffen 
beschikbaar zijn voor afbraak in kasbodems komen de concentraties wel in de buurt van de 
gemeten concentraties.  
 

 
 
 
3.3 Emissie uit glastuinbouw: imidacloprid 
 
Op 30 januari 2014 heeft het Ctgb een besluit, aangaande imidacloprid, gepubliceerd. In dit 
besluit is onderbouwd hoe men tot een zuiveringspercentage van 99,5% is gekomen.  
 
Voor toepassingen in de kas is het emissiepercentage dat nu gebruikt wordt in de 
beoordeling 0,1 % van de toegepaste hoeveelheid.  

à Deze aanpak is geschikt voor de glastuinbouwmiddelen voor grondteelt om de 
concentratie in oppervlaktewater en grondwater vast te stellen. De milieumeetlat 
bevat al PEARL-berekeningen voor uitspoeling naar grondwater; deze zijn te 
gebruiken. Een keuze voor organischstofgehalte is nodig. De actie is hier dat een 
overleg met expert Wim Voogt nodig is. 
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In dit besluit heeft men een andere aanpak gekozen. Allereerst is men nagegaan wat de 
gemeten waarden zijn van imidacloprid in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden. 
Vervolgens is berekend welke hoeveelheden er uit de kas komen via het spuiwater. 
Uitgaande van een verdunningsfactor van 2 en de huidige norm voor imidacloprid in 
oppervlaktewater van 0,027 µg/L, zou de maximale concentratie in het spuiwater 0,05 
µg/L mogen zijn.  
 
Om het zuiveringspercentage van het spuiwater -dat nodig is om die norm te behalen-, te 
bepalen zijn 3 methoden gebruikt: 
• analyse van beschikbare data over concentraties in spuiwater 
• analyse gebaseerd op voorafgaande modelberekeningen met de nieuwste modellen voor 

emissies uit kassen (WG water: emissie uit bedekte teelten) 
• analyse op basis van beschikbare monitoringsdata van concentraties in het 

oppervlaktewater 
 
Uitkomst is dat alle 3 de methoden, elk met hun eigen onzekerheden, laten zien dat de 
toelating alleen houdbaar is als er eigenlijk bijna geen emissie optreedt. De 
zuiveringspercentages zijn respectievelijk 99.96%, 99.99% en 99.8%.  
 
Het Ctgb heeft uitgezocht dat de detectielimiet die in onderzoeken wordt gebruikt, in staat 
is om concentraties tot hoogstens 99,5% van de gedoseerde hoeveelheid  (na zuivering) te 
bepalen. Alle metingen beneden de detectielimiet (0,01 µg/L) worden gezien als 100% 
zuivering.  Als voorbeeld is een tabel uit het besluit toegevoegd.  
 
 
Tabel 3.3: Effecten van zuiveringspercentages op de oppervlakteconcentratie van imidacloprid 

 
 
 
Uit deze analyse is een verplicht zuiveringspercentage van 99.5% opgesteld voor 
imidacloprid.  
 

à Deze aanpak is niet geschikt voor de milieumeetlat. 
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3.4 Emissie uit glastuinbouw: The Greenhouse Emission Model (GEM) 
 
GEM is een model dat momenteel in ontwikkeling is om emissieroutes (naar grond- en 
oppervlaktewater) vanuit kassen te kwantificeren. Het model gaat bij toekomstige 
toelatingsbeoordelingen in de glastuinbouw gebruikt worden. De scenario’s zijn volgens de 
experts nog niet voldoende correct. Momenteel wordt gewerkt aan verfijning van scenario’s 
en aanpassingen in het model.  
 
Mogelijk wordt dit model in de toekomst ook bruikbaar voor de milieumeetlat. Als output 
geeft het model enkele bruikbare waarden, zoals : 
• Het model geeft het 50 of 90 percentiel punt van maximale concentratie in het opp. 

water, naast nog veel meer output. 
• je kunt een removal fractie (zuivering) opgeven voor de mate van zuivering van het 

water 
• Aantal bespuitingen en min. tijd tussen bespuiting en spuien kan je opgeven. 
• Per gewas type moet je een simulatie doen om concentratie in opp. water te bepalen 
 
GEM gebruiken om emissiefactoren te bepalen voor alle gewasbeschermingsmiddelen in 
de milieumeetlat Glas is nu niet haalbaar, vanwege diverse redenen: 
 
• Er zijn diverse parameters nodig van stof eigenschappen. Veel van deze parameters zijn 

momenteel voor het grootste deel van de stoffen nog niet beschikbaar.  
• het soil-bound model wordt door omissie van een belangrijke route aangeraden niet te 

gebruiken. Het GEM team werkt hieraan (zoals boven vermeld). 
Het draaien van GEM is tijdrovend. duurt ca. 30 min voor één werkzame stof. Een 
werkzame stof met twee metabolieten duurt 1,5 uur 
 

 
 
 
4 Aanpak voor de milieumeetlat glastuinbouw 
 
Voor de milieumeetlat is het belangrijk data over watertoxiciteit, afbraak en binding van alle 
glastuinbouwmiddelen te hebben. Deze informatie is beschikbaar. 
 
 
4.1 Substraatteelt 
 
Verder is het belangrijk eenvoudige, bruikbare emissiefactoren vast te stellen om de 
concentratie in het oppervlaktewater te schatten, en aansluitend de milieubelasting te 
berekenen. We kiezen voor het hanteren van de simpele emissiecijfers naar oppervlakte-
water, gekoppeld aan een concentratieberekening met TOXSWA, met een default afbraak 
in het water, als volgt: 
Uitgangspunt is de studie van Vermeulen et al. (2010). 

à GEM is nu niet bruikbaar, scenario’s zijn nog onvoldoende en er ontbreken te veel 
stofgegevens om voor alle werkzame stoffen die zijn toegelaten in de glastuinbouw 
berekeningen te kunnen doen. 
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Document: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607407001.pdf 
 
In deze studie wordt de emissie naar oppervlaktewater gesimuleerd voor drie toepassingen: 
toepassen via de nutriënten oplossing, toedienen door gewasbespuiting, en toedienen in het 
eb/vloed systeem. Per methode zijn er één tot drie modelgewassen geselecteerd op basis 
van hun relevantie voor de Nederlandse tuinbouw in termen van hectares. 
 
Voor een range aan omstandigheden is gesimuleerd hoeveel procent van de toepassing in 
het oppervlaktewater komt.  Drie factoren met aanzienlijke invloed op de emissie zijn de 
waterbron (met regenwater als waterbron is minder snel lozing nodig, het uitgangswater 
heeft namelijk een laag Na+ gehalte), regenval (in een droog jaar is minder regenwater 
beschikbaar als waterbron), en dimensie van het water bassin (een bassin met een grote 
dimensie, bijvoorbeeld 1500 of 3000 m3 per ha kan meer regen water opvangen dan een 
kleinere van 500 m3, zodat langer water met een laag Na+ gehalte beschikbaar is). Deze 
factoren samen hebben sterke invloed op de hoeveelheid spui per jaar. En de hoeveelheid 
spui is een belangrijke factor voor de emissie.  
 
Er zijn 20 runs uitgevoerd, bij verschillende situaties (nat, droog of gemiddeld jaar, klein, 
gemiddeld, groot bassin, laag of hoog startgehalte Na+). De range (laagste en hoogste 
waarden) staan in tabel 3.1.  De gemiddelde waarden staan weergegeven in tabel 3.4. Voor 
vruchtgroente is bij toediening van de gewasbeschermingsmiddelen de gemiddelde emissie 
3%, voor sierteelt 9%. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een hogere 
wateropname door de siergewassen, en de hogere spui. Deze emissiecijfers zijn veel hoger 
dan de 0,1% die het Ctgb altijd heeft gehanteerd bij de toelatingsbeoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw.  
 
0,1% is wel de gemiddelde waarde die naar voren komt uit de studie van Vermeulen e.a. 
(2010) voor de spuittoepassingen in de kas en bij teelt in een eb/vloedsysteem (zie tabel 3.4 
op de volgende pagina). Dit is een gemiddelden waarbij geen onderscheid is te maken 
tussen spuittoepassingen of verneveling.  
 
Voor de milieumeetlat glastuinbouw is de aanpak deze gemiddelde percentages te 
gebruiken. We hanteren een default-waarde van 50% voor afbraak in het spuiwater.  
 
Met behulp van deze emissiepercentages kan de piekconcentratie in de sloot berekend 
worden en vergeleken worden met de ecotoxiciteitswaarden, om de milieubelasting te 
berekenen. 
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Tabel 3.4: Gemiddelde emissiepercentages van gewasbeschermingsmiddelen uit de kas voor drie 
toepassingen: toepassen via de nutriënten oplossing in voedingstuinbouw en in sierteelt, en 
toedienen door gewasbespuiting, eb/vloed systeem in alle glasteelten.  
(Afgeleid uit Vermeulen et al. 2010.) 

 
     
 Toedieningsmethode Gewas Emissie naar 

oppervlaktewater (%) 
 

 Toedienen aan nutriënten-oplossing Voedingstuinbouw (gebaseerd op 
komkommer en paprika) 3,0  

 Toedienen aan nutriënten-oplossing Sierteelt (gebaseerd op roos) 9,0  
 Toedienen door gewasbespuiting en 

eb/vloedsysteem 
Voedingstuinbouw en sierteelt 
(gebaseerd op komkommer) 0,1  

     
 
 
In de toelating wordt dit berekend met TOXSWA waarbij de hoeveelheid die naar het 
oppervlaktewater gaat in één lozing in de sloot terechtkomt. Bij een standaardsloot ontstaat 
bij de toepassing van 1 kg werkzame stof en een standaardemissie  van 0,1% een 
concentratie van 0,4 microgram/l zonder afbraak of binding. Voor de 
concentratieberekening kan in TOXSWA ook de binding aan sediment en de afbraak in 
water meegenomen worden, mits beschikbaar. De binding aan sediment is voor de meeste 
gewasbeschermingsmiddelen beperkt. Voor de milieumeetlat glastuinbouw nemen we voor 
de afbraak in water –zoals aangegeven- een default voor de afbraak van 50%. 
 
Dit leidt tot de de PEC’s voor de glastuinbouwtoepassingen die in tabel 3.5 hieronder zijn 
weergegeven. 
 
 
Tabel 3.5: PEC’s  van gewasbeschermingsmiddelen uit de kas voor drie toepassingen: toepassen via de 

nutriënten oplossing in voedingstuinbouw en in sierteelt, en toedienen door gewasbespuiting, 
eb/vloed systeem in alle glastteelten 

 
       
 Toedienings-

methode Gewas 
Emissie naar 
oppvlaktewater 
(%) 

Emissie naar 
oppvlaktewater 
na afbraak (%) 

PEC bij 1 
kg w.s. /ha 
(in µgr/l) 

 

 Toedienen aan 
nutriëntenoplossing 

Voedingstuinbouw 
(gebaseerd op komkommer 
en paprika) 

3,0 1,5 6 
 

 Toedienen aan 
nutriënte oplossing 

Sierteelt (gebaseerd op 
roos) 9,0 4,5 18  

 Toedienen door 
gewasbespuiting en 
eb/vloedsysteem 

Voedingstuinbouw en 
sierteelt (gebaseerd op 
komkommer) 

0,1 0,05 0,2 
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In de toelatingsbesluiten van de middelen worden ook de PEC’s in de sloot berekend. We 
gaan nog een check doen op de PEC’s op basis van een 10-tal recente 
glastuinbouwbesluiten. 
 
Op basis van deze emissie, de concentratie en de toxiciteitgegevens van werkzame stoffen 
voor waterleven kunnen milieubelastingspunten voor waterleven bij toepassing in de 
bedekte teelten berekend worden. In tabel 3.6 zijn ter illustratie een aantal werkzame 
stoffen weergegeven.  
 
 
Tabel 3.6: Concept milieubelastingspunten voor een aantal werkzame stoffen die zijn toegepast in de 

glastuinbouw 
 

 
 
 
De milieumeetlat glastuinbouw bevat naast milieubelasting van waterleven ook informatie 
over de effecten van middelen op bestuivers en bestrijders (tabel 3.6). Dit is kwalitatief 
weergegeven via scores A (middel is bruikbaar in geïntegreerde teelt), B (middel is beperkt 
bruikbaar in geïntegreerde teelt) en C (middel is niet bruikbaar in geïntegreerde teelt). 
Daarnaast is informatie beschikbaar over de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar 
de lucht, en afbraak in de lucht.  
 
In de ‘oude’ milieumeetlat glastuinbouw werd deze emissie naar de lucht gebruikt om een 
maat voor milieubelasting van het waterleven te bepalen. Het was daarbij niet mogelijk de 
concentratie in het water te bepalen omdat de middelen zich na emissie uit de kas over een 
grote afstand kunnen verspreiden, afhankelijk van wind etc. 
 
Door de belangrijkste emissieroute (via spui) in de ‘nieuwe’ milieumeetlat glastuinbouw op 
te nemen, is het wel mogelijk een concentratie te bepalen en is de milieubelasting van 
waterleven op vergelijkbare wijze dan de ‘open teelt’ milieumeetlat vast te stellen 
(Concentratie/giftigheid). Emissie naar lucht en de mate van risico voor bestuivers en 
natuurlijke vijanden is ook in de nieuwe milieumeetlat glastuinbouw beschikbaar. Voor de 
trendanalyse die WEcR en CLM ligt de focus op de milieubelasting voor waterleven. 
 
Verschillen in emissiepercentages in verschillende jaren 
Voor de trendanalyse is het van belang na te gaan in hoeverre de emissie via spui in 
verschillende jaren (zoals 2004, 2008, 2012 en 2016) is veranderd, rekening houdend met 
een toename in recirculatie en (mogelijke) afname van spui in deze periode, mits cijfers 
hierover beschikbaar zijn.  
 
In de periode 2008-2010 zijn cijfers over de spui in verschillende gewassen beschikbaar. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op spui-metingen en stikstofgehalten in drainwater, en zijn 
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samengevat in tabel 3.7. Het is duidelijk dat de spui in vruchtgroente gewassen gemiddeld 
bijna een factor 3 lager is dan in sierteeltgewassen.  In deze periode ligt het gemiddelde 
voor vruchtgroente op 454 m3/ha/jaar en voor sierteeltgewassen op 1214 m3/ha/jaar.  
 
 
Tabel 3.7: Emissie en spui uit de kas bij toepassen van gewasbeschermingsmiddelen via de nutriënten 

oplossing in voedingstuinbouw en in sierteelt in de periode 2008-2010 
 

 
 
 
In de periode 2014-2015 zijn cijfers over de spui in verschillende gewassen gepubliceerd 
door Buurma e.a. (2015). Zij geven lage, gemiddelde en hoge waarden (tabel 3.8). De 
gegevens uit 2008-2010 zijn gemeten waarden. De gegevens in tabel 3.8 zijn geschatte 
waarden. 
 
 
Tabel 3.8: Verwachtte lozingsvolumes (m3/ha/jaar) voor een selectie van glastuinbouwgewassen, bij drie 

lozingsstrategieën 
 

Substraat	lozingen	spui,	2008-2010
gewas 	emissie% m3	spui/ha ratio Bron
Komkommer 3,7 393 105 Vermeulen	e.a.	2010
Paprika 2,2 377 228 Vermeulen	e.a.	2010
Roos 9,0 1233 137 Vermeulen	e.a.	2010

Komkommer	 662 Van	Paasen	en	Welles	2010
Tomaat 335 Van	Paasen	en	Welles	2010

Gerbera 1308 Van	Paasen	en	Welles	2010

Aubergine 370 van	Paasen	en	Hummelen	2011
Paprika 588 van	Paasen	en	Hummelen	2011

Amaryllis 1357 van	Paasen	en	Hummelen	2011
Anthurium	 368 van	Paasen	en	Hummelen	2011
Roos	 1358 van	Paasen	en	Hummelen	2011
Orchidee 1661 van	Paasen	en	Hummelen	2011

VRUCHTGROENTE 3,0 454
SIERTEELT 9,0 1214
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Dit betekent dat de waarden uit 2008-2010 en 2015-2017 niet goed vergelijkbaar zijn. De 
gemiddelde geschatte lozing voor 2015-2017 is voor vruchtgroente en voor siergewassen 
lager dan de geregistreerde waarden in 2008-2010.  
 
In overleg met Erik van Os (WUR glastuinbouw) is geconcludeerd dat voor 2008 en 2012 
de gemeten waarden bruikbaar zijn uit deze periode, zoals die zijn omgezet naar 
emissiepercentages. Voor 2004 en 2016 zijn echter geen betrouwbare gemeten gegevens 
beschikbaar. Het is hooguit mogelijk een kwalitatieve indicatie te maken.  
 
In overleg met Erik van Os zijn de volgende overwegingen besproken: 
• Ook in 2004 was recirculatie in substraatteelten de gangbare praktijk. 
• Tussen 2004 en 2012 is de recirculatie efficiënter geworden, maar was het bewustzijn 

van ‘zijstromen’ naar het te spuiwater via condensatiewater, filterwater en lekkage zeer 
beperkt.  

• Tussen 2004 en 2016 zijn opbrengsten hoger geworden en daarmee ook de watervraag. 
 
De verwachting is daarom dat tussen 2004 en 2012 geen grote afname in emissies via spui 
heeft plaatsgevonden.  
Op basis van de efficiëntere recirculatie hanteren we een 20% afname in wateremissie in de 
periode 2004-2008-2012. 
 
Na 2012 is de bewustwording van de diverse emissieroutes toegenomen, ook door 
initiatieven zoals Glastuinbouw waterproof en door de introductie van emissienormen in 
2013 (overgang Besluit glastuinbouw naar Activiteitenbesluit). Er is aandacht gekomen 
voor praktische maatregelen en geen directe lozing van filterspoelwater, en stap bij stap 
worden deze maatregelen op bedrijven uitgevoerd. Daarnaast zijn in enkele regio’s 
aansluitingen op het riool of vergroting van de capaciteit van de riolering gerealiseerd. Deze 
aansluiting leidt uiteindelijk tot vermindering van overschrijdingen in lokaal 
oppervlaktewater. Er is wel sprake van verplaatste emissie, omdat 
gewasbeschermingsmiddelen in de rioolwaterzuivering niet worden afgebroken. 
 
Op basis van de toename in uitvoering van praktische maatregelen hanteren we een 30% 
afname in emissie in de periode 2012-2016, geschat vanuit de emissienormen. De eerste 
emissienorm is bepaald op een emissie die voor 70% van de bedrijven haalbaar was. De 
tweede emissienorm (die in 2016 gold) was haalbaar voor 50% van de bedrijven. Het is 
lastig om daar een concrete berekening voor te maken, maar de afname in emissie zal hoger 
zijn geweest dan 20%, maar 50% is een overschatting. We hanteren 30 %. 
 
Vanaf 1 januari 2018 is het voor individuele bedrijven verplicht om spuiwater te zuiveren. 
Zuiveringscollectieven hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen 
tot uiterlijk 1 januari 2021.  
Het volledig areaal glas schommelt tussen 9.500 en 10.000 ha. Zuiveringscollectieven op 
basis van de aanvragen betreft een areaal van ongeveer ca. 1.750 ha excl. chrysant. Dit 
betekent dat 20% collectief gaat zuiveren en 80% individueel. 
Individuele bedrijven moeten vanaf 01-01-2018 95% zuiveren, maar dat zal vanwege late 
wetgeving en handhaving na-ijlen; of 2020 reëel is, is lastig in te schatten (mondelinge 
mededeling Guus Meijs LTO GLaskracht). Een deel van de individuele bedrijven zal voor 
nul-lozing gaan, een deel voor mobiele zuivering en een deel voor eigen zuivering. We 
schatten dat 30% van het areaal in 2020 niet zuivert (20% collectieven en 10% late 
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individuele bedrijven) en 70% zuivert minimaal 95%. 
 
De emissienorm van 2020 ligt 25% lager dan de emissienorm van 2016. Niet alle bedrijven 
zullen die stap maken (sommige bedrijven hebben die stap al gemaakt), dus 15% lijkt 
aannemelijk, wat betreft reductie van spuiwater en emissie van middelen 
 
Op basis van bovenstaande aannames komen we voor de periode 2004-2020 tot de 
volgende emissiepercentages voor middelengebruik in de vruchtgroente en sierteelt, 
rekening houdend met de toepassingswijze: 
 
In de vruchtgroente is de emissie tussen 2004 en 2016 afgenomen van 1,8% naar 1,05%. 
Bij het bovengenoemde scenario is de emissie in 2020 verder afgenomen naar 0,63% (tabel 
3.9 hieronder). 
 
 
Tabel 3.9: Emissiepercentages via spui bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen via druppelen in 

vruchtgroente en sierteelt gewassen tussen 2004 en 2020. Voor 2020 is uitgegaan van een 
scenario waarbij 70% van het areaal 95% zuivering van spuiwater heeft (individuele bedrijven) 
en 30% (collectieven en late individuele bedrijven) nog 0% zuivering. 

 

 
 
 
Tabel 3.10: Emissiepercentages via spui bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen via overige 

toepassingen (spuiten of eb/vloed) in vruchtgroente en sierteelt gewassen tussen 2004 en 2020. 
Voor 2020 is uitgegaan van een scenario waarbij 70% van het areaal 95% zuivering van 
spuiwater heeft (individuele bedrijven) en 30% (collectieve collectieven en late individuele 
bedrijven n) nog 0% zuivering. 

 

 
 
 
Toepassingswijze 
Zoals aangegeven geeft de toepassing via druppelen een veel hogere emissie (en daarmee 
milieubelasting) dan toediening via spuiten. Voor de trendanalyse is inzicht nodig in welke 
middelen via druppelen en welke via andere methoden zoals spuiten worden toegediend. 
De toepassingsmethoden worden momenteel op een rij gezet. 
 
 
4.2 Grondteelt 
 
Zoals boven geschetst is het mogelijk voor grondteelt het uitspoelingsmodel PEARL te 
gebruiken. Dit model berekent de uitspoeling van middelen naar het bovenste grondwater. 
Wanneer er sprake is van drainage in de grondteelt wordt dit water voornamelijk afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. Dit blijkt uit de indeling in grondtypen en drainagekarakteris-
tieken die Erik van Os (WUR glastuinbouw) heeft opgesteld (van Os, niet gepubliceerd).  

2004 2008 2012 2016 2020	met	deels	95%	zuivering
VRUCHTGROENTE 1,80 1,50 1,50 1,05 0,30
SIERTEELT 5,40 4,50 4,50 3,15 0,90

2004 2008 2012 2016 2020	met	deels	95%	zuivering
VRUCHTGROENTE 0,06 0,05 0,05 0,04 0,01
SIERTEELT 0,06 0,05 0,05 0,04 0,01
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In het grootste deel van de grondteelt (90% van het grondareaal) is via drainage daarom 
vooral sprake van emissie naar het oppervlaktewater. Alleen in Limburg en delen van Oost-
Brabant (10% van het grondareaal) zijn drainagesystemen afwezig en wordt het 
beregeningsoverschot volledig naar het grondwater afgevoerd. 
 
Het model PEARL is onderdeel van de milieumeetlat open teelt. Met PEARL wordt in de 
meetlat per werkzame stof de concentratie berekend, die in het bovenste grondwater 
ontstaat. Vervolgens wordt deze concentratie omgezet in milieubelastingspunten voor 
grondwater. Zoals aangegeven gaat in het grootste deel van de grondteelt het 
gewasbeschermingsmiddel NIET naar het grondwater, maar –via drainage- naar het 
oppervlaktewater. PEARL kunnen we hierbij gebruiken om de concentratie die ontstaat in 
het oppervlaktewater te schatten. De uitspoeling is stofafhankelijk en wordt vooral bepaald 
door de stofeigenschappen afbraaksnelheid (DT50) en mate van binding aan de bodem 
(Kom), en door het organisch stofgehalte van de bodem.  
Wanneer eerst de concentratie in het oppervlaktewater is berekend, kan vervolgens de 
milieubelasting van het waterleven worden berekend door de concentratie te delen door de 
toxiciteit voor het waterleven. Deze toxiciteit is ook opgenomen in de milieumeetlat 
database. 
 
Voor de berekeningen gaan we uit van een gemiddeld organisch stofgehalte van 1,5-3% in 
de bodem. Verder houden we rekening met de interceptie in sierteeltgewassen in de kas. 
De groei en het teeltritme in de kas is (in tegenstelling tot de open teelt) niet 
weerafhankelijk, dus interceptie is goed te schatten. Het Ctgb hanteert in de 
toelatingsbeoordelingen van middelen in chrysant een interceptie van 20% (o.a. besluiten 
Fenomal en Actara).  
 
Om te bepalen wat de concentratie van een werkzame stof in het oppervlaktewater is, 
wordt er uitgegaan van 2043 m3 spui per hectare per jaar (in Chrysant) (bron: LTO-
glaskracht, Project emissiemanagement glastuinbouw, 2010). Dit komt neer op een 
daggemiddelde van 5,6 m3/ha. Per strekkende meter kas gaat het om 56 liter per dag. In de 
milieumeetlat wordt uitgegaan van een standaardsloot van 250 liter per m2. Het aandeel 
drainwater in de sloot is dan 56/250= 22,4%. We gaan er hierbij vanuit dat er geen 
ophoping plaatsvindt, omdat het water zich een kas-breedte verplaatst per dag (mondeling 
afspraak J. Buurma). Als de concentratie in het grondwater 4 μg/L is, dan zal de 
uiteindelijke concentratie in het oppervlaktewater 22,4% hiervan zijn. De uiteindelijke 
concentratie in de sloot is dan 0,896 μg/L. Deze waarde wordt vervolgens getoetst aan de 
toxiciteit voor waterorganismen (zoals ook in de milieumeetlat voor open teelt wordt 
gedaan).  
Voor de PEARL berekening betekent bovenstaande dat bij een aangiet- of 
grondbehandeling 100% van de dosering in de bodem terecht komt. Voor de 
gewasbehandeling is sprake van 20% interceptie, dus komt 80% van de dosering in de 
bodem. Op deze wijze berekenen we een stofafhankelijke concentratie die ontstaat in het 
oppervlaktewater via de drainage. Enkele voorbeelden zijn in tabel 3.11 op de volgende 
pagina weergegeven. 
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Tabel 3.11: Milieubelastingspunten in oppervlaktewater door emissie via drainage 
 

      

 

Middel 

Dosering 

(L of KG/ha) 

MBP-drainage grondteelt 

0% interceptie 

MBP-drainage grondteelt 

20% interceptie 

 

 Vydate 10G 40 0 0  

 Collis 1,5 5 4  

 Admire 0,1 2613 2091  

      
 
 
In de periode 2004 -2016 is de recirculatie in grondgebonden teelten toegenomen. Er is 
steeds meer gewerkt met zorgplicht en de handhaving is toegenomen t.a.v. bemesting. In 
2014 is de zorgplicht uitgewerkt in de checklist meststoffen en daar is de handhaving mee 
gaan werken; tevens is de checklist beschikbaar gesteld voor ondernemers. Vanaf dat 
moment hadden de ondernemers een handvat hoe ze de zorgplicht moesten invullen en 
daar zijn een redelijk aantal ondernemers mee aan de slag gegaan. Dit heeft zeker een 
positieve invloed gehad op de emissie bij grondteelten.  
Daarnaast zijn er onderzoeken geweest naar teelten de grond uit. Dat heeft geen grote 
opgang gemaakt, maar heeft er wel toe geleid dat de ondernemers de eigen teelt 
nauwkeuriger gingen bemesten. Water geven is steeds meer naar behoefte.  Voor 
uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen heeft dit echter weinig effect. 
We schatten in dat tussen 2004 en 2016 er een daling van maximaal 20% uitspoeling via 
drainage naar oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. 
 
We corrigeren de uitspoeling als volgt: 2004, 2008, 2012 volledige uitspoeling. 
2016 en 2020: 20% reductie op de uitspoelconcentratie. 
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