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Op een glastuinbouwbedrijf is een optimaal functionerende watertechnische installatie cruciaal voor de productie, maar ook om besparingen te 

kunnen realiseren door het beperken van verliezen en voorkomen van emissie. Deze checklist combineert het operationele belang (betrouwbare 

afgifte, goede sturing van voeding) met het voorkomen van emissie.  

 

 
             
Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ 

dag week mnd kwartaal jaar 
bij teelt- 

wisseling 

 INSTALLATIE       

 Controle of de dimensionering van de watertechnische installatie (m.n. capaciteit 
drainafvoer (incl. opstand), drainopslag en hergebruikmogelijkheid) nog voldoet aan de 
hedendaagse teeltmethode. 

      

 Vakkundige jaarlijkse onderhoudsbeurt van de watertechnische installatie (voedingsunit, 
ontsmetter, filters, zuiveringsapparatuur enz.) door de installateur 

    x  

 Controle en update van tekeningen van de watertechnische installatie incl. plattegrond 
van de kas met daarop het leidingwerk en pompputten 

    x x 

 Controle van overlopen van silo’s en pompputten (niet functioneel: verwijderen / 
afdichten; wel functioneel: afvoeren naar draintank of rioolbuffer evt. via extra pompput 
met alarmering) 

      

 Drainwaterverzamelput voorzien van alarmering voor maximaal niveau incl. doormelding 
naar het alarmsysteem 

      

 Drainwatersilo’s voorzien van alarmering voor maximaal niveau incl. doormelding naar 
het alarmsysteem 

      

 Startniveau drainpomp controleren (moet onder onderzijde drainafvoer zijn i.v.m. afschot 
dat nodig is voor voldoende drainafvoer). 

      



 

Onderhoudsplan watertechnische installatie glastuinbouw 

versie 2017-12  pagina 2 van 5 

 
             
Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ 

dag week mnd kwartaal jaar 
bij teelt- 

wisseling 

 Zorgen voor het juiste afschot in de draingoten (hangende teeltgoten goed afstellen; 
goten op de grond: ondergrond goed egaliseren)  

      

 Druppelslangen niet in het drainkanaal van de teeltgoot plaatsen, maar hangend aan of 
onder de goot. 

      

 Doorspoelsysteem voor druppelslangen waterdicht maken, dus geen druppelslangen 
spoelen met afvoer naar een drainkanaal van een teeltgoot en zeker geen eindkappen 
verwijderen of kraantjes aan het einde van de druppelslang openen waarbij het water op 
de ondergrond terecht komt. 

      

        

 ONDERHOUD       

 Instructie personeel op signaleren en melden van lekkages en/of natte plekken door 
lekkende verbindingen, verstopte, overlopende of losse drainafvoeren enz.  

    x  

 Visuele controle installaties watertechnische ruimte op lekkages   x    

 Ontsmetter controle op functioneren (verhitter: temperatuur, verblijftijd; UV-ontsmetter: 
transmissiewaarde van het water, bedrijfsuren van de UV-lamp) 

  x    

 Schoonmaken en ijken van beide pH- en EC-meters op de unit    x   

 IJken hand-pH-meter   x    

 IJken hand-EC-meter    x   
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ 

dag week mnd kwartaal jaar 
bij teelt- 

wisseling 

 Controle of A en B-bak(ken) gelijk leeg worden getrokken  x     

 Doorspoelen van druppelleidingen tijdens de teelt  x     

 Filters reinigen op kraansets  x     

 Controleren en schoonmaken van litertellers (aanvoer naar de kas, persleiding 
drain(age)water en spuileiding 

   x  x 

 Onderhoud en controle op goede werking door een deskundige van de literteller(s) voor 
drainwaterlozing (wettelijke verplichting Activiteitenbesluit: 1 x / 3 jaar). Bewijs hiervan 
moet getoond kunnen worden aan bevoegd gezag. 

      

 Nalopen kraansets op lekkage; visuele controle op natte plekken in de kas (lekkende 
draingoten, lekkende druppelslangen, loshangende druppelaars, enz.) en waar nodig 
reparatie. 

x      

 Visuele controle van verbindingen van draingoten met afvoersysteem    x  x 

 Controle van lekdichtheid van drainwaterafvoer door de uitloop in de verzamelput tijdelijk 
te verhogen of af te dichten en het systeem vol te zetten met water. Het niveau moet 
gedurende minimaal 12 uur gelijk blijven. 

    x  

 Visuele controle buiten de kas: zichtbare lekkages (in winter mogelijk bij ijsvorming op 
oppervlaktewater en anders met warmtebeeldcamera) 

   x   

 Visuele controle van silo’s en bassins (lekkage, roest, leidingwerk, folie, afdekking) en 
controle op werking van niveaumetingen en alarmeringen 
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ 

dag week mnd kwartaal jaar 
bij teelt- 

wisseling 

 Drainsilo’s reinigen, slib afvoeren via een erkende verwerker     x x 

 Periodieke keuring van silo’s (verplicht bij silo’s van 7 jaar of ouder)       

        

 PROCESVOERING       

 UO-registratie: watergift, spui, meststoffen, toepassing gewasbeschermingsmiddelen. 
Bewaarplicht van 5 jaar 

  x    

 UO: bemonstering van te lozen water; analyse op EC, NO3, NH4, P en Na. 
● Als alleen drainwater uit substraatteelt wordt geloosd, is drainanalyse bruikbaar 
● Bemonstering minimaal eens per 8 weken 

  x    

 UO-registratie: jaarlijks  indienen vòòr 1 mei. http://www.uo-glastuinbouw.nl/     x  

 Controle flow en/of flowafwijking per kraanvak x      

 Controle EC en pH van de gift op de computer x      

 Controle pH aan de druppelaar, meteen na de gift.  
Bij lage watergift in de winter: zowel na 1e als na 3e beurt 

 x     

 Afgiftecontrole van de druppelaar: volume, EC, Ph  x     

 Na afgiftecontrole van de druppelaar de maatbeker legen in drainafvoer en druppelaar in 
de mat steken 

      

http://www.uo-glastuinbouw.nl/
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Actie ↓                                                     Frequentie: eens per ..→ 

dag week mnd kwartaal jaar 
bij teelt- 

wisseling 

 Meedruppelen van producten om leidingen schoon te houden van neerslag en biofilm 
(producten en toepassingsinformatie bij toeleveranciers) 

x      

 Spuiregistratie controleren; check redenen voor spui en of spui voorkomen had kunnen 
worden; noteer redenen - voor discussie met adviseur en evt. waterkwaliteitsbeheerder 

  x    

 Controleren of instellingen voor recirculatie nog kloppen: niveauregeling draintanks, EC-
voorregeling 

   x   

 Substraatteelt: visuele controle van afwatering van perceel, lopen drains en/of 
onderbemaling? Waar komt dat water vandaan? Is het mogelijk dat het water van 
lekkage van giet- of drainsysteem in de kas afkomstig is? EC meten en bij twijfel 
bemonsteren en laten analyseren 

   x   

 Uitdraineren van nieuwe substraatmatten: eerst een klein gaatje prikken van 
drainafvoerpunt naar begin v.d. teeltrij en wisselen van vak om overloop van drainafvoer 
te voorkomen. 

      

        

 


