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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van 3 jaar Praktijknetwerk Optimalisatie Grondgebonden Teelt in de 

Bommeler- en Tielerwaard. In dit praktijknetwerk hebben een 50-tal grondgebonden telers in deze 

twee gebieden zich 3 jaar lang ingezet om te onderzoeken hoe de emissie van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het milieu, en dan met name het oppervlakte 

water, kan worden beperkt. Namens het projectteam willen we de ondernemers dan ook bedanken 

voor hun inzet. Zonder deze inzet was het niet mogelijk geweest om dit praktijknetwerk tot zo’n 

succes te maken. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar al die instanties, bedrijven en personen – 

het zijn er te veel om ze allemaal individueel te benoemen – die input aan het Praktijknetwerk 

hebben geleverd. Zij hebben mede geholpen om duidelijk te maken dat er nog volop kansen zijn om 

de emissie te reduceren. 

 

Toch een bijzonder woord van dank  gaat uit naar Het LTO Noord Fondsen  en Dunea die door hun 

financiele bijdrage dit project mogelijk hebben gemaakt. 

 

Tot slot: wij wensen u veel leesplezier met dit verslag, en hopen dat u er kansen en mogelijkheden uit 

haalt om de emissie op uw bedrijf  te verlagen. 

 

 

April 2015  

René Corsten – DLV Plant BV 

Theo Roelofs – DLV Plant BV 

Harrie Vreman – Projecten LTO Noord 
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1. Aanleiding tot het Praktijknetwerk 

Voorjaar 2012 is het plan door een 10-tal chrysantentelers geïnitieerd om de grondgebonden telers 

in de Bommeler- en Tielerwaard bij elkaar te brengen om op deze manier te gaan kijken welke 

mogelijkheden er zijn om tot een grondteelt te komen met minder emissie. De reden dat dit juist in 

dit gebied is opgepakt heeft met een aantal factoren te maken: 

 

 Zo is daar de problematiek van de inname van Drinkwater in de afgedamde Maas door 

drinkwaterbedrijf Dunea. Dit inname punt ligt slechts een 100 meter van één van de 

uitstortpunten van het polderwater uit de Bommelerwaard. 

 Door de gemeenten in de Bommelerwaard & de provincie Gelderland wordt gekeken naar 

de mogelijkheden van uitbreiding van glasareaal. De discussie van de mogelijkheden van de 

grondgebondenteelt in relatie tot kwel die veroorzaakt wordt door hoge rivierwaterstanden 

is hierin een belangrijk discussie item. Kan er wel geteeld worden met weinig emissie 

wanneer er sprake is van kwel? Het is aan de sector om te bewijzen dat dit kan. 

 De problematiek van de riolering. Zowel in de Bommeler- als Tielerwaard is er sprake van 

een matig ontwikkelde riolering. Nu hierin een inhaalslag moet worden gemaakt is het voor 

alle partijen interessant om te kijken of minder emissie haalbaar is. Minder emissie betekent 

namelijk lagere investeringskosten in de riolering. 

 En last but not least: de sector heeft afspraken gemaakt, waarbij is aangegeven dat met in 

2017 vrijwel emissieloos wil telen. Voor 2027 zou het glastuinbouwbedrijf zelfs op een nul-

emissie moeten zitten. De telers hebben de uitdaging aangepakt om te kijken of dit haalbaar 

is c.q. hoe zo dicht mogelijk bij deze doelstelling kan worden gekomen. Eén traject is dan 

een teelt op substraat los van de grond. Een 2e traject is – en daar wordt met dit 

Praktijknetwerk op ingezet – optimalisatie van de huidige grondgebonden teelt. Dit traject is 

mede noodzakelijk omdat bij de teelten die zich nu nog in de grond bevinden een teelt los 

van de grond tot op heden vanuit teelttechnisch & economisch perspectief niet haalbaar is 

geweest. Dat wil niet zeggen dat dit nooit haalbaar zal zijn. Ook het 1e traject heeft in de 
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Bommelerwaard in de vorm van een teelt op water bij één van de trekkers van het PNW de 

aandacht. 

 

2. Te bereiken doelen van het Praktijknetwerk 

Belangrijkste te bereiken doelen van het Praktijknetwerk waren: 

 De emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bij grondgebonden bedrijven 

tot een minimum te verlagen. Uit de jaarverslagen mag blijken dat hier volop aandacht voor 

is geweest.  

 Het verhogen van de kennis bij de deelnemers op het gebied van de bedrijfsonderdelen die 

sterk in relatie staan tot emissie: bemesting en gewasgescherming. 

 Deelnemers aan het Praktijknetwerk inzicht geven in de situatie op hun bedrijf ten aanzien 

van emissie, en hoe hier een verbetering in is te realiseren. 

 

 

 

 

 Een stimulans geven aan de grondgebonden teelt door het introduceren van nieuwe 

technieken. 

 Acceptatie van een grondgebonden teelt met een geringe emissie bij de beleidsmakers in het 

gebied proberen te bewerkstelligen. Denk onder andere aan Waterschap Rivierenland, 

Drinkwaterbedrijf Dunea, Gemeente Zaltbommel  en de Provincie Gelderland.    

 

3. Het 1e jaar van het Praktijknetwerk 

De 1e stap die is gezet in het PNW is het bij elkaar brengen van de telers. Een groep van 10 

chrysantentelers was vrij snel bij elkaar. Vanuit deze groep is verder genetwerkt en uitgebouwd. Het 

resultaat is een groep van bijna 50 kwekers. De namen vindt u in bijlage 1 Deelnemers 

Praktijknetwerk Optimalisatie Grondgebonden Teelt Bommeler- en Tielerwaard. Slechts enkele (< 5) 

grondgebonden telers in het gebied nemen niet deel aan het project. 

 

Promotie voor deelname heeft ook plaatsgevonden in de vorm van een presentatie – gehouden op 

een bijeenkomst van het Glaspact Bommelerwaard op 22 mei. Deze avond is bezocht door een 60-tal 

ondernemers en andere belangstellenden uit het gebied. De presentatie die hier is gegeven vindt u 

terug in bijlage 2. 

 

In het starttraject is ook gekeken naar de exacte invulling van het PNW. Hoe is maximaal resultaat op 

het gebied van optimalisatie van de grondgebonden teelt te bereiken? Met de groep telers is hier al 

snel uitgekomen dat er een vragenlijst ontwikkeld moest worden, welke bij individuele 

bedrijfsbezoeken gebruikt kan worden om te kijken waar de individuele deelnemer staat – en welke 

stappen er te ondernemen zijn. Deze vragenlijst vindt u terug als bijlage 3 bij dit verslag. 

 

Individuele bedrijfsbezoeken 
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Na de zomer van 2012 is gestart met de individuele bedrijfsbezoeken. Doel van deze bezoeken was 

om individueel verder uitleg te geven over het PNW & de waarborging van vertrouwelijkheid van 

gevoelige emissie gegevens van het bedrijf. Daarnaast was de hoofddoelstelling van het bezoek om 

te kijken wat de huidige situatie van het bedrijf is op emissie gebied en door uit voort vloeiend welke 

toekomstige acties mogelijk zijn – de tijd van windowdressing is voorbij, er moeten concrete 

resultaten worden bereikt was en is de boodschap.  Ook is tijdens de bezoeken aan de deelnemers 

gevraagd of zij minimaal 1x hun drainwater willen laten bemonsteren op 

gewasbeschermingsmiddelen. De gedachte hierachter is bewustwording, daarnaast levert het 

informatie op waarbij mogelijk lering kan worden getrokken uit de verschillen tussen de bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze bezoeken is naar voren gekomen: 

 

 Veel bedrijven – meer dan gedacht – recirculeren hun drainwater volledig, dan wel 

gedeeltelijk. 

 Kwel, maar vooral inzijging (door een hoog polderpeil) is een lastige factor om tot volledige 

recirculatie van drainwater te komen. Kwel is slechts incidenteel het geval (Jan 2013) –  

inzijging gaat vrijwel 365 dagen per jaar door. Kwel is niet stuurbaar – inzijging met 

beïnvloeding van het polderpeil wel.  

 Op enkele bedrijven is discussie ontstaan waar het condenswater naar toe moet. Wettelijk 

moet dit naar de drainsilo – dit omdat vanuit de wettelijke gedachte dit water ten alle tijden 

binnen het bedrijf moet blijven. Bij bedrijven met inzijging en/of kwel + een groot 

regenwaterbassin (dat nooit overstroomt) kan het echter beter zijn om het condenswater 

naar het regenwaterbassin te laten stromen. 

 Filterspoelwater – dit is water dat vrijkomt bij het schoonspoelen van het filter – verdwijnt 

op een aantal bedrijven naar de sloot. Dit is niet de correcte route. Feitelijk moet dit 

spoelwater naar één van de silo’s of het riool. 

 De analyses van het drainwater op gewasbeschermingsmiddelen liet grote verschillen zien 

tussen de bedrijven. Zo is AAterra een gewasbeschermingsmiddel dat door vrijwel alle 

bedrijven wordt gebruikt, terwijl dit slechts bij een enkeling in het drainwater wordt 

teruggevonden. 

 Daarnaast is in de periode van kwel ook gekeken naar gewasbeschermingsmiddelen in het 

drainwater bij bedrijven die op dat moment kwel hadden. Het lijkt erop dat de gehalten en 

het aantal middelen in het drainwater op dat moment aanzienlijk lager zijn dan bij bedrijven 

die geen last hebben van kwel. In een enkel geval werden er helemaal geen 

gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater gevonden. 
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 Van de grondgebonden ziekten is vooral wortelknobbelaaltje een groot probleem. Naast 

inzet van extra bestrijdingsmiddelen en omzetderving, levert wortelknobbelaaltje bij 

bedrijven angst op om het drainwater te recirculeren.  

 Tot slot komt uit de screening naar voren: Freesia-bedrijven lijken met minder emissie te 

produceren dan hun collega’s in de Chrysant & Lisianthus. 

 

1e groepsbijeenkomst: 28 november 2012 – locatie Dunea Brakel 

Nadat een groot gedeelte van de bedrijven individueel zijn bezocht is op 28 november 2012 een 1e 

groepsbijeenkomst gehouden. Als locatie is gekozen voor het pompstation van drinkwaterbedrijf 

Dunea. De achterliggende reden voor deze locatie was het bewustwordingsproces richting de 

glastuinbouwondernemers wat Dunea nu eigenlijk precies doet in Brakel. De opkomst bedroeg zo’n 

30-telers en luisterend naar de reacties vanuit het vak achteraf is dit goed gelukt.  

 

Voor het programma van de middag zie bijlage 4. Naast een rondleiding bij Dunea zijn door Guus 

Meis van LTO Noord Glaskracht & Theo Roelofs van DLV Plant presentaties gegeven. Deze 

presentaties vindt u terug als bijlage 5 (Guus Meis) en 6 (Theo Roelofs).  

 

 

 

Opzet van de middag was: 

 Eerst laten zien en vertellen wat drinkwaterbedrijf Dunea doet in de Bommelerwaard 

(bewustwording). 

 Daarna Guus Meis met een algemeen verhaal over toekomstige wetgeving op het gebied van 

emissie (bijlage 5). 

 Vervolgens Theo Roelofs met de concrete invulling wat er tot nu toe is gedaan, wat we nog 

gaan doen & welke verschillen tussen bedrijven zijn gevonden (bijlage 6). 

 

2e groepsbijeenkomst:  

Afgelopen voorjaar is een 2e groepsbijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om 

de verdere voortgang te presenteren + nieuwe informatie het project in te laten stromen. De 

opkomst was zo’n 20 telers. Voor de uitnodiging van de bijeenkomst zie bijlage 7. De presentaties 

van de bijeenkomsten vindt u terug in bijlage 8 t/m 11. 

 

Laurens Vlaar van CLM opende de middag met een terugblik op 10 jaar Zuiver Water 

Bommelerwaard. In zijn presentatie gaf hij aan welke mogelijkheden er naar zijn idee zijn om binnen 

het  PNW tot een reductie van de emissie te komen. Zijn presentatie is terug te vinden in bijlage 8.  

Vervolgens presenteerde Laurens Vlaar in samenwerking met Jessi de Coninck van Waterschap 

Rivierenland de metingen van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in het beheersgebied 

van Rivierenland. Doel van deze presentatie was verdere bewustwording van de noodzaak tot 

emissie reductie. Daarnaast geeft dit goed aan wat de probleemstoffen zijn. Deze presentatie is terug 

te vinden in bijlage 9. 

 

Na Laurens Vlaar was het woord aan Vincent Dobbe – Onafhankelijk Project Coördinator 

Waterkwaliteit – ingehuurd door het Project Bureau Herstructurering Glastuinbouw 
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Bommelerwaard. Vincent ging in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de riolering in de 

Bommeler- en Tielerwaard. Hierin moet een inhaalslag door de gemeenten worden gemaakt. Echter, 

minder emissie betekent ook lagere noodzakelijke investeringen in de riolering. Hier raakt ‘zijn’ 

belang het doel van het PNW. Een extra motivatie om tot emissie reductie te komen. Zijn presentatie 

is terug te vinden in bijlage 10 

 

Tot slot heeft Theo Roelofs van DLV Plant een overzicht gegeven van de metingen van het drainwater 

op gewasbeschermingsmiddelen. Wat is er gemeten? Wat zijn de verschillen? Daarna heeft hij 

aangegeven wat het plan is om de komende maanden op te pakken. Zijn presentatie vindt u terug in 

bijlage 11. 

 

Internet / Social Media 

Op de site van http://www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl is een banner geplaatst welke 

verwijst naar het Praktijknetwerk. Op deze site van het Praktijknetwerk vindt u veel van de 

genoemde info in dit verslag terug. Daarnaast vindt u verslagen – geschreven door Harrie Vreeman 

Projecten LTO Noord – terug op deze site. Beslist de moeite waard om te lezen. 

 

 

 

 

Verder is via de twitter-account http://twitter.com/dlvchrysant rondom bijeenkomsten en 

tussendoor volop over het Praktijknetwerk getwitterd. Deze account heeft 880 volgers, waarvan 

velen grondgebonden glastuinbouw ondernemers uit het gebied, maar ook elders uit Nederland. 

Verdere verspreiding van info vindt op deze manier goed plaats. 

 
4. Het 2e jaar van het Praktijknetwerk 

Een onderdeel van het Praktijknetwerk zijn de individuele bedrijfsbezoeken. In het 2e jaar is met 

name aandacht besteed aan de volgende aspecten tijdens de individuele bedrijfsbezoeken: 

 

 Bestrijdingsmiddelen en Meststoffen in het drainagewater en de rol van kwel en inzijging 

hierbij. Doel van dit onderwerp was het kweken van bewustzijn onder de deelnemers wat er 

in het drainwater aan stoffen aanwezig is – en wat de consequenties zijn op het moment dat 

er geen recirculatie van drainwater plaatsvindt.  

 Als vervolg op het 1e punt is ook gekeken naar de rol van kwel en inzijging op de aangetroffen 

stoffen in het drainwater. Omdat recirculatie bij kwel en/of inzijging vanwege de volumes 

drainwater uiterst moeilijk wordt, is gekeken wat de invloed van kwel en inzijging is op de 

aangetroffen stoffen in het drainwater. Een 1e voorzichtige conclusie is dat het erop lijkt dat 

er bij kwel en/of inzijging met name bedrijfsvreemde gewasbeschermingsmiddelen worden 

aangetroffen in het drainwater. Daarnaast is het opvallend dat bij veel kwel en/of inzijging de 

meeste voedingsstoffen sterk verdunnen, behalve Mangaan. 

 In de verslagperiode is ook een 1e start gemaakt met maken van een mineralenbalans. Deze 

mineralenbalans moet meer inzicht geven in de water en bemestingsstromen op de 

bedrijven. Komend jaar wordt hier een vervolg aangegeven. 
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 Op een drietal bedrijven is met vochtsensoren gemeten. Deze vochtsensoren moeten een 

beter beeld geven van de vochtigheid van de grond, waardoor een betere afstemming van de 

watergift mogelijk is. Een betere afstemming van de watergift op de behoefte van het gewas 

geeft minder uitspoeling en dus emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

 Tot slot is bij één van de bedrijven een start gemaakt met het meetprotocol precisie irrigatie. 

Met dit meetprotocol is het mogelijk om de verdeling van de watergift te meten. Doordat de 

watergift steeds beter wordt afgestemd op de gewasbehoefte, luistert de verdeling van de 

watergeefinstallatie ook steeds nauwer. Hiaten in de verdeling komen hierdoor steeds 

makkelijker naar voren. Een reden waarom het meetprotocol precisie irrigatie is ontwikkeld. 

 In dit 2e jaar is ook gekeken naar de mogelijkheden van het verwijderen van 

gewasbeschermingsmiddelen uit het drainwater. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 

machine van Water IQ (www.wateriq.nl). De machine heeft gestaan bij het bedrijf Janity 

Flowers. Er zijn 2 testmomenten geweest om te kijken of de machine werkt en voldoende 

gewasbeschermingsmiddelen uit het drainwater kan halen. In beide gevallen lieten de 

testresultaten te wensen over en werd het drainwater onvoldoende gezuiverd. In overleg 

met Water IQ is de machine door hun mee terug genomen, om deze verder te 

perfectioneren. 

Resultaten van bovenstaande actiepunten zijn terug te vinden in de verschillende presentaties en als 

bijlagen bij dit verslag gevoegd. 

 

 

3e groepsbijeenkomst: 3 juli 2013 – locaties: Kwekerij Lianda Flowers & Kwekerij Chrywijk – beiden te 

Brakel 

In de zomer van 2013 is een avondprogramma (zie bijlage 12) over spuittechniek georganiseerd. 

Belangrijkste doel van de avond was het vergelijken van een aantal verschillende spuittechnieken in 

chrysant. Daarom was bij een drietal bedrijven in de middag door Maarten Klein (DLV Plant BV) met 

fluorescerend spuitpoeder gespoten, waarna in de avond bij een gesloten doek in het donker met 

een black light de resultaten van de spuittechnieken konden worden vergeleken. 

 

Conclusie van deze bespuitingen met fluorescerend spuitpoeder: er zijn grote verschillen tussen de 

verschillende spuittechnieken. De onderkant van het blad wordt zelden geraakt, tenzij onderdoor 

wordt gespoten. De techniek met luchtondersteuning geeft de beste en meest fijne bedekking aan de 

bovenkant van het blad. 

 

Als 2e punt is deze avond ingegaan op de resultaten van de chemische analyses van het drainwater. 

Dit onderdeel is behandeld door Theo Roelofs (DLV Plant BV) in samenwerking met Marco v/d Lans 

van BayerCropScience. (zie bijlage 13) 

Als idee voor een vervolg kwam hier uit naar voren: zijn er mogelijkheden om met zogenaamde 

hechters (hulpstoffen) de afspoelbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen te beperken? Het is de 

bedoeling om hier in het 3e jaar verder na te kijken. 

 

4e groepsbijeenkomst: 11 december 2013 – locatie: G&G Flowers – Gameren 

Tijdens de 4e groepsbijeenkomst is samengewerkt met het Projectbureau Herstructurering 

Glastuinbouw Bommelerwaard (zie bijlage 14 en 15). Het 1e gedeelte van de bijeenkomst vond plaats 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
http://www.ltonoord.nl/
http://www.wateriq.nl/
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bij G&G Flowers. Hier is door Theo Roelofs (DLV Plant BV) een overzicht gegeven van de voortgang 

van de verschillende activiteiten, waarna door René Corsten (eveneens DLV Plant BV) de 1e 4 

metingen van de waterkwaliteit in 2013 door Waterschap Rivierenland is gepresenteerd. Beide 

presentaties zijn als bijlage 16 & 17 terug te vinden bij dit verslag. 

 

Direct aansluitend aan de bijeenkomst bij G&G Flowers zijn de deelnemers na het dorpshuis 

Gambora in Gameren gegaan, alwaar door het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw 

Bommelerwaard een bijeenkomst was georganiseerd over de problematiek van de riolering in de 

tuinbouwgebieden van de Bommeler- en Tielerwaard. Vragen die bij deze bijeenkomst op tafel lagen 

waren o.a.:  

 Kan de tuinbouw aansluiten op de bestaande riolering of moet er een aparte tuinbouw 

riolering komen? 

 Wanneer er een aparte tuinbouw riolering moet komen – hoe groot moet deze worden 

gedimensioneerd? 

 En uiteraard – wat gaat dit dan kosten? 

Het mag duidelijk zijn dat deze problematiek en vragen die daar bij horen zeer sterk aansloten bij de 

inhoud van het Praktijknetwerk – vandaar dat voor samenwerking was gekozen. 

 

 

 

Aansluitend op deze 4e bijeenkomst is in de loop van december in overleg met het Waterschap een 

mail naar de deelnemers verstuurd met daarin de oproep om de waterstromen op het bedrijf te 

registreren c.q. inzichtelijk te maken, met als doel om medio 2014 een goede keuze te kunnen maken 

t.a.v. de problematiek van de riolering. Het document dat is verzonden vindt u terug als bijlage 18 bij 

dit verslag. 

 

5e groepsbijeenkomst: 12 maart 2014 – locatie: Kwekerij de Wolvenhoek – Gameren 

Tijdens deze bijeenkomst (zie bijlage 19) is door Theo Roelofs en René Corsten een presentatie 

gegeven ten aanzien van de voortgang van het Praktijknetwerk. Hierbij is o.a. gekeken naar de 

volgende onderwerpen: 

 

 Chemische analyses drainwater 

 Metingen waterkwaliteit 

 Vochtsensoren 

 Registratie Waterstromen 

 Het nut van een goede waterverdeling 

 

De presentatie van deze onderwerpen vindt u terug als bijlage 20 - 25 bij dit verslag. 

 

Waterkwaliteit 

Na een korte rondleiding op het bedrijf werd door Theo Roelofs de resultaten van de metingen van 

de drainwaterkwaliteit kort toegelicht. Opgemerkt dient te worden dat het hier drainmonsters 

betreffen van een viertal geselecteerde bedrijven en niet van lozingen op het oppervlaktewater. 

Theo geeft aan dat in het drainagewater van een aantal stoffen concentraties worden gevonden 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
http://www.ltonoord.nl/
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boven de MTR normen. Overigens,  van de vier bedrijven is er één bedrijf dat nooit overschrijd, dat is 

het bedrijf zonder kwel of inzijging. Op dit moment zijn er voldoende gegevens verzameld. Er worden 

weer opnieuw monsters genomen in een kwelperiode om de invloed van de kwel op de kwaliteit van 

drainagewater te kunnen bepalen. 

 

Het Waterschap heeft ook meetgegevens aangeleverd echter zonder harde conclusies met 

betrekking tot overschrijdingen. Duidelijk is wel dat bij de inlaat van het water relatief veel middelen 

worden gevonden en dat er ook in het gebied ook veel “gebiedseigen” middelen worden gevonden 

zonder een uitspraak te kunnen doen over overschrijdingen. Er zal hierover navraag gedaan worden 

bij het Waterschap. 

 

Vochtsensoren 

Plaatsing van vochtsensoren is een middel om de hoeveelheid drainagewater afkomstig van 

overmatige gietbeurten tot een minimum te beperken. Door op het juiste moment de juiste 

hoeveelheid water te geven kan het uitzakken van water tot in de drainagebuizen tot een minimum 

worden beperkt. De werking van de sensor is afhankelijk van de grondsoort. Om die reden wordt de 

sensor verplaatst naar Buijs Flowers. 

 

 

 

Afspoeling 

Ook afspoeling van middelen kan invloed hebben op de uiteindelijke waterkwaliteit van het 

oppervlakte water. Er wordt een proef gestart om de afspoeling van middelen te testen. Surfaplus 

heeft een methode ontwikkeld om de afspoelingsgevoeligheid van middelen te meten. Het 

praktijknetwet zal een financiële bijdrage leveren aan het onderzoek. 

 

Waterstromen 

Pascal van de Ring van het Waterschap wil beter inzicht inde waterstromen vanaf het 

tuinbouwbedrijf, aldus Rene Corsten. Het inzicht is nodig om te kunnen vaststellen of uitbreiding van 

het riool nodig is of dat wellicht de waterstroom op het bestaand riool kan worden geloosd. Op dit 

moment is er onvoldoende zicht op de hoeveelheid drain, de inzijging en drain en de hoeveelheid 

drainen de invloed van kwel. Vanuit het praktijknetwerk wordt een beroep gedaan op de kwekers om  

 

de waterstromen te meten. Belangrijk is om te weten wat de te lozen stromen zijn, anders kiest 

“men” per definitie de duurste oplossing. Overigens moet men nu ook al de waterstromen 

registreren dus ….!De meting kan geschieden door Ultrasonische meter kosten circa 800 tot 900 euro 

en een elektromagnetische meter kosten tussen 1500 en 5000 euro. Gerard van Lier van Revaho  

heeft een voorkeur voor de Ultrasone meter. Zie ook “Info litertellers” door op deze link te klikken. 

 

Neven activiteiten 

In het 2e jaar zijn ook een 2-tal neven activiteiten uitgevoerd: 

 Juni 2013: Workshop wortelknobbelaaltjes. Wortelknobbelaaltjes vormen een steeds groter 

probleem in de grondgebonden teelt. Om deze problemen tegen te gaan is regelmatig een 

grondgebonden gewasbeschermingsmiddel nodig. Doel van de workshop – georganiseerd in 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
http://www.ltonoord.nl/


                                                                           Fondsen                                                                   

Eindverslag Praktijknetwerk Optimalisatie Grondgebonden Teelt in de Bommeler- en Tielerwaard 

12 
 

samenwerking met Agravisi (www.agravisi.nl) was om meer inzicht te geven in de 

levenscyclus van aaltjes en hoe deze het beste te voorkomen en te bestrijden – met als 

nevendoel uiteraard dat op termijn minder grondgebonden chemie nodig is. Een verslag van 

de bijeenkomst + een presentatie van René Corsten vindt u terug als bijlage 26 & 27 bij dit 

verslag. 

 Najaar 2013: Bemestingscursus chrysant. Een beter inzicht in bemesting leidt tot minder 

emissie van meststoffen naar het grond- en oppervlakte water. Een reden om een 

bemestingscursus onder de aandacht te brengen bij de deelnemers van het Praktijknetwerk. 

Ook deze cursus is georganiseerd in samenwerking met Agravisi. Een overzicht van het 

programma vindt u als bijlage 28 bij dit verslag. Het aantal deelnemers uit het 

Praktijknetwerk aan deze cursus bedroeg 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse presentaties 

In het verslagjaar zijn diverse presentaties gegeven aan derden – geïnteresseerden buiten het 

Praktijknetwerk – met als doel deze partijen en derden op de hoogte te brengen van de activiteiten 

welke binnen het Praktijknetwerk worden ondernomen. 

 

 10 oktober 2013: een presentatie bij het Waterschap Rivierenland. Doel van deze presentatie 

was draagvlak creëren bij het Waterschap voor de problematiek van kwel en inzijging, en het 

zoeken naar een praktische oplossing voor deze waterstromen. De volumes zijn namelijk te 

groot om volledig her te gebruiken. Daarnaast is het praktisch gezien ook logisch om te 

voorkomen dat al dit water via de riolering naar de waterzuivering zou moeten worden 

gepompt. (zie bijlage 29) 

 8 oktober 2013: een presentatie van het Praktijknetwerk tijdens de Waterdag georganiseerd 

door LTO Groeiservice en WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Doel van deze presentatie was: 

bewustzijn kweken bij grondgebonden telers in de sier- en groenteteelt t.a.v. de milieu en 

emissie problematiek van de grondgebonden teelt en de oplossingen die hierin mogelijk zijn. 

(zie bijlage: 30) 

 12 december 2013: een presentatie aan de Stuurgroep Waterkwaliteit Bommeler- en 

Tielerwaard. In deze commissie zitten o.a. vertegenwoordigers van het 

tuinbouwbedrijfsleven (LTO-Noord), de gemeenten Zaltbommel, Velddriel en Neerijnen, de 

Provincie Gelderland en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Doel 

van deze presentatie was deze bestuurders op de hoogte brengen welke activiteiten binnen 

het Praktijknetwerk zijn ontplooit, en hiermee dan ook direct draagvlak proberen te creëren 

voor de gevonden oplossingen binnen het Praktijknetwerk (zie bijlage: 31) 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
http://www.ltonoord.nl/
http://www.agravisi.nl/
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5. Het 3e jaar van het Praktijknetwerk 

Bijeenkomsten kwel en inzijging juni 2014 georganiseerd door Waterschap Rivierenland 

In het 3e jaar van het Praktijknetwerk is in de zomerperiode van 2014 veel aandacht en tijd besteed 

aan de discussie rondom de tuinbouw-riolering. Zo is medewerking verleend aan een drietal 

bijeenkomsten geïnitieerd door Waterschap Rivierenland in de Bommelerwaard waarbij 

glastuinbouwondernemers de kans hebben gekregen om over de volgende onderwerpen vragen te 

stellen en te discussiëren: 

 Hoe om te gaan met kwel en inzijging op mijn bedrijf? Kwel en inzijging leveren bij 

grondgebonden bedrijven een overschot aan restwater op. Deze waterstroom is  groter dan  

de gift en kan hierdoor dus niet in haar geheel worden hergebruikt. Lozen is in dit geval 

noodzaaklijk en daarmee is de waterbalans op het  bedrijf niet gesloten.. Aangezien het om 

bedrijfsvreemd water gaat voelt de ondernemer zich hiervoor ‘minder’ verantwoordelijk.  

 De problematiek van kwel is sterk gerelateerd aan de stand van de rivieren (met name De 

Waal, in mindere mate De Maas). Hier is weinig tegen te doen, behalve heel hard pompen 

om het overtollige het water af te voeren.  

 

 

 

 De problematiek van inzijging is sterk gerelateerd aan het polderpeil. Wanneer dit peil te 

hoog is, komt er water uit de watergangen via de drainage het bedrijf in, waarna het water 

vervolgens via de drainput  wordt afgevoerd. De trend van de afgelopen decennia is, aldus de 

tuinbouwondernemers,  dat het polderpeil steeds verder is verhoogd. Het gevolg hiervan is 

dat het aantal bedrijven dat ‘last’ heeft van inzijging toeneemt en ook de hoeveelheid per 

bedrijf toeneemt  

Zoals gezegd is hier tijdens een drietal bijeenkomsten in juni 2014 in Brakel, Gameren en Bruchem 

aandacht aan besteed. Het waren nuttige bijeenkomsten waar onderling goed informatie is 

uitgewisseld, en waar door het Waterschap is toegezegd om te kijken welke mogelijkheden er zijn 

om met name de inzijging op het aantal locaties te beperken.  

Daarnaast is door het Waterschap toegezegd dat het overtollige water als gevolg van kwel en 

inzijging op het oppervlakte water mogen worden geloosd.  Hierdoor is het voor veel grondgebonden 

bedrijven mogelijk om op een verantwoorde manier de waterbalans van het bedrijfseigen water 

sluitend te maken. 

Een interessant punt om te bepalen of er sprake is of het water in de drainput afkomstig is van kwel 

of inzijging is het volgende: uit de chemische analyses komt naar voren dat wanneer er sprake is van 

kwel en/of inzijging alle gehalten aan mineralen zakken, behalve Mangaan. De concentratie per 

volume eenheid van Mangaan stijgt juist wanneer er sprake is van kwel en/of inzijging.  

 

Glastuinbouw riolering Bommelerwaard 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
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Een ander onderwerp waar in het 3e jaar veel tijd in is ingestoken is de tuinbouwriolering. Hierbij is 

vooral richting de tuinbouwpraktijk energie gestopt in het voor elk individueel bedrijf vormen van 

een mening of men voor tuinbouwriolering is, of voor een individuele oplossing op het bedrijf. Dat 

laatste houdt in dat men de af te voeren afvalwaterstromen zelf gaat reinigen.  

Door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel is in de zomer van 2014 een enquête opgesteld en 

afgenomen om de mening van de glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard ten aanzien van een 

tuinbouwriolering te peilen. De meningen en discussies hierover lopen zeer uiteen. Grofweg zijn de 

volgende meningen bij de ondernemers terug te vinden onder te verdelen in drie groepen: 

 Er is een groep ondernemers die zeggen ik heb geen probleem en heb om die reden dan 

ook geen riolering nodig. Waterschap Rivierenland heeft met de bijeenkomsten over kwel 

en inzijging deze mening versterkt door aan te geven dat  bedrijfsvreemd water afkomstig 

van kwel en inzijging mag worden geloosd Hierdoor kunnen veel grondgebonden bedrijven 

de waterbalans zonder problemen sluitend maken. Waarom dan een forse investering doen 

in een tuinbouwriolering of zuivering op het eigen bedrijf?  

 

 

 

 

 

Recent is hier een complicerende factor bijgekomen, dat bovenstaand standpunt in een 

heel ander daglicht plaatst. Namelijk op steeds meer etiketten van 

gewasbeschermingsmiddelen staat als één van de eisen,  dat het middel enkel op het bedrijf 

mag worden toegepast op het moment dat er een individuele of collectieve  zuivering van 

afvalwater op het bedrijf mogelijk is.  

Complicerende factor is ook hoe vanuit deze etiket-eisen er naar bedrijfsvreemd afvalwater 

afkomstig van kwel en/of inzijging gekeken wordt. Mag water afkomstig van kwel en/of 

inzijging vanuit etiket-eisen op termijn zonder zuivering worden geloosd? Overigens  geldt 

deze complicerende factor ook voor de andere mogelijke oplossingen. 

 Een 2e groep telers is voor een tuinbouwriolering. Zij zien de voordelen op de lange termijn 

van het kunnen beschikken over een gezamenlijke afvoer en reiniging van 

bedrijfsafvalwater. Voor de  toekomst lijkt dit de beste optie om de afvalwaterstromen voor 

een lange periode probleemloos af te voeren. Een belangrijke voorwaarde bij de 

ondernemers die voor de optie van een gezamenlijke tuinbouwriolering zijn, is uiteraard dat 

de aanleg en exploitatie  prijstechnisch concurrerend gebeurt. Met andere woorden voor 

een prijs vergelijkbaar met  de optie van individuele zuivering/reiniging op het bedrijf. Dit 

laatste is één van de redenen waarom er bij tuinbouwondernemers weerstand is tegen de 

tuinbouwriolering. Het vertrouwen ontbreekt bij de ondernemers dat een gezamenlijke 

tuinbouwriolering tegen een concurrerende prijs kan worden aangelegd en uitgevoerd. Ook 

is men huiverig dat de jaarlijkse operationele kosten hoger uit zullen vallen wanneer men 

eenmaal is aangesloten op de riolering. Veel ondernemers zijn hierdoor van mening dat 

men tegen een gezamenlijke tuinbouwriolering is, terwijl dit feitelijk veel  genuanceerder 

ligt. 
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 Tot slot is er een 3e groep ondernemers die vanuit het principe ‘ik wil niet afhankelijk zijn 

van’ kiezen voor een bedrijfs-individuele oplossing. 

De stand van zaken op dit moment (april 2015) is dat de tuinbouwriolering zich in een impasse 

bevindt. Gemeenten willen meer initiatief zien van de tuinbouwpraktijk en stellen zich hierdoor op 

dit moment terughoudend op. Vanuit het Glastuinbouw Pact Bommelerwaard wordt op dit moment 

getracht deze impasse te doorbreken.  

 

5e groepsbijeenkomst: 10 december 2014 – locatie: Kreling Chrysant / Chrysant op Water 

Tijdens deze bijeenkomst is ingezoomd op de volgende onderwerpen: 

 Chrysant op Water. Wat is de stand van zaken van dit project? Welke ervaringen zijn 

opgedaan in de 1e 2 jaar van dit project? Hoe is het vervolg? Wat zijn de perspectieven van 

het telen op water voor de chrysantenteelt? Behalve het bezichtigen van het project is door 

Gert van de Werken (projectleider Chrysant op Water bij Kreling Chrysant) een toelichting 

gegeven op deze onderwerpen. De presentatie van Gert van de Werken  vindt u terug in 

bijlage 32.  

 

 

 Door Theo Roelofs en René Corsten zijn diverse onderwerpen behandeld, veelal in relatie 

ook tot de eerder genoemde punten in het verslag van het 3e jaar (zie ook bijlage 33): 

 Metingen waterkwaliteit in de Bommeler- en Tielerwaard door Waterschap 

Rivierenland.  

 Zuivering restwater, welke eisen komen op de tuinbouwpraktijk af. 

 Stand van zaken met betrekking tot het etiket van Admire. Wat betekenen de etiket-

eisen voor het gebruik van Admire. 

 Stand van zaken tuinbouwriolering in de Bommelerwaard en stand van zaken 

enquête. 

 Het gebruik van vochtsensoren in de grondgebonden teelt. 

 Vanuit Wingssprayer is een presentatie (zie bijlage 34) gegeven over de spuittechniek zoals 

die door Wingssprayer wordt toegepast en welke mogelijkheden deze techniek biedt voor de 

chrysantenteelt onder glas. Uiteindelijk is een proef met deze techniek bij een 

chrysantenteler in het Zuid-Hollands Glasdistrict opgestart. 

De bijeenkomst is door een 30-tal deelnemers bezocht.    

 

Waterdag 18 september 2014 

In 2014 zijn de ervaringen en resultaten uit het Praktijknetwerk gepresenteerd op de Waterdag van 

LTO Glaskracht. Deze presentatie vindt u als bijlage 35 terug bij dit verslag. 
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6e groepsbijeenkomst: 1 april 2015 – locatie: Kwekerij Rodalin 2 – Linflowers 

Recent heeft een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is door DLV 

Plant een overzicht op grote lijnen getoond welke activiteiten allemaal zijn ontplooid in het 

Praktijknetwerk. Daarnaast heeft er een afsluitende discussie in groepjes plaatsgevonden, waarbij is 

gediscussieerd en gereageerd op de stelling: ‘Om in de toekomst: onze gewassen schoon te houden 

én onze sloten schoon te houden, in welke richting moeten we de komende tijd dan verder werken?’  

 

De uitkomst van deze discussie vindt u kort en krachtig samengevat in de een na laatste sheet van 

bijlage 36.  

 

Voor een schoon gewas + schone sloot moeten we: 

 Het drainwater volledig recirculeren. 

 Gebruikmaken van goed uitgangswater + zorgen voor een juiste en goede verdeling tijdens 

de gietbeurten. 

 Secuurder watergeven en bemesten, afgestemd op de behoefte van het gewas. 

 Niveau in de sloten verder optimaliseren  om kwel en inzijging te beperken in samenspraak 

met het waterschap! 

 Gebruik maken van meer bio, betere bio, effectievere inzet van biomiddelen. 

 

 Fabrikanten moeten zorgen voor betere biociden. 

 Vaker en meer stomen. 

 Toch zal er altijd een minimale hoeveelheid chemie nodig zijn om eventuele 

besmettingshaarden op te ruimen of om een correctie te kunnen toepassen en daarmee kan 

het gebruik van chemie niet uitgesloten worden. 

 Het gewas sterker maken cq resistentie kweken middels veredeling.  

 Beter scouten en waarnemen wat er in het gewas gebeurt en daarmee eerder noodzakelijke 

maatregelen kunnen nemen. 

 

6. Resultaten 

Als resultaten van het Praktijknetwerk kunnen worden genoteerd: 

 Grondgebonden telers zijn zich beter bewust van de emissie die zijn veroorzaken door hun 

bedrijf. Het laten controleren van hun drainwater op gewasbeschermingsmiddelen was 

hierin een goed hulpmiddel. Ook het communiceren over de metingen van de kwaliteit van 

het oppervlakte water door Waterschap Rivierenland heeft hier sterk aan bijgedragen. 

 Grondgebonden telers zijn om die reden direct meer drainwater gaan recirculeren. Uit de 

individuele doorlichtingen van de bedrijven en individuele gesprekken op de bedrijven blijkt 

steeds dat dit één van de belangrijkste oplossingsrichting  is om de emissie van meststoffen 

en gewasbeschermingsmiddelen te verlagen.  
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 Daarnaast heeft het Praktijknetwerk grondgebonden telers inzicht gegeven in een breed 

scala van mogelijkheden om de emissie te reduceren. Dit rapport is met deze mogelijkheden 

doorspekt. 

 Het Praktijknetwerk heeft door middel van chemische analyses duidelijk aangetoond dat 

kwel- en/of inzijgingswater ook  bedrijfsvreemde gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Om 

deze reden heeft Waterschap Rivierenland aangegeven dat onder nog nader te bepalen 

omstandigheden het lozen van kwel- en/of inzijgingswater mogelijk moet zijn.  

 De acceptatie van een grondgebonden teelt met een geringe emissie is mede door het 

Praktijknetwerk bij diverse instanties toegenomen. Voorwaarde blijft uiteraard wel dat 

individuele bedrijven zich  maximaal moeten inspannen om de emissie zo veel als mogelijk te 

beperken. Bedrijven die deel hebben genomen aan het Praktijknetwerk zijn zich van deze 

individuele bedrijfsinspanning bewust. 

 Collectief is door de grondgebonden telers in het gebied een flinke inspanning geleverd om 

tot een optimalisatie van de grondgebonden teelt te komen. Dit hebben zijn gedaan door 

individueel op het bedrijf een inspanningsverplichting aan te gaan, maar ook door tijd en 

energie te stoppen in diverse werkgroepen die vanuit gemeenten, provincie, 

glastuinbouwpact zijn opgezet. Werkgroepen waar discussies zijn gevoerd over 

oplossingsrichtingen om de kwaliteit van het oppervlakte water in het gebied te verbeteren. 

 En tenslotte: ook richting de grondgebonden telers elders in het land is de kennis van het 

Praktijknetwerk gecommuniceerd. Door artikelen in het Vakblad voor de Bloemisterij, Onder 

Glas, Nieuwe Oogst, Bayercropscience Tuinbouw Koerier & Agrarisch Inzicht van Waterschap 

Rivierenland is de informatie volop verspreid. Daarnaast is via social media (o.a. Twitter, 

Wordpress) kennis opgedaan in het Praktijknetwerk verspreid. 

 

7. Aanbevelingen 

Zoals hiervoor is  geschreven: de acceptatie van een grondgebonden teelt in de Bommeler- en 

Tielerwaard bij de beleidsmakers is hoger geworden. De tuinbouwpraktijk is er echter nog niet. Er 

liggen nog diverse vraagstukken in het gebied open. Belangrijkste vraag hierin is: wat gaat de 

tuinbouwpraktijk doen met de reststromen van het bedrijfswater die niet her tegebruiken zijn? Op 

dit moment loopt nog steeds de discussie of een tuinbouwriolering wel of niet haalbaar (en 

betaalbaar) is, of dat er wordt gekozen voor een bedrijfsindividuele oplossing.  

In de discussie die op dit moment loopt ten aanzien van de tuinbouwriolering is een spanningsveld 

voelbaar tussen de tuinbouwpraktijk en de overheden. Dit komt de daadkracht in het vinden van een 

toekomstige oplossingsrichting niet ten goede. Het zou goed zijn om te kijken hoe deze 

koudwatervrees kan worden weggenomen.  

Praktische gezien blijven daarnaast op het gebied van bemesting de volgende aandachtspunten voor 

de tuinbouwpraktijk belangrijk bij het reduceren van de emissie c.q. het voldoen aan toekomstige 

milieueisen: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7syvrE_sYCFQLsFAod0lAICA&url=http://www.crowdfundingsandyroadranch.com/&ei=GNW3Vf6AFYLYU9KhoUA&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFvIUy1ilcAWaibXreNF9LR3_1Mww&ust=1438197399292316
http://www.ltonoord.nl/


                                                                           Fondsen                                                                   

Eindverslag Praktijknetwerk Optimalisatie Grondgebonden Teelt in de Bommeler- en Tielerwaard 

18 
 

 Het afstemmen van de watergift op de behoefte van het gewas. Door de watergift op de 

gewasbehoefte af te stemmen kan de emissie van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen maximaal worden beperkt. 

 Een goede verdeling van de regenleiding. Stappen hierin zijn gemaakt, maar voor het 

gemiddelde bedrijf zijn nog steeds relatief grote verbetering haalbaar.  

 Meten en sturen op vochtsensoren kan een beter inzicht geven in de vochtigheid van de 

grond. Het praktijknetwerk heeft aangetoond dat vochtsensoren een goede aanvulling 

kunnen geven bij beslissingen in de watergift. Vochtsensoren worden tot op heden echter 

nog weinig toegepast. 

Op het gebied van gewasbescherming zijn de volgende punten van belang: 

 Een goed management van de gewasbescherming. Met name de bestrijding van trips geeft 

de laatste jaren veel problemen. Een steeds hogere middelen inzet is hiervoor noodzakelijk. 

Goed management biedt  niet de totale oplossing, maar kan er wel voor zorgen dat 

problemen sneller worden geconstateerd en daardoor effectiever kunnen worden aangepakt 

c.q. opgelost. 

 Betere biologische bestrijders voor de trips. In de gewasbescherming van chrysant en het 

toepassen van biologische bestrijders is trips het grote knelpunt. De huidige biologische 

bestrijders zijn niet effectief genoeg. 

 Nieuwe milieuvriendelijke middelen voor de grondgebonden teelt, bij voorkeur biociden. De 

toekomst van de gewasbescherming voor de komende jaren ligt bij nieuwe 

gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, zo genaamde biociden. 

 Verbetering van de spuittechniek. 2x is hier in het praktijknetwerk aandacht aan besteed. 

Beide keren blijft het gevoel hangen dat in de spuittechniek nog een grote verbeterslag is te 

maken.  

 

 

Overzicht bijlagen: 
1) Deelnemers Praktijknetwerk Optimalisatie Grondgebonden Teelt Bommeler- en Tielerwaard 
2) Presentatie René Corsten 22 mei 2012 op bijeenkomst Glastuinbouwpact Bommelerwaard 

over het PNW 
3) Vragenlijst gebruikt tijdens de individuele bedrijfsbezoeken in de 2e helft van 2012 
4) Uitnodiging 1e groepsbijeenkomst 28 november 2012 bij drinkwaterbedrijf Dunea te Brakel 
5) Presentatie Guus Meis LTO Noord Glaskracht 28 november 2012 
6) Presentatie Theo Roelofs DLV Plant 28 november 2012 
7) Uitnodiging 2e groepsbijeenkomst 27 maart 2013 bij Janity Flowers in Bruchem 
8) Presentatie Laurens Vlaar CLM 27 maart 2013 
9) Presentatie Laurens Vlaar CLM (in samenwerking met Waterschap Rivierenland) 27 maart 

2013 
10)  Presentatie Vincent Dobbe – Onafhankelijk Project Coördinator Waterkwaliteit – ingehuurd 

door het Project Bureau Herstructurering Glastuinbouw Bommelerwaard 27 maart 2013 
11)  Presentatie Theo Roelofs DLV Plant 27 maart 2013  
12) Uitnodiging 3e groepsbijeenkomst – 3 juli 2013 
13) Presentatie Theo Roelofs – DLV Plant BV – 3 juli 2013 
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14) Uitnodiging 4e groepsbijeenkomst – 11 december 2013 
15) Uitnodiging aansluitende bijeenkomst problematiek riolering – 11 december 2013 
16) Presentatie Theo Roelofs – DLV Plant BV – 11 december 2013 
17) Presentatie René Corsten –  DLV Plant BV – 11 december 2013 
18) Excel document registratie waterstromen 
19) Uitnodiging 5e groepsbijeenkomst – 12 maart 2014  
20)  Presentatie Theo Roelofs & René Corsten – beiden DLV Plant BV –  12 maart  2013 
21)  Presentatie Gerard van Lier – Revaho – 12 maart 2014 
22)  Flyer project Precisie Irrigatie 
23)  Poster project Precisie Irrigatie 
24)  Mail over litertellers 
25)  Folder met de beoogde literteller 
26)  Verslag workshop wortelknobbelaaltjes – 25 juni 2013  
27)  Presentatie René Corsten – DLV Plant BV – 25 juni 2013 
28)  Programma bemestingscursus najaar 2013 
29)  Presentatie 10 oktober 2013 bij Waterschap Rivierenland 
30)  Presentatie 8 oktober 2013 tijdens Waterdag LTO Groeiservice / WUR Glastuinbouw  
31)  Presentatie 12 december aan Stuurgroep Waterkwaliteit Bommeler- en Tielerwaard 
32) Presentatie Gert vd Werken Chrysant op Water – 10 december 2014 
33) Presentatie Theo Roelofs / René Corsten Aktualiteiten Praktijknetwerk- 10 december 2014 
34) Presentatie Wingssprayer – 10 december 2014 
35) Presentatie Waterdag – 18 september 2014 
36) Presentatie slotbijeenkomst Praktijknetwerk - 1 april 2015 
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