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Samenvatting 

Dit project betreft industrieel onderzoek naar de behandeling  van het (gezamenlijk) spuiwater van 
glastuinbouwbedrijven in Berlikum. Hoofddoel van het project is om de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te laten voldoen aan de wettelijke 
zuiveringsplicht van 95%, zoals die per 01-01-2018 is gaan gelden, tegen lagere kosten dan de 
actuele marktprijs. Het project is een initiatief van LTO Noord Glaskracht. Het onderzoek bouwt 
voort op onderzoek van Wageningen UR en is uitgevoerd door het Centre of Expertise Water 
technology (CEW), in samenwerking met technologie-ontwikkelaar Easymeasure BV en 
installatiebouwer Water Waves BV uit Leeuwarden. Easymeasure BV heeft een 
proefinstallatieonderzoek gedaan in het Water Applicatie Centrum Leeuwarden en tests uitgevoerd 
met een praktijkinstallatie bij tomatenteler Maatschap R. en C. van Marrewijk in Berlikum. Uit beide 
onderzoeken blijkt dat aan de zuiveringsplicht voldaan kan worden met een nieuwe variant van de 
Fentonreactie, waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken onder invloed van een 
oxidatiemiddel (waterstofperoxide), UV-C straling en ijzerionen die door middel van elektrolyse in 
oplossing worden gebracht. De kwartsbeschermbuizen van de UV-C lampen worden tegen vervuiling 
beschermd door middel van ultrasone trillingen zodat periodieke reiniging met zuur niet 
noodzakelijk is. Collectieve zuivering blijkt in Berlikum slechts beperkte financiële voordelen te 
hebben ten opzichte van een individuele zuivering. 
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Inleiding 
 

1.1 Projectomschrijving 

Dit project betreft industrieel onderzoek naar de behandeling  van het (gezamenlijk) spuiwater van 
de glastuinbouwbedrijven in Berlikum, met als doel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen 
naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het project is een initiatief van LTO Noord Glaskracht 
vanuit de aankomende wettelijke verplichting (volgend op de tweede nota duurzame 
gewasbescherming) om emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw te 
reduceren. Al een aantal jaar is duidelijk dat het spuiwater van glastuinbouwbedrijven 
gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten als deze op het bedrijf zijn gebruikt. Lozing van spuiwater 
op het oppervlaktewater zorgt voor normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. Lozing van 
spuiwater op de riolering brengt de gewasbeschermingsmiddelen naar groter oppervlaktewater en 
de concentraties zijn dan afhankelijk van o.a. de zuiverende werking van de rioolwaterzuivering. Er is 
beperkt onderzoek beschikbaar, maar de algemene aanname is, dat de rioolwaterzuivering de 
gewasbeschermingsmiddelen niet volledig uit het water verwijdert. 
 
Bij Wageningen UR is in 2012 al gestart met onderzoek naar technieken die 
gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater kunnen verwijderen. Een aantal technieken zijn 
onderzocht en op onderzoeksniveau is een verwijdering van meer dan 95% haalbaar. Momenteel 
worden praktijkproeven voorbereid om te onderzoeken of deze technieken in de praktijk toepasbaar 
zijn. De kosten die met deze technieken gepaard gaan zijn aanzienlijk en het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI) heeft berekend dat de huidige technieken eigenlijk maar voor een beperkt aantal 
bedrijven bedrijfseconomisch haalbaar zijn.  
 
Tijdens het onderzoek bij Wageningen UR bleek dat zuivering met waterstofperoxide in 
aanwezigheid van opgelost ijzer goede mogelijkheden bood. Wageningen UR onderzoekt echter 
alleen technieken, waarbij de producent de instellingen bepaalt, en geen zuiveringsprincipes. De 
methode met waterstofperoxide biedt (voor zover nu bekend als enige) de optie om op korte 
termijn de kosten voor zuivering aanzienlijk te verlagen. Voor de glastuinbouwsector is het daarom 
van belang dat deze methode verder wordt onderzocht. Waterstofperoxide is een algemeen 
leverbare stof. Een producent is om die reden wel geïnteresseerd in onderzoek naar deze 
toepassing, maar uit concurrentieoverwegingen niet bereid het onderzoek te financieren. De 
omstandigheden in Berlikum (m.n. aanpassing rioleringssysteem en nabijheid onderzoeksfaciliteiten 
van het CEW) zijn zeer geschikt om het zuiveringsprincipe (Fenton-reactie) nader te onderzoeken. 
Met dit onderzoek wordt een belangrijk kennishiaat ingevuld. 
 
Via LTO worden de tuinders in het glastuinbouwgebied direct als belanghebbenden bij het project 
betrokken. De gemeente Menameradiel is, in verband met de aanpassingen  van het riool, waarvoor 
zij € 150.000 investeert, betrokken. Na de rioolaanpassing wordt het spuiwater van de tuinbedrijven 
samen met het huishoudelijk afvalwater via twee leidingen naar één centraal punt gebracht. Het 
Wetterskip Fryslân verplaatst in dit kader de locatie van een gemaal (nu in een woonwijk) naar 
ditzelfde punt. Het Wetterskip draagt verder zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de 
provincie Fryslân (voor zover geen Rijkswater). Het Centre of Expertise Water technology (CEW) 
tenslotte zal, in samenwerking met technologie-ontwikkelaar Easymeasure BV en installatiebouwer 
Water Waves BV uit Leeuwarden, onderzoek verrichten naar een effectieve en doelmatige 
zuiveringsmethode voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit het spuiwater van de 
tuinbouwbedrijven. De voorgestelde techniek zal vervolgens door Water Waves BV gebouwd en 
vermarkt gaan worden. 
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Het projectteam bestond uit het Center of Expertise Water Technology (CEW), het Wetterskip 
Fryslân, de Gemeente Menameradiel, LTO Noord Glaskracht, Water Waves B.V., EasyMeasure B.V. 
en tuinbouwbedrijf Van Marrewijk in Berlikum waar de praktijkinstallatie is getest. Het onderzoek 
werd uitgevoerd met medewerking van studenten van de Van Hall Larenstein Hogeschool. De 
looptijd van het project was van december 2015 tot juni 2017. 
 

De oorspronkelijke projectdoelstelling was om de technologie van de Fentonreaktie, zoals getest 
door Wageningen UR, door te ontwikkelen naar een zuiveringsconcept waarmee tenminste 80% van 
alle gewasbeschermingsmiddelen uit spuistromen van de glastuinbouw worden verwijderd tegen 
50% van de actuele marktprijs. Tijdens de vormgeving van de samenwerking bleek dat de 
zuiveringseisen werden aangescherpt naar een verwijderingsrendement van de 
gewasbeschermingsmiddelen uit de spuistromen van tenminste 95%. In lijn met deze aangescherpte 
zuiveringseis werd de doelstelling geherformuleerd naar: “de verwijdering van 
gewasbeschermingsmiddelen uit spuistromen van de glastuinbouw met een 
verwijderingsrendement van tenminste 95% tegen lagere kosten dan de actuele marktprijs door 
middel van een technologie die is gebaseerd op de Fentonreaktie”. 
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1.2 Doelstelling en eindresultaat 

De doelstelling van het onderzoek is te komen tot een plan van aanpak en een ontwerp van een 
zuivering, waarmee de gewasbeschermingsmiddelen op een effectieve en doelmatige wijze 
verwijderd kunnen worden uit het spuiwater van de glastuinbouw in Berlikum. Tevens is het 
ontwerp getoetst  middels experimenten met een pilot-installatie bij tomatenteler Van Marrewijk in 
Berlikum. 
 
Concreet zijn, ter realisatie van de doelstelling de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Het uitwerken van een business case voor een spuiwaterzuivering in het glastuinbouwgebied 
Berlikum waarbij de wenselijkheid en economische haalbaarheid van een collectieve 
zuiveringsinstallatie wordt vergeleken met die van individuele installaties per tuinder. 

 

 Inventariseren van benodigde zuiveringsmaatregelen om het spuiwater van de 
glastuinbouwbedrijven in combinatie met huishoudelijk afvalwater te behandelen (gericht 
op verwijderen gewasbeschermingsmiddelen) in een lokale collectieve voorziening (lokaal 
centraal) dan wel in een RWZI (centraal). 

 

 Laboratoriumonderzoek naar het toepassen van de (foto)-Fentonreactie als oxidatieve 
methode om gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit spuiwater. Uitgangspunt 
hierbij is dat het zuiveringsconcept simpel en robuust is met lagere jaarkosten (afschrijving 
investering, energiekosten en chemicaliënkosten) dan de huidige stand der techniek. 
Specifiek gaat het om het vaststellen van de effectiviteit en benodigde condities waaronder 
de Fentonreactie plaatsvindt, waardoor het besparingspotentieel inzichtelijk wordt. Tijdens 
het laboratoriumonderzoek is de technische en economische haalbaarheid onderzocht van 
ijzerelectrolyse, UV-C straling, ultrasound en een spectrofotometrische sensor als 
additionele maatregelen om de zuiveringskosten omlaag te brengen. 

 

 Realisatie van een praktijkinstallatie en uitvoering van praktijktests bij het tuinbouwbedrijf 
Van Marrewijk in Berlikum zodat de technische en economische haalbaarheid van de 
technologie kan worden beoordeeld. 
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2. Resultaten 
 

Opmerking vooraf: door sterk gewijzigde regelgeving is de focus van het project gaandeweg steeds 
meer komen te liggen op het door ontwikkelen van de techniek voor het halen van de 95% 
rendementseis en steeds minder op het uitwerken van centrale/ decentrale alternatieven. 
 

2.1. Business case spuiwaterzuivering glastuinbouwgebied 
Berlikum 

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 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 
- Leidingwerk (afstand tussen bedrijven) 
- Pompen 
- Rente en aflossing (levensduur van de machine) 

 
Door deze factoren duidelijk te hebben kon een goede berekening gemaakt worden waarin 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 € 11.800 per 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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Na deze conclusie kan een duidelijk advies worden gegeven. 
Tijdens de interviews gaven tuinders aan dat een eventuele samenwerking veel voordelen op zou 
moeten leveren. Uit de resultaten van de businesscase blijkt dat er een klein voordeel is, maar dit is 
niet significant. De tuinder zou te veel flexibiliteit moeten inleveren bij het samenwerken, terwijl 
enige 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. 
 
Een tweede 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. 
 
Bron: Afstudeerverslag van Rik Vreugdenhil, student Hogeschool VHL, december 2016. 
 
 
 
 

2.2. Inventarisatie van benodigde zuiveringsmaatregelen om 
het spuiwater van de glastuinbouwbedrijven in 
combinatie met huishoudelijk afvalwater in een centrale 
voorziening. 

 

In deze inventarisatie is gekeken naar een lokaal centrale behandeling waarbij het spuiwater van de 
glastuinbouwbedrijven in combinatie met huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd en naar een 
centrale zuivering in een RWZI. 
 

 
Lokaal centraal 
Omdat het glastuinbouwgebied in Berlikum een aaneengesloten gebied is zonder andere industriële 
bedrijvigheid en woonwijken, was het in principe mogelijk om het gezamenlijk afvalwater van het 
gebied te behandelen voordat het via het rioolgemaal in Berlikum naar de rwzi wordt gepompt. Bij 
de aanpassing van het riool en de nieuwe locatie van het gemaal (buiten de bebouwde kom) is hier 
rekening mee gehouden. Van deze variant is uiteindelijk afgezien omdat dan gemengd spuiwater en 
huishoudelijk afvalwater behandeld moet worden en een extra voorzuivering nodig zou zijn. Deze 
zuivering van huishoudelijk afvalwater heeft verder geen toegevoegde waarde, omdat het effluent 
alsnog op het riool geloosd wordt. Een optie was om het huishoudelijk water af te koppelen en het 
spuiwater af te voeren via het riool naar een centraal zuiveringspunt bij het gemaal. Het 
huishoudelijke afvalwater zou dan lokaal via helofytenfilters of iets dergelijks behandeld moeten 
worden. De omvang van het project liet niet toe om dit verder uit te werken. Het aanleggen van een 
apart rioolstelsel en het vervolgens centraal bij het rioolgemaal behandelen van het spuiwater, is 
financieel niet haalbaar (zie werkpakket 5 businesscase). Bij nieuw aan te leggen 
glastuinbouwgebieden is dit wel een reële mogelijkheid, zoals bij het tuinbouwgebied Nieuw 
Prinsenland. 
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Centraal 
Wetterskip Fryslân heeft nog overwogen om het spuiwater gezamenlijk met het huishoudelijk 
afvalwater te zuiveren op rwzi St. Annaparochie. De gedachte hierachter is dat in dat geval ook 
medicijnresten en andere nieuwe stoffen uit huishoudelijk afvalwater kunnen worden verwijderd. 
Hier is van afgezien omdat de planvorming voor verwijdering van medicijnresten een ander tijdpad 
kent dan de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. Ten aanzien van de verwijdering van 
medicijnresten zijn de eerste landelijke verkenningen (hotspotanalyse voor relevante rwzi’s en een 
technologieverkenning) pas najaar 2017 gereed, hoe groot de bestuurlijke en maatschappelijke 
aandacht voor dit onderwerp ook is. Het Wetterskip heeft nog geen concrete plannen om 
medicijnresten te verwijderen, zodat deze centrale optie in het tijdsbestek van het project niet 
haalbaar was. 

 

 

 

2.3 Laboratoriumonderzoek naar het toepassen van de foto-
Fentonreaktie voor het verwijderen van 
gewasbeschermingsmiddelen 

 
Het laboratoriumonderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd waarbij opgemerkt wordt dat 
een “quick scan” is gemaakt van de optimalisatiemogelijkheden van de Fentonreaktie is plaats van 
gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek. 
 
De oorspronkelijke in het project geformuleerde doelstelling om, gebruikmakend van de 
Fentonreaktie, 80% van de gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit spuistromen van de 
glastuinbouw lijkt op basis van de laboratoriumproeven technisch en economisch haalbaar. Een 
belangrijke procesparameter om deze doelstelling te bereiken is de pH die hiertoe naar circa pH=4.5 
verlaagt dient te worden. Een zuiveringsrendement van tenminste 95% is met deze technologie 
echter niet haalbaar gebleken. 

 
Gezien de aanscherping van de zuiveringseisen door de wetgever naar 95% is vervolgens naar 
mogelijkheden gekeken om de Fentonreaktie verder te optimaliseren. 
 
Tijdens het onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat voor het verkrijgen van reproduceerbare 
resultaten bij experimenten met standaardwater een zeer intensieve menging van het 
reactiemengsel noodzakelijk is. De resultaten van het onderzoek hebben tot de hypothese geleid dat 
een aantal gewasbeschermingsmiddelen adsorberen aan de kleimineralen en / of humuszuren die in 
het standaardwater aanwezig zijn en dat dit proces invloed heeft op de reactiekinetiek van het 
oxidatieproces van de gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Na een reeks verkennende optimalisatie-experimenten is de conclusie getrokken dat de toepassing 
van UV-C straling in combinatie met de dosering van waterstofperoxide en ijzerelektrolyse een 
technisch en economisch interessante optie is voor oxidatie van de gewasbeschermingsmiddelen. 
Verder bleek uit het onderzoek dat door toepassing van ultrasound het periodiek zuren van de 
kwartsbeschermbuizen, om deze schoon te houden, achterwege kan blijven. Op basis van dit goede 
resultaat werd door het projectteam besloten om een praktijkinstallatie te bouwen die vervolgens 
bij tomatenteler Maatschap R. en C. van Marrewijk in Berlikum is getest. 
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Een aandachtspunt dat niet expliciet is meegenomen in het laboratoriumonderzoek , is de vorming 
van (mogelijk toxische) oxidatie-nevenproducten. Dit aspect is door LTO Glaskracht ingebracht in het 
onderzoek dat KWR uitvoert in het kader van het TKI Watertechnologie, gericht op onderzoek naar 
de vorming van metabolieten bij geavanceerde oxidatie van glastuinbouwspuiwater. 
 
 
 

2.4. Realisatie van de praktijkinstallatie en testen  bij 
tomatenteler van Marrewijk in Berlikum 

Op basis van het veelbelovende laboratoriumonderzoek is in mei 2016 door het projectteam een go-
beslissing genomen voor de realisatie van een praktijkinstallatie en voor het uitvoeren van 
praktijktesten met deze installatie bij tomatenteler Van Marrewijk in Berlikum. 
 
De installatie is volautomatisch, modulair opgebouwd, heeft een capaciteit van 200 liter/uur en is 
eenvoudig in stappen uit te breiden tot een capaciteit van 2 m3/uur. 

 
Uit tests met de proefinstallatie en standaardwater is gebleken dat de proefopstelling met succes is 
opgeschaald. Ondanks dat niet voor alle gewasbeschermingsmiddelen de 95% gehaald werd, 
voldeed de installatie aan de (technische) verwachtingen en worden voor verscheidene 
componenten hoge verwijderingsrendementen gehaald.   
 
Dankzij het praktijkonderzoek bij Van Marrewijk werd duidelijk dat het concept aanzienlijk kon 
worden geoptimaliseerd en vereenvoudigd door alle reactiestappen in één reactievat uit te voeren. 
Hiertoe werd een basisontwerp gemaakt voor een elektrolyse-unit en stacks van UV-C- & 
ultrasoundunits die boven op het reactievat gemonteerd kunnen worden. Gezien de grote 
optimalisatiemogelijkheden van het ’alles-in-één-reactievat–concept’ werd in november 2016 door 
het projectteam besloten om dit concept verder uit te werken en de subsidieverstrekker 
toestemming te vragen om een praktijkinstallatie versie 2.0 te maken. 

 
Figuur 1 laat een foto zien van de volledig geautomatiseerde praktijkinstallatie versie 2.0 met het 
‘alles-in-één-reactievat–concept’, die op het eind van het project gereed was en waarmee twee 
experimenten zijn uitgevoerd met standaardwater. 
 

Figuur 1. De praktijkinstallatie 2.0 met het ‘alles-in-één-reactievat–concept’ zoals geïnstalleerd in het 
Waterapplicatiecentrum te Leeuwarden voor experimenten met standaardwater. 
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Het reactorconcept bestaat uit een volledig geautomatiseerd systeem dat automatisch water 
inneemt, zuivert en loost of beschikbaar maakt voor hergebruik. Bovenop de reactor zijn 4 
demonteerbare units met elk 6 UV-C-lampen en in het midden een ultrasound unit te zien. 
Rechtsachter is de ijzerelektrolyse te zien. Bovenop de reactor, rechtsvoor, zijn de aansluitingen te 
zien van de sensors die het reactieverloop volgen en, bij wisselende samenstelling van het te 
zuiveren water, de dosering van chemicaliën automatisch kunnen bijsturen naar het optimale 
niveau. 
 
Het ‘alles-in-één-reactievat–concept’ brengt de volgende voordelen met zich mee: 

 
1. Efficiënt en eenvoudig reactorontwerp: dankzij het batchproces en intensieve 

menging in de reactor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kinetiek van de AOP-
reactie. Ten opzichte van continu doorstroomde systemen is geen speciaal 
reactorontwerp nodig om terugmenging en verblijftijdsspreiding tegen te gaan, 
hetgeen investeringskosten bespaart. 

2. Lage onderhoudskosten en geen periodieke reinigingsstappen van UV-C-
kwartsbuizen dankzij de ultrasound. Een onderhoudsfrequentie van eens per jaar 
volstaat en kan worden uitgevoerd bovenop de reactor, waarbij alle 
vervangingsonderdelen snel kunnen worden verwisseld, zelfs als het vat gevuld is 
met water. 

3. In verreweg de meeste gevallen is voorfiltratie van het te behandelen water niet 
noodzakelijk dankzij de ultrasound, de intensieve menging en de ijzerelectrolyse. 
Aangezien voorfiltratie en vervolgens het lozen van het filterresidu alsnog pesticiden 
of medicijnresten in het milieu brengt, levert dit naast een besparing op 
investeringskosten ook een belangrijke bijdrage aan een schoon milieu. 

4. De reactor zelf is ook een buffervat zodat in veel toepassingen zowel de 
investeringskosten als de footprint van de installatie worden gereduceerd. 

5. Het systeem is volledig geautomatiseerd en alle procesdata en 
waterkwaliteitsmetingen worden zowel lokaal gelogd als automatisch opgeslagen op 
een cloudserver, die tevens een alarmfunctie door middel van e-mail en SMS heeft. 

6. Het systeem is "eindeloos" op te schalen, simpelweg door grotere reactordimensies 
te kiezen, meer units bovenop de reactor te monteren en eventueel het vermogen 
van de UV-C-lampen en ultrasound per unit te vergroten. 

 
De praktijkinstallatie versie 2.0 was net gereed voor de afsluiting van het project, zodat binnen het 
project nog 3 oriënterende tests met standaardwater konden worden uitgevoerd. Bij afsluiting van 
het project waren de resultaten zeer veelbelovend maar werd het vereiste rendement van 95% nog 
niet voor alle 11 gewasbeschermingsmiddelen gerealiseerd. De verwachting is dat de installatie met 
enkele aanpassingen van de procescondities de vereiste 95% verwijderingsefficiency ruimschoots zal 
halen. 
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3. Financiën 

 
Partner In kind Cash Totaal Gerealiseerd 

CEW  €   7.500 - €    7.500 - 

Wetterskip Fryslân €   2.800 €   22.500 €   25.300 - 

Gemeente Menameradiel €   1.680 €   10.000 €   11.680 - 

Easymeasure € 14.180 €     2.500 €   16.680 - 

Water Waves €   2.800 €     2.000 €     4.800 - 

LTO €   2.240 €     8.250 €   10.490 - 

Tuinders €   2.600 €   30.000 €   32.600 - 

Bijdrage Provincie Fryslân - €   71.120 €   71.120 - 

Totaal € 33.800 € 146.370 € 180.170 € 183.187 
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