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Oproep (klein) glas: ga aan de slag! 

Bent u teler van gewassen en producten in de vollegrond, en heeft u daarnaast 

ondersteunend glas op uw bedrijf? Dan geldt sinds 1 januari 2018 dat u vanuit deze kas 

geen water meer mag lozen op oppervlaktewater, riool of bodem wanneer u in de kas 

gewasbeschermingsmiddelen of bepaalde reinigingsmiddelen gebruikt. Zelfs wanneer dat 

maar 1x per jaar is. Het doel hiervan is te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in 

het oppervlaktewater terecht komen. Dit is ook voor u belangrijk om het huidige 

middelenpakket voor u als teler beschikbaar te houden. 

In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat u vanaf 1 januari het te lozen restwater vanuit de 

kas eerst moet zuiveren voordat u dit water loost. Als u overgaat op maximale recirculatie of 

geen gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen (definitie zie verderop), kunt u deze 

restwaterstroom beperken of zelfs helemaal voorkomen. In het najaar van 2017 hebben LTO 

Noord, ZLTO, LLTB en LTO Glaskracht Nederland u hierover op verschillende manieren 

geïnformeerd, o.a. via nieuwsbrieven en bijeenkomsten.  

Heeft u al actie ondernomen om te zorgen dat u aan de zuiveringsplicht of aan 

de eisen van nul-lozing voldoet? U moet dat zelf aantonen bij controles!  

LTO kan u hier bij helpen. 

 

Voor wie geldt deze verplichting? 

De verplichting tot zuiveren of nul-lozing geldt voor alle bedrijven met vaste opstanden van 
glas en/of kunststof ongeacht de oppervlakte, én wanneer in deze overdekte kassen of 
tunnels (wel eens) gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.  
Schuurkassen (een lichtdoorlatende constructie die gebruikt wordt voor het broeien van 
bolbloemen), cabrioletkassen die tijdens het teeltseizoen voor meer dan 50% open staan, en 
foliekassen/tunnels waar de wanden tijdens het teeltseizoen zijn opgerold, zijn uitgezonderd 
van de zuiveringsplicht. Hetzelfde geldt voor verplaatsbare folietunnels, rolkassen, 
regenkappen en andere teeltondersteunende voorzieningen (constructies met kunststof 
bedekking met name ter bescherming van de teelt tegen weersinvloeden). 

De zuiveringsplicht of verplichting tot nul-lozing geldt niet als u geen gewasbeschermings-
middelen gebruikt of uitsluitend middelen die hun werking ontlenen aan micro-organismen 
als bacteriën of schimmels, anorganische stoffen zoals zouten en elementen zoals metalen. 
Klik voor meer informatie op deze link  
 

Stappenplan nul-lozing 

Voor bedrijven met (klein) glas of ondersteunend glas is er een goed alternatief voor de 

zuiveringsplicht, namelijk door ervoor te zorgen dat er geen lozing meer plaats vindt van 

water waar mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in kunnen zitten. Door het aantonen van 

deze zogenaamde nul-lozing bent u dan vrijgesteld van de zuiveringsplicht. Zie de informatie 

in het bijgevoegde kader met het stappenplan aantonen nul-lozing. 

 

LTO helpt u bij aantonen nul-lozing  

LTO Noord en ZLTO ondersteunen ondernemers bij het aantonen van de nul-lozing op hun 

bedrijf. Wij houden contact met de waterschappen en leggen de opgestelde documentatie ter 

goedkeuring voor. Aan deze individuele advisering zijn kosten verbonden.  

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/content/5Zuiveringsplicht/doc/Artikelen/Middelen_die_niet_onderzuiveringsplicht_vallen.pdf
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Kosten individuele advisering LTO Noord  

 € 450 voor bedrijven met ondersteunend glas en lid van LTO Noord of een gelieerde LTO 

organisatie* 

 € 900 voor bedrijven met ondersteunend glas die geen lid zijn van LTO Noord of een 

gelieerde LTO organisatie* 

 € 900 voor glastuinbouwbedrijven en lid van LTO Noord of een gelieerde LTO 

organisatie* 

 € 1.800 voor glastuinbouwbedrijven die geen lid zijn van LTO Noord of een gelieerde 

LTO organisatie* 

 

Kosten individuele advisering ZLTO  

 € 500 voor bedrijven die lid zijn van ZLTO of een gelieerde LTO organisatie* 

 € 750 voor bedrijven die geen lid zijn van ZLTO of een gelieerde LTO organisatie* 

 Bij meerdere locaties zijn de meerkosten:  

o Voor (gelieerde) leden € 250 extra per locatie. 

o Voor niet-leden €375 extra per locatie. 

* Gelieerde LTO organisaties zijn: LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB. 

 

Nul-lozing in de praktijk 

 

Koos Buitenhuis uit Boskoop vertelt hoe over de waterstromen op zijn bedrijf en welke acties 

hij nog moet ondernemer voor de status nul-lozing. Klik op deze link. 

https://www.youtube.com/embed/icyzo7_GRAs
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 Stappenplan nul-lozing 

 

Voor het aantonen van de nullozing kunt u de volgende stappen doorlopen van uw bedrijf:  

1. Watersysteem sluiten en samenstellen bewijsvoering 

Breng hiervoor de waterstromen in beeld. Het in beeld brengen van waterstromen kost even tijd, afhankelijk van de complexiteit van je 

bedrijf. Begin eens met een tekening of een grove schets. Zorg dat u ieder afvoerpijpje kunt verklaren.  

Een waterstromen-inventarisatie kan bestaan uit: 

1. Algemene omschrijving bedrijf 

2. Schematische tekening watersysteem 

3. Technische tekeningen van het bedrijf in relatie tot watersysteem 

4. Globale waterbalans met verwijzing naar UO (UitvoeringsOrganisatie) 

5. Onderhoudsplan, logboek watersystemen en controle bevoegd gezag 

6. Omschrijving aanpak situaties, zoals teeltwisseling en calamiteiten.  

7. Bezoekersverslag toezichthouders met aantoning nul-lozing. 

 

2. Uitnodigen bevoegd gezag voor controlebezoek 

Als je je watersystemen genoeg in beeld hebt voor jouw gevoel, nodig je het waterschap uit.  

3. Controlebezoek op basis bewijsvoering  

4. Nul-lozing vastleggen in bezoekersverslag en ondertekenen  

Vergeet dit niet. Dit geeft je de status nul-lozing en zorgt voor zekerheid voor jou als ondernemer. 

5. In UO-registratie opnemen bedrijf als nul-lozer  

6. Reguliere controles 

Het bevoegd gezag kan reguliere controles uitvoeren.  

7. In geval van lozing, vervalt nul-lozing. (m.u.v. calamiteit) 

Een calamiteit moet je direct bij het waterschap melden. Zo geef je zelf ook aan dat het gaat om een calamiteit en kan het waterschap als 

het nodig is maatregelen nemen om de watervervuiling te niet te doen. Door transparant te zijn, voorkom je ongewenste uitslagen in 

onderzoeken naar waterkwaliteit.  

8. Substantiële wijzigingen verwerken/ doorgeven  

9. Bewijsvoering aanwezig op bedrijfslocatie 

Zorg dat de bewijsvoering aanwezig is op de locatie, zodat je ten allen tijde kunt aantonen dat je de status nul-lozing in bezit hebt. 

 

Meer weten? Bekijk dan: 

 Het stappenplan op de LTO Noord website  

 Waterzuiveringsplicht van kracht, hoog tijd voor actie op de ZLTO website 

 

https://www.ltonoord.nl/dossiers/zuiveringsplicht-ondersteunend-glas/stappenplan-status-nul-lozing
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2018/januari/waterzuiveringsplicht-van-kracht-hoog-tijd-voor-actie

