Referentie casus
Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit
lozingswater in een collectief tuinbouwgebied
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De casus
TOM (Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij) zag als
eerste ontwikkelaar de noodzaak van nieuwe en geavanceerde systemen voor waterbehandeling in tuinbouwgebieden in Nederland. Destijds was er nog geen
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Verwijdering van gewas-
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Bruin B.V. te vragen een nieuw behandelingssysteem te

beschermingsmiddelen

De oplossing
Voor dit systeem is gekozen voor een combinatie van
technologieën voor optimale flexibiliteit om ervoor te

Resultaten
De installatie werd goedgekeurd volgens de strenge
Nederlandse regelgeving. Het is hiermee het eerste
goedgekeurde systeem in Nederland voor collectieve
zuivering van lozingswater in de tuinbouwsector. In 2019
werd het systeem aangepast aan de hogere capaciteit
van het groeiende, moderne kassengebied waar dit systeem zijn dienst bewijst.

