Referentie casus
Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit
lozingswater in een individueel tuinbouwgebied
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mogelijkheden worden aangeboden en geïntegreerd.

Ridder Growing Solutions, voorheen Hortimax en sinds
jaar en dag gewaardeerde partner van Van Remmen,
wilde een systeem ontwikkelen dat kon voldoen aan
de regelgeving en waarmee ze tegelijkertijd tuinders
een
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en

krachtige
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krachtige installatie, aan de strengste eisen te voldoen.

Doel
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Van Remmen werd aangewezen om dit systeem voor

Verwijdering van gewas-

Ridder Cleanlite

Ridder te ontwikkelen met behulp van hun Advanox™-
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Resultaten
Het systeem werd volledig goedgekeurd, voor behandeling
van lozingswater, maar ook voor gebruik met Imidacloprid
waarvoor zelfs nog hogere eisen gelden. Het CleanLite™-systeem wordt inmiddels wereldwijd met groot succes
verkocht.

Customer quote:
Jerre de Blok, Ridder Growing Solutions: ‘’Sinds 2013 werken we nauw samen
met Van Remmen UV Technology vanwege hun uitgebreide kennis van UVsystemen en de bestanddelen die hiervoor nodig zijn. De medewerkers van
Van Remmen zijn altijd bereid mee te denken bij uitdagingen en in te spelen op
nieuwe kansen. Dat stel ik enorm op prijs. Deze samenwerking leidde tot Ridder
CleanLite. Wij waren in staat deze installatie in korte tijd te ontwikkelen en er
BZG-goedkeuring voor te krijgen. Inmiddels gebruiken bijna 200 tuinders in
Nederland dit systeem om hun lozingswater te zuiveren. “

