
Commissie 

Integraal 

Waterbeheer 

Recirculatie drainagewater 
van grondgebonden 

glastuinbouw bedrijven 

CIW/CUWVO, JANUARI 1996 



Overzicht rapporten CIW/CUWVO VI 
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Door werkgroep VI van de CIWICUWVO zijn reeds eerder rapporten 
uitgebracht over: 

verf-, lak- en drukinkîfabrieken 
grafische industrie 
ziekenhuizen 
diffuse bronnen 
fotografische industrie 
afvalstortplaatsen 
bedrijven voor oppervlaktebehandeling van metalen 
houtreinigingsbedrijven 
stralen en conserveren van mobiele objecten 
champignonteeltbedrijven 
grondwaterbehandeling bij bodemsaneringsprojecten 
laboratoria 
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auto- en aanvetwante bedrijven 
zeefdrukkerijen 
tandheelkundige verzorging 
agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen 
het afspuiten van recreatievaartuigen 
het stralen en conserveren bij scheepswerven voor 
beroepsvaart en grote jachten 
houtimpregneerbedrijven 
overstortingen uit rioolstelsels en regenwaterlozingen 
handhaving van Wvo-vergunningen 
glastuinbouw 
bloembollenteelt - deelrapport 1 
vatenwasserijen 
farmaceutische industrie 
autowrakkeninrichtingen 
textielveredelingsindustrie 
GFT-afvalverwerking 
levensmiddelenindustrie, nutriëntenemissies 
landbouwloonbedrijven 
melk(rund)veehouderijen 
handboek Wvo-vergunningverlening 
risico’s van onvoorziene lozingen 
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Bovenstaande rapporten kunnen worden aangevraagd bij het secreta- 
riaat van de CIWICUWVO, Hoofddirectie van de Waterstaat, postbus 
20906,2500 EX Den Haag, telefoon (070) 351 8038. 
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Ten geleide 

...................................................................................... 

Op 1 november 1994 is het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw in werking 
getreden. In dit besluit is, op basis van de aanbevelingen in de CUWVO- 
rapportage "Afvalwaterproblematiek glastuinbouw" van maart 1993, een 
saneringslijn voor de lozingen van afvalwater van deze sector uitgezet. 
Deze saneringslijn bestaat onder meer uit het recirculeren van afvalwater. 

Aan het recirculeren van afvalwater is in het Lozingenbesluit voor 
grondteelt o.a. vorm gegeven door de waterkwaliteitsbeheerder de 
mogelijkheid te bieden om bij nadere eis recirculatie van drainagewater 
te verplichten (vanaf 1/1/1998). De Minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft de toenmalige CUWVO verzocht een richtlijn op te stellen voor het 
stellen van deze nadere eis. 

De vertegenwoordigers van zowel overheden als landbouwbedrijfsleven, 
die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport, zijn van 
mening dat bedrijven die voldoen aan de voorlopige richtlijn het 
drainagewater moeten recirculeren. De doelmatigheid staat niet meer ter 
discussie. De maatregelen die in dit rapport zijn opgenomen zullen, bij 
bedrijven die onder de voorlopige richtlijn vallen, niet tot misinvesteringen 
leiden. Hierbij moet worden opgemerkt dat maatregelen die minimaal 
eenzelfde emissiereductie opleveren ook mogen worden toegepast. 

Dit rapport bevat een voorlopige richtlijn van de CIW, op basis waarvan 
bepaald kan worden in hoeverre recirculatie in een bepaalde bedrijfs- 
situatie doelmatig kan zijn. Er is gekozen voor een aanpak waarbij 
bedrijven die meer dan 300 kg stikstof per hectare per jaar lozen en die 
hiervan minimaal 150 kg per hectare per jaar kunnen terughouden in 
ieder geval doelmatig kunnen recirculeren. Het voorlopige karakter 
schuilt hierin dat op grond van de resultaten van nader onderzoek de 
richtlijn naar beneden kan worden bijgesteld. De prioritering en uitvoering 
van het nader onderzoek is nog punt van overleg binnen werkgroep VI. 

Ten aanzien van de relatie tussen deze richtlijn voor de invulling van de 
nadere eisen en het doelgroepen overleg het volgende. Deze voorlopige 
richtlijn ter invulling van de nadere eis betreft uitvoering van het bestaand 
beleid, vastgelegd in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw. Bestaand 
beleid is voor het doelgroepen overleg één van de randvoorwaarden. 

Van de waterkwaliteitsbeheerders wordt verwacht om aan de hand van 
de gegevens die glastuinbouwbedrijven op grond van het Lozingenbesluit 
WVO glastuinbouw in 1996 moeten aanleveren over de hoeveelheid 
drainagewater die door hen wordt geloosd en de vracht aan stikstof in 
dit drainagewater, na te gaan of het bedrijf aan de voorlopige richtlijn 
voldoet. Door het stellen van een nadere eis door de waterkwaliteitsbe- 
heerder kan vervolgens de emissie van nutriënten worden gereduceerd. 

Uit deze studie blijkt dat de baten van recirculatie lager zijn dan de 
jaarkosten. Desalniettemin zijn er in de praktijk al bedrijven die uit 
bedrijfseconomische overwegingen zijn overgestapt op recirculatie. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de kosten en baten sterk bepaald worden 
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door de specifieke bedrijfssituatie. Om die reden wordt in het rapport 
aangegeven dat voor de glastuinbouwbedrijven die niet onder de voor- 
lopige richtlijn vallen op grond van overleg tussen de waterkwaliteits- 
beheerder en het betrokken bedrijf eveneens tot recirculatie kan worden 
besloten. De waterkwaliteitsbeheerders wordt daarom gevraagd deze 
mogelijkheden in goed overleg met de bedrijven actief na te gaan. 

Dr. Ir. J. IJff, 
voorzitter CIW 
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Samenvatting 

.................................................................................. 

Op 1 november 1994 is het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw [l] in 
werking getreden. In dit besluit is, op basis van de aanbevelingen in de 
CUWVO-rapportage “Afvalwaterproblematiek glastuinbouw” van maart 
1993 [2], een saneringslijn voor de lozingen van afvalwater van deze 
sector uitgezet. Deze lijn bevat een drietal elementen, te weten: 

- Beperking gebruik 
- Bevordering hergebruik 
- Sanering van de restlozing 

Aan het hergebruik van afvalwater is in het Lozingenbesluit voor grond- 
teelt o.a. vorm gegeven door de waterkwaliteitsbeheerder de mogelijk- 
heid te bieden om bij nadere eis recirculatie van drainagewater te ver- 
plichten (vanaf 1/1/1998). De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
CUWVO verzocht een richtlijn op te stellen voor het stellen van deze 
nadere eis. Dit rapport bevat een voorlopige richtlijn, op basis waarvan 
bepaald kan worden in hoeverre recirculatie in een bepaalde bedrijfs- 
situatie doelmatig kan zijn. Er is gekozen voor een aanpak waarbij bedrij- 
ven die meer dan 300 kg N per hectare per jaar lozen en die hiervan 
minimaal 150 kg per hectare per jaar kunnen terughouden in ieder geval 
doelmatig kunnen recirculeren. Het voorlopige karakter schuilt hierin dat 
op grond van de resultaten van nader onderzoek de richtlijn naar bene- 
den kan worden bijgesteld. 

Bij het opstellen van deze richtlijn is met een drietal aspecten, genoemd 
in de Nota van Toelichting bij het Lozingenbesluit, rekening gehouden: de 
emissiereductie (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) die met hergebruik 
gerealiseerd kan worden, de kosten die met recirculatie van drainage- 
water gemoeid zijn en de consequenties voor het aquatisch milieu. 

Daar in de CUWVO-rapportage “Afvalwaterproblematiek glastuinbouw” 
de bedrijfstak als geheel uitvoerig wordt beschreven, worden in hoofd- 
stuk 2 van dit rapport uitsluitend aspecten belicht die van belang zijn 
i.v.m. recirculatie van drainagewater. 
In artikel 12 van het Lozingenbesluit worden een aantal condities ge- 
noemd, waaronder lozing van drainagewater op riolering (of bij het ont- 
breken van riolering of bij capaciteitsproblemen op oppervlaktewater) is 
toegestaan: de mest- en watergift dient afgestemd te zijn op de behoefte 
van het gewas, er dient goed gieîwater te worden gebruikt en de gehal- 
ten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het drainagewater mogen 
de kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengen. 

Factoren die uitmaken in hoeverre recirculatie mogelijk en doelmatig is, 
vallen in een drietal categorieën uiteen: 

I Factoren die bepalen in welke mate recirculatie toepasbaar is 

a Volume van kwel/inzijging 
b Natriumconcentratie in het drainagewater 
c Volume van het regenwaterbassin 

~ ~ 
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d 
e 

Kwaliteit van het aanvullend gietwater 
Aanwezigheid en kwaliteit van het drainagestelsel 

I1 Ge wasspecifieke ~8ndVOO~W8arden 

a 
b 

c 
d Ziektedruk 

Tolerantie van het gewas voor natrium en de natrium-opname 
Tolerantie van het gewas voor andere stoffen en de opname 
hiervan 
Problemen in verband met de intensiteit van recirculatie 

111 Factoren die de doelmatigheid van recirculatie beïnvloeden 

a Beperking mestgift 
b Beperking watergift 
c 
d 
e 
f 

Jaarvracht aan nutriënten en bestrijdingsmiddelen 
Aard en kwaliteit van het oppervlaktewater 
Kosten van het aanleggen van een recirculatiesysteem 
Verplichting om eerste afstromend hemelwater met voorrang te 
hergebruiken 

De invloed van kwel en inzijging op de mogelijkheid om te recirculeren 
doet zich in feite via een tweetal wegen gelden. Ten eerste kan het 
volume van de kwel of inzijging dermate groot zijn, dat het volume van 
het drainagewater, ondanks een beperkte drain, de behoefte aan 
voedingswater overschrijdt. In dat geval is volledige recirculatie niet 
mogelijk (de watergift is immers beperkt). 
Daarnaast kan het natriumgehalte van het bedrijfsvreemde water 
dermate hoog zijn, dat hierdoor ingeval van recirculatie eerder schade 
aan het gewas dreigt te ontstaan en spuien dus eerder nodig is. Een 
combinatie van deze volume- en zoutproblemen is eveneens mogelijk 
(ingeval van veel zoute kwel). 

Het volume en het zoutgehalte van het drainagewater zijn grotendeels 
bepalend voor de mate waarin recirculatie technisch gezien mogelijk is. 
Daar in het Lozingenbesluit een maximale watergift per gewasgroep is 
opgenomen en bekend verondersteld wordt hoeveel water elk gewas 
gemiddeld opneemt, kan een inschatting van het volume van de drain 
worden gemaakt. Door vervolgens te meten hoeveel water in de draina- 
geput aanwezig is, kan een indruk worden verkregen van de bijdrage van 
de samenstellende stromen in het drainagewater. Daar het Lozingen- 
besluit bepaalt dat de mestgifî op de behoefte dient te worden afge- 
stemd, en de toegediende hoeveelheid mest gemeten en geregistreerd 
dient te worden, kan worden bezien of de mestgift op het advies is 
gebaseerd of hier van afwijkt. 

Er is gekozen voor stikstof als maat voor de emissiereductie, daar fosfaat 
in hogere mate dan stikstof aan de bodem bindt. Deze binding en de 
nalevering van fosfaat uit de bodem zou, indien fosfaat als maat zou zijn 
genomen, tot grote onzekerheid leiden m.b.t. de daadwerkelijke reductie. 
Bestrijdingsmiddelen hebben het nadeel dat per bedrijf (b.v. afhankelijk 
van het gewas) met andere middelen wordt gewerkt en ze moeilijk in het 
drainagewater te analyseren zijn. 

Aannemende dat de stikstofconcentratie in het voedingswater en de 
drain gelijk is, geldt dat de uitspoeling van stikstof gelijk is aan de mate 
waarin drain ontstaat. Omdat de maximale watergift in het Lozingen- 
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besluit gebaseerd is op een drainpercentage van ca. 30% en er vanuit 
wordt gegaan dat ook 30%’ van de stikstof in deze drain zit (immers 
gelijke concentraties), kan een theoretische berekening van de jaarvracht 
worden gemaakt. 
Hoewel een dergelijke benadering een indicatie vormt voor de te ver- 
wachten jaarvracht aan stikstof bij een minimale mest- en watergift, kent 
zij ook een aantal onzekerheden. De metingen van het volume en het 
gehalte stikstof in het drainagewater, die volgens het Lozingenbesluit in 
1996 maandelijks moeten worden uitgevoerd, zullen een betere indicatie 
geven. Deze metingen dienen dan ook maatgevend te zijn bij de bepaling 
van de mogelijkheid en doelmatigheid van recirculatie. Een groot verschil 
tussen de berekende en gemeten jaarvracht dient in dit kader gezien te 
worden als een signaal dat aangeeft dat “er iets aan de hand is (b.v. veel 
nutriënten in kwel of het niet in acht nemen van de maximale mestgift). 

De aanwezigheid van natrium in het drainagewater (door kwelíinzijging) 
maakt recirculatie niet per definitie onmogelijk, maar beperkt het volume 
van het te recirculeren drainagewater. Een groot verschil met de volume- 
problematiek vormt het feit dat het voor natrium niet geheel duidelijk is op 
welke wijze het volume van het voor recirculatie beschikbare water 
afhangt van de onder I en I I  genoemde factoren. Omdat het natrium- 
gehalte in de bodem niet te hoog mag worden, dient er evenwicht te zijn 
tussen de natriumaanvoer via het voedingswater en de -afvoer via 
opname door het gewas en de drain. In verband met de limitering van de 
watergift kan het evenwicht tussen aan- en afvoer alleen nog bijgestuurd 
worden door sturing van het natriumgehalte van het voedingswater (en 
b.v. niet door extra water te geven). Om het natriumgehalte in de bodem 
niet te hoog op te laten lopen, is het natriumgehalte in het voedingswater 
in feite aan een maximum gebonden. Het in de bemestingsadviesbasis 
(BAB) genoemde natriumgehalte in de bodem, is omgerekend naar een 
maximaal natriumgehalte in het voedingswater. Tabel 0.1 geeft voor een 
aantal gewassen een overzicht van de resultaten van deze omrekening 
naar gehalten in het voedingswater: 

................................ 
Tabel 0.1: Gewas “maximaal”. maximaal. gewas maximum 
Gewasgegevens, uitgedrukt in mmolíl (groep) Na-gehalte toelaatbaar opname Na-gehalte 
[li. 12, 13, 141 in de bodem Na-gehalte in de voedings- 

volgens BAB bodemvocht oplossing. 
(1 :2-extractie) 

Groenten: 
komkommer 4.0 10.5 1.4’ 4.0 
tomaat 5.0 13.4 1 .O’ 4.5 
paprika 4.0 10.5 0.3’ 3.0 
aubergine 4.0 10.5 0.3’ 3.0 
radijs 4.0 10.5 1 .O” 3.7 
sla 4.0 10.5 0.5” 3.3 

Bloemen: 
groep 1 en 2 3.0 7.7 0.3” 2.3 
groep 3 t h  9 4.0 10.5 0.5” 3.3 

ad : Bron: PBG, interne verslagen ECINaCI onderzoek 
- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij tomaat, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij komkommer, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij paprika, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij aubergine, Intern 

nr 42, nov ‘89 

nr 32, mei ‘90 

nr 51, dec’89 

jaarverslag 1993, project 6203 
ad ** : deze gegevens zijn voorlopige gegevens en moeten door nader onderzoek nog 

bevestigd of bijgesteld worden. 
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.............................. 
Tabel 0.2 
De voor recirculatie in de grondteelt 
relevante investeringen, jaarkosten, 
baten en totaal-kosten in guldens 
per jaar bij een bedrijfsgrootte van 
0.6, 1 .O en 2.0 ha bij “gemiddelde” 
bedrijfsomstandigheden. 

.. 

Op basis van deze waarden voor het voedingswater kan bepaald worden 
hoeveel gietwater met drainagewater vermengd dient te worden (na 1996 
is samenstelling drainagewater immers bekend door metingen). 

Bij de berekening van de kosten van recirculatie is op een aantal punten 
afgeweken van de door het LEI uitgevoerde studie [7], daar in die studie 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen de baten van recirculatie bij het 
telen op substraat en in de grond. In tabel 0.2 is een overzicht van de 
kosten van recirculatie van drainagewater bij een drietal bedrijfsgrootten 
gegeven. 

Bedrijfsgrootte Afschr. Onderh. variabele kosten 
0.6 ha 1.0 ha 2.0 ha % OLo of baten per mz 

Investeringen: 
Ontsmetter 40000 45000 55000 15 5 0.14 

100m3bascin 10000 10000 13000 10 2 
Drainage/putbem. 6000 9000 15000 7 1 

Jaarkosten: 10440 12200 16000 

Baten per jaar: 840 1400 2800 

Totaal (kosten): 9600 10800 13200 

(rente 8%) 
0.14 

Per specifieke bedrijfssituatie kunnen de kosten en baten sterk worden 
beïnvloed door o.a.: de hoeveelheid kwel en inzijging en het percentage 
recirculatie van het drainagewater. Voor bedrijven die vallen onder de 
voorgestelde voorlopige richtlijn worden de kosten als aanvaardbaar 
beschouwd. 

Met betrekking tot de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlakte- 
water dient opgemerkt te worden dat lozing doorgaans plaatsvindt op 
een (kleine) sloot. De verdunning die optreedt is derhalve gering, het- 
geen betekent dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in hoge mate 
wordt bepaald door de kwaliteit van het geloosde afvalwater. De water- 
kwaliteit van de ontvangende sloten voldoet in zijn algemeenheid niet 
aan de grenswaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit uit de Evaluatienota 
Water (ENW). Dit geldt zowel voor nutriënten als gewasbeschermings- 
middelen. Vanuit dit perspectief vormt elke reductie van de emissie vanuit 
glastuinbouwbedrijven, hoe klein ook, een positieve bijdrage aan de 
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit aspect is zeer 
moeilijk te kwantificeren. 

De grens tussen meer en minder vervuilende bedrijven wordt 
gelegd bij een emissie van 300 kg stikstof per hectare per jaar. 
Om vervolgens een toets op doelmatigheid te krijgen wordt voor 
bedrijven die meer dan 300 kg N per hectare per jaar lozen de grens 
tussen wel en voorlopig niet verplichte recirculatie op minimaal 150 
kg per hectare per jaar terug te winnen stikstof gelegd. 
Bij bedrijven die niet onder de voorlopige richtlijn vallen kan op grond van 
een individuele afweging en in overleg tussen de waterkwaliteitsbeheerder 
en het betrokken bedrijf besloten worden tot recirculatie. In tabel 0.3 wordt 
een overzicht gegeven van de bedrijven met gewassen waarbij volgens de 
theoretisch berekening meer dan 300 kg N/ha.j wordt geloosd. 
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................................ 
Tabel 0.3: 
Overzicht arealen gewassen in de 
grond met een emissie hoger dan 300 
kg N per hectare per jaar. Dit overzicht 
is gebaseerd op de berekeningen en 
gegevens m.b.t. de natriumgehalten 
en een bewerking van de 
landbouwcijfers 1994 CBS-View [a]. 

opper- % opper- berekenlngswljze 
vlakte vlakte to- 
In ha taal grond- 

teelt 

algemeen 
totaal glastuinbouw (ha) 
totaal teelten in de grond 

totaal groente in de grond 
totaal bloemen in de grond 

9178 nvt 
4517 100% som van groente in grond en 

1162 26% groente totaal - groente substraat 
3355 74% tot. bloemkwek.prod. - potplanten 

bloemen in grond 

bloemen op substraat (incl. 
opkweek) 

gewassen met een N-emissie hoger dan 300 kgíha.j 
radijs en bladgewassen in 71 7 16 totaal ‘overige groente gewassen’ 
de grond (alles behalve tomaat, komkommer, 

paprika, augurk en aubergine) 
vruchtgroenten in de grond 445 10 totaal oppervlak groentegewassen - 

oppervlakte groenten op substraat - 
totaal ‘overige groentegewassen’ 

gerbera 57 1 geschat 30% van areaal in de grond 
roos 628 14 geschat 70% van areaal in de grond 
anjer 192 4 100% in de grond 
bouvardia 19 O 100% in de grond 
chrysant 739 16 100% in de grond 

totaal 2.797 61 

.............................................................................. 
ad’: Het totaal van de 124 gemeenten met meer dan 10 hectare glas. 

Kenmerken van deze voorlopige richtlijn zijn: 

- De richtlijn is voor bedrijven aan de veilige kant (i.v.m. het ontbreken 
van belangrijke informatie is het niet verantwoord om bedrijven nu 
investeringen te laten doen, die in een later stadium als niet doelmatig 
gekwalificeerd zouden worden); 
Bij de vaststelling van deze richtlijn is rekening gehouden met het feit 
dat de 12 metingen van het volume en stikstofgehalte van het draina- 
gewater, zoals deze volgens het Lozingenbesluit in 1996 moeten wor- 
den uitgevoerd, een goede indicatie vormen voor de jaarvracht aan 
stikstof, maar dat daarbij wel bepaalde zekerheidsmarges gelden; 

- De richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst naar bene- 
den worden bijgesteld, hetgeen verband houdt met de strategie om 
voorlopig alleen een recirculatieplicht aan te bevelen voor bedrijven 
waarvoor de doelmatigheid zeker niet ter discussie staat; 
De richtlijn gaat uit van de vracht (kg’s) geloosde stikstof via drainage- 
water, hetgeen niet wil zeggen dat andere parameters (bijvoorbeeld 
fosfaat) minder relevant zijn. 
De richtlijn is te kenschetsen als een beleid op basis van de emissie- 
aanpak en niet afgeleid van de gewenste waterkwaliteit (grens- 
waarde). Er wordt dus geen uitspraak gedaan over het voor het milieu 
gewenste emissieniveau (dit laatste emissieniveau zal naar alle 
waarschijnlijkheid lager liggen dan de voorlopige richtlijn); 
De richtlijn bestaat uit twee onderdelen. 
Ten eerste een emissie waarboven mogelijk recirculatie moet worden 
toegepast (en waaronder recirculatie voorlopig nog niet verplicht 
wordt gesteld). 
Ten tweede de emissiereductie die met recirculatie te realiseren is. In 
dit laatste zit impliciet al de toets van de mogelijkheid tot recirculatie 
besloten, want als een bedrijf meer stikstof loost dan de richtlijn, maar 

- 

- 

- 

- 
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hij kan dit niet terugwinnen omdat recirculatie niet in voldoende mate 
mogelijk is, wordt recirculatie voorlopig nog niet verplicht gesteld. 

De conclusies van deze rapportage zijn de volgende: 

- De toepasbaarheid en doelmatigheid van recirculatie in de grondteelt 
is van een groot aantal factoren afhankelijk. Naast technische aspec- 
ten en doelmatigheidsaspecten spelen daarbij gewasspecifieke rand- 
voorwaarden een grote rol. 

- Het al dan niet optreden van kwel of inzijging speelt bij de beoordeling 
van de doelmatigheid en mogelijkheid van recirculatie in de grondteelt 
een doorslaggevende rol. Daarbij zijn zowel het volume als het 
natriumgehalte van dit bedrijfsvreemde water van groot belang. 

- Er is een voorlopige richtlijn ontwikkeld. Bedrijven die meer dan 300 
kg N per hectare per jaar lozen en hiervan tenminste 150 kg N per 
hectare per jaar terug kunnen winnen, worden in staat geacht op 
doelmatige wijze te kunnen recirculeren. Deze voorlopige richtlijn 
garandeert niet dat een emissieniveau wordt bereikt dat het realiseren 
van de gewenste aquatische kwaliteit mogelijk maakt. 

- De consequentie van deze richtlijn is dat op ca. 60% van het grond- 
teeltareaal in beginsel rekening gehouden dient te worden met de 
mogelijkheid dat recirculatie vanaf 1-1 -1 998 verplicht wordt gesteld 
(deze bedrijven lozen meer dan 300 kg N/ha.j). Of zij daadwerkelijk 
verplicht worden om te recirculeren, hangt af van de mate waarin zij 
middels recirculatie de emissie van stikstof kunnen reduceren. 

Over een aantal aspecten die van invloed zijn op de toepasbaarheid en 
doelmatigheid van recirculatie in de grondteelt is nog onvoldoende 
bekend. Het verdient aanbeveling om hier voor 1998 middels onderzoek 
een groter inzicht in te verwerven. 
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Summary 

.................................................................................. 

On 1 November 1994 the Waste Discharge Decree for Greenhouse 
Cuitivation based on the Poliution of Suríace Waters Act [l] came into 
force. Further to the recommendations given in the March 1993 CUWVO 
report entitled ‘Waste Water Problems in Greenhouse Cultivation’ [2], this 
decree contains an outline policy for decontaminating this sector’s waste 
water discharges. This outiine policy comprises the foilowing three 
eiements: 

- Restricting use 
- Encouraging recycling 
- Decontaminating any remaining discharge 

One of the ways in which the Waste Discharge Decree encourages 
waste water recycling in direct-soit cultivation is by empowering the water 
quality controller to impose compulsory recirculation of drainage water as 
an additionai requirement (as of 1/1/1998). The Minister of Transport, 
Pubiic Works and Water Management commissioned CUWVO to draft 
guideline conditions for imposing this additional requirement. This report 
contains a provisional guideline, based on which it wil1 be possible to 
determine the extent to which recirculation is likeiy to be efficient in a 
particular business situation. The approach chosen by CUWVO assumes 
that greenhouse businesses which discharge more than 300 kg of 
nitrogen per hectare per year, and which can reciaim at least 150 kg of 
this nitrogen per hectare per year wiii certainly be abie to recirculate their 
waste water efficiently. The provisional nature of this guideline lies in the 
fact that it can be adjusted downwards based on the findings of further 
research. 

In drawing up this guideiine, three factors were taken into account, as 
specified in the Expianatory Memorandum attached to the Waste 
Discharge Decree: the extent to which emissions (of fertilisers and 
pesticides) can be reduced by reusing waste water, the costs involved in 
recirculating drainage water, and the effects on the aquatic environment. 

Since the CUWVO report on ‘Waste Water Problems in Greenhouse 
Cultivation’ describes this whole branch in detail, Chapter 2 of the 
present report discusces oniy those aspects which are relevant to the 
recircuiation of drainage water. 

Article 12 of the Waste Discharge Decree specifies a number of 
conditions under which it is permissibie to discharge drainage water into 
the sewer system (or, where there is no sewer system or there are 
capacity problems, into the surface water): in such cases the fertiliser 
and water feed rates must be adjusted to match the needs of the crop, 
good quality water must be used for irrigation, and the levels of fertilisers 
and pesticides in the drainage water must not endanger the quaiity of the 
suríace water. 
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The factors that determine the extent to which recirculation is possible 
and efficient can be divided into three categories: 

I 

a 
b 

d 
e 

I1 
a 

b 

C 

C 

d 

111 

a 
b 

d 
e 
f 

C 

factors that determine the extent to which recirculation is feasible 

Volume of SeepageAnfiltration 
Sodium concentration in the drainage water 
Volume of the rainwater basin 
Quality of the supplementary irrigation water 
Availability and quality of the drainage system 

Crop-specific conditions 
The crop’s tolerance of sodium and degree to which it absorbs 
sodium 
The crop’s tolerance of other substances and degree to which it 
absorbs them 
Problems related to the intensity of recirculation 
Susceptibility to disease 

Factors that influence the efficiency of recirculation 

Restrictions on the fertiliser feed rate 
Restrictions on the water feed rate 
Annual load of nutrients and pesticides applied 
Nature and quality of the surface water 
Costs of installing a recirculation system 
Obligation to give priority to reusing runoff rainwater 

The effects of seepage and infiltration on the feasibility of recirculation 
are felt in two ways. Firstly, the volume of seepage or infiltration can be 
so large that even though drainage is limited, the volume of drainage 
water exceeds the volume of feedwater required. In this case, complete 
recirculation is not possible (since the water feed rate is limited). 
Secondly, the sodium content of the water coming in from an external 
source can be co high that if it is recirculated the danger of crop damage 
may arise sooner, and hence it wil1 have to be drained off sooner. These 
volume and salt problems can also occur in combination (where there is 
extensive seepage of saline water). 

The volume and salt content of the drainage water largely determine the 
extent to which recirculation is technically feasible. Since the Waste 
Discharge Decree specifies a maximum water feed rate per crop group 
and assumes that the average amount of water absorbed by each crop is 
known, the volume of drainage can be estimated. If the amount of water 
in the drainage pit is then measured, an impression can be obtained of 
the contribution made to the drainage water by the various different 
constituent flows. Since the Waste Discharge Decree stipulates that the 
fertiliser feed rate must be adjusted to match the crop’s needs, and that 
the amount of fertiliser supplied must be measured and recorded, it is 
possible to check whether the fertiliser feed rate is based on the 
recornrnended level, or deviates frorn it. 

Nitrogen has been selected to serve as the criterion for emission 
reduction, since phosphate adheres to the soil to a greater degree than 
nitrogen. Because of this adhesion and the ensuing continuing supply of 
phosphate from the soil, the true extent of emission reduction would be 
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very uncertain if phosphate were used as the criterion. Pesticides have 
the disadvantages that different agents are used in different greenhouse 
businesses (e.g. depending on the crop), and that they are difficult to 
analyse in the drainage water. 

Assuming that the concentration of nitrogen in the feedwater is equal to 
the drainage, the amount of nitrogen washed out should equal the extent 
to which drainage occurs. Because the maximum water feed rate 
specified in the Waste Discharge Decree is based on a drainage rate of 
approximately 30%, and it is assumed that this drainage water also 
contains 30% of the nitrogen (i.e., that the concentrations are equal), the 
theoretica1 annual load can be calculated. 

Although an approach of this kind can provide an indication of the annual 
load of nitrogen to be expected when minimum fertiliser and water feed 
rates are used, a number of factors remain uncertain. The 
measurements of the volume and content of nitrogen in the drainage 
water, which the Waste Discharge Decree stipulates must be carried out 
monthly in 1996, wil1 provide a better indication. These measurements 
wil1 therefore also serve as a criterion for determining the feasibility and 
efficiency of recirculation: thus a substantial difference between the 
calculated and measured annual loads must then be regarded as a sign 
that ‘something is up’ (e.g. large quantities of nutrients in the seepage, or 
failure to comply with the maximum fertiliser feed rate). 

The presence of sodium in the drainage water (due to 
seepagehnfiltration) does not by definition make recirculation impossible, 
but it limits the volume of drainage water that can be recirculated. One 
major difference in the volume problem here is the fact that with sodium it 
is not entirely clear in what ways the volume of the water available for 
recirculation is dependent on the factors listed under points I and II. 
Because the sodium content of the soil must not be allowed to become 
too high, there must be a balance between the amount of sodium 
supplied in the feedwater and the amount removed through drainage and 
absorption by the crop. Because of the restriction on the water feed rate, 
the balance between the amounts supplied and removed can only be 
adjusted by modifying the level of sodium in the feedwater (and not by 
supplying extra water, for example). In order to prevent the sodium 
content in the soil from becoming too high, the sodium content in the 
feedwater is in fact limited to a maximum level. The soil sodium content 
levels specified in the guide to Recommended Fertiliser Levels (RFL) are 
converted int0 a maximum sodium level in the feedwater. Table 0.1 gives 
a summary of the results of this conversion int0 feedwater sodium levels 
for a number of different crops. 

Based on these values for the feedwater, the amount of irrigation water 
that must be mixed with the drainage water can be determined (after 
1996 the composition of the drainage water wil1 be known in any case 
from the measurements taken). 

The calculations of the costs of recirculation made here differ from those 
in the study carried out by the LEI [7] in a number of respects, since that 
study does not distinguish between the revenues generated by 
recirculation for substrate cultivation and those for soil cultivation. Table 
0.2 gives a summary of the costs of recirculating drainage water for three 
different sizes of greenhouse business. 
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Crop 'Maximum' Maximum Crop Maximum 
(group) Na content permissible absorption Na content 

In the sol1 Na content In the feed 

Tabel 0.1 
Crop data, expressed in rnrnolfiitre [i 1, 
12, 13, 141 

according to RFL in sol1 
(1:2 extraction) molsture 

solution 

................................ 
Table 0.2: 
The investrnents, annual costs. 
revenues and total costs relevant to 
recirculation in soil cultivation, 
expressed in Dutch guilders per year, 
for greenhouse businesses 0.6, 1 .O 
and 2.0 hectares in size under 
'average' operating conditions. 

Vegetables: 
Cucurnber 4.0 10.5 1.4' 4.0 
Tornato 5.0 13.4 1 .o' 4.5 
Sweet pepper 4.0 10.5 0.3' 3.0 
Aubergine 4.0 10.5 0.3' 3.0 
Radish 4.0 10.5 1 .O" '3.7 
Lettuce 4.0 10.5 0.5" '3.3 

Flowers: 
Groups 1 & 2 3.0 7.7 0.3" 2.3 
Groups 3 to 9 4.0 10.5 0.5" 3.3 

: Source: PBG, internal reports on ECINaCI study:- 
- The effects of NaCI and EC on the production and quality of tornatoes; Internal report 

- The effects of NaCI and EC on the production and quality of cucumbers; Internal report 

- The effects of NaCI and EC on the production and quality of sweet peppers; Internal 

- The effects of NaCI and EC on the production and quality of aubergines; Internai 

** : These ligures are provisional and must be confirrned or rnodified on the basis of further 

no. 42, Nov. '89. 

no. 32, May '90. 

report no. 51, Dec. '89. 

annual report for 1993, project 6203. 

research. 

Business 8/28 Deprec. Maint. Variable costs or 
0.6 ha 1.0 ha 2.0 ha % Y' revenues per m2 

Investrnents: 
Decontarninator 40000 45000 55000 15 5 0.14 
Drainage pit 6000 9000 15000 7 1 
100rn3basin 10000 10000 13000 10 2 

Annual costs: 10440 12200 16000 

Revenues per year: 840 1400 2800 0.14 

Total (costs): 9600 10800 13200 

(8% interest) 

The costs and revenues for each specific greenhouse business situation 
can be strongly influenced by factors including the amount of seepage 
and infiltration, and the percentage of drainage water recirculated. For 
greenhouse businesses that fall under the proposed provisional guide- 
line, the costs are regarded as acceptable. 

With reference to the vulnerability of the surface water into which waste 
water is discharged, it should be noted that the discharges are generally 
made into a (small) ditch. Because of this, the amount of dilution that 
occurs is small, which means that the quality of the surface water is 
determined to a substantial extent by the quality of the waste water 
discharged. The water quality in the discharge ditches generally fails to 
comply with the threshold values for surface water quality as laid down in 
the Water Evaluation Memorandum. This applies both to nutrients and to 
crop protection agents. From this point of view, al1 reductions in the 
emissions from greenhouse businesses, however small, make a positive 
contribution towards improving the quality of the surface water. This 
aspect is extremely difficult to quantify. 

The boundary between less and more polluting greenhouse 
businesses has been set at an emission level of 300 kg of nitrogen 
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Tabel 0.3: 
Summary of soil crop acreages with 
an emission rate of more than 300 kg 
N per hectare per year. This summary 
is based on the calculations and data 
relating to sodium content levels and 
data adapted from the 1994 CBS-View 
agricultural statistics [E]. 

per hectare per year. In order to obtain a test of efficiency for 
greenhouse businesses which discharge more than 300 kg of 
nitrogen per year, the boundary between obligatory and (tempo- 
rarily) non-obligatory recirculation has been set at a minimum of 
150 kg of nitrogen to be reclaimed per hectare per year. 
Greenhouse businesses which do not fa11 under the provisional guideline 
can choose to recirculate on the basis of their own individual 
considerations and in consultation with the water quality controller. Table 
0.3 provides a summary of greenhouse businesses with crops for which 
more than 300 kg of N per hectare per year is discharged according to 
the theoretica1 calculation. 

Acreage’ K of total Method of calculation 
In ha acreage used 

for soil cult 

General 
Total greenhousecultivation (ha) 9178 N/A 
Total crops in soil 4517 100% 

Total vegetables in soil 1162 26% 

Total flowers in soil 3355 74% 

Crops with an N emission level higher than 300 kg/ha.y 
Radishes and leaf crops in soil 717 16 

Fruit vegetables 445 10 

Gerbera 
Rose 
Carnation 
Bouvardia 
Chrysanthemum 

Total 

57 
628 
192 
19 

739 

2,797 
- - 

1 
14 
4 
O 

16 

61 
- 

Sum of vegetables in soil and 
flowers in soil 
Total vegetables - vegetables 
in substrate 
Total horticultural products - 
Ipot plants - flowers in 
substrate (including breeding) 

Totai ‘other vegetable crops’ 
(everflhing except tornatoes, 
cucumbers, sweet peppers, 
gherkins and aubergines) 
Total vegetable crop acreage in 
soil - acreage of vegetables in 
substrate - total ‘other vegetable 
crops’ 
Estimated 30% of acreage in soit 
Estimated 70% of acreage in soil 
100% in soil 
100% in soil 
100% in soil 

.............................................................................. 
ad The total for the 124 municipalities with more than 10 hectares of greenhouse 

cultivation. 

The characteristics of this provisional guideline are as follows: 

- The guideline has been set on the safe side for greenhouse busines- 
ces (because of the lack of important information it is not responsible 
to encourage greenhouse businesses to make investments now which 
could be evaluated as inefficient at a later date); 
In drawing up this guideline, account has been taken of the fact that 
the 12 measurements of the volume and nitrogen content of the 
drainage water which have to be carried out in 1996 under the terms 
of the Waste Discharge Decree, wil1 provide a good indication of the 
annual load of nitrogen, but that particular margins for error wil1 apply; 
The guideline wil1 most probably need to be revised downwards in the 
future, in connection with the provisional strategy of only recommen- 
ding obligatory recirculation in the case of greenhouse businesses for 
which its efficiency is in no doubt whatsoever; 
The guideline is based on the load (in kg) of nitrogen discharged in 
drainage water, but this does not mean that other parameters (such 
as phosphate) are less relevant; 

- 

- 

- 
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- The guideline can be characterised as a policy based on the emission 
approach, and not derived from the desired water quality (threshold 
value). This means that no statements are made about the emission 
level that would be desirable for the environment (the latter emission 
level wil1 almost certainly be lower than the provisional guideline); 
The guideline consists of two parts: 
Firstly, an emission level above which recirculation, if possible, must 
be applied (and below which, for the time being, recirculation is not 
yet obligatory). 
Secondly, the emission reduction which can be achieved by 
recirculation. This part of the guideline implicitly contains the criterion 
for the feasibility of recirculation, since if a business discharges more 
nitrogen than the guideline but cannot reclaim it because recirculation 
is not possible to a sufficient extent, it wil1 not be obliged to recirculate 
for the time being. 

- 

The conclusions of this report are as follows: 

- The applicability and efficiency of recirculation in soil cultivation 
depend on a large number of factors. Besides technica1 
considerations and efficiency aspects, various crop-specific 
conditions also play a major role. 

- The presence or absence of seepage or infiltration plays a decisive 
role in evaluating the efficiency and feasibility of recirculation in soil 
cultivation. Both the volume and the sodium content of the water 
coming in from an external source are very important factors here. 

- A provisional guideline has been developed: Greenhouse businesses 
that discharge more than 300 kg N per hectare per year, and are able 
to reclaim at least 150 kg of this N per hectare per year, are 
considered to be in a position to recirculate their waste water 
eff iciently. This provisional guideline does not guarantee that an 
emission level wil1 be achieved at which the desired aquatic quality 
can be obtained. 

- The consequence of this guideline is that, in principle, approximately 
60% of the acreage devoted to soil cultivation wil1 have to allow for the 
possibility that recirculation wil1 be made obligatory from 1-1 -1 998 
onwards (these greenhouse businesses discharge more than 300 kg 
N/ha.year). Whether or not they wil1 actually be obliged to recirculate 
wil1 depend on the extent to which they can reduce their nitrogen 
emission by means of recirculation. 

Not enough is yet known about a number of factors which affect the 
feasibility and efficiency of recirculation. It is recommended that further 
understanding of these factors should be obtained through research 
before 1998. 
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1 Inleiding 

.................................................................................. 

1.1 Aanleiding en doel van de studie 

Bij de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer (Wm) per 1 maart 1993 
heeft de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) een aantal 
wijzigingen ondergaan. Een van die wijzigingen betrof de introductie van 
het “nieuwe” instrument algemene regels. Vanaf die datum was het 
mogelijk ter vervanging van of als aanvulling op de vergunning in het 
kader van de WVO in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) een 
pakket aan voorschriften ter regulering van bepaalde lozingen op te 
nemen. Het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw [l], dat op 1 november 
1994 in werking is getreden, was de eerste AMvB met algemene regels 
op basis van de WVO. 

Een groot probleem bij het opstellen van de algemene regels voor de 
glastuinbouw bleek de diversiteit (zowel voor wat betreft de activiteiten als 
de lozingen) binnen de bedrijfstak te zijn. Om dat probleem op te vangen is 
m.b.t. een aantal aspecten van het Lozingenbesluit besloten de mogelijk- 
heid van nadere eisen open te stellen. De waterkwaliteitsbeheerder kan 
besluiten nadere eisen te stellen, maar het betreft geen verplichting. 
In het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw is, op basis van de aanbevelingen 
in de CUWVO-rapportage “Afvalwaterproblematiek glastuinbouw” van 
maart 1993 [2], een saneringslijn voor de afvalwaterlozingen van deze 
sector uitgezet. Deze lijn omvat de uit milieuhygiënisch oogpunt logische 
koppeling van een drietal elementen, te weten: 

- beperking gebruik 
- bevordering hergebruik 
- sanering van de restlozing 

Aan het element bevordering hergebruik wordt in het Lozingenbesluit WVO 
glastuinbouw voor substraatteelt onder andere vorm gegeven door een 
verplichting tot recirculatie van drainwater. Voor de grondteelt bleek het 
onmogelijk algemeen geldende criteria te ontwikkelen, op basis waarvan 
zonder individuele beoordeling een eenduidige uitspraak over de toepas- 
baarheid van recirculatie in de gehele glastuinbouw zou kunnen worden 
gedaan. Daarom is gekozen voor het creëren van de mogelijkheid voor de 
waterkwaliteitsbeheerders tot het stellen van een nadere eis m.b.t. 
recirculatie van drainagewater in de grondteelt (vanaf 1-1 -1 998). 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Coördinatiecommissie 
Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO), thans 
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO, verzocht aanbevelingen op 
te stellen ten aanzien van deze mogelijkheid tot het stellen van nadere 
eisen. De CUWVO heeft tot taak het bevorderen van de benodigde 
eenheid van beleid ten aanzien van onderwerpen die bij de uitvoering 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door de daarmee belaste 
overheidsorganen een gelijke benadering vereisen. Binnen het raamwerk 
van de CUWVO is een aantal werkgroepen ingesteld, waarvan werk- 
groep VI is belast met de coördinatie van het beleid met betrekking tot de 
lozingen van niet-zuurstofbindende en toxische stoffen. 

Recirculatie drainagewater glastuinbouwbedrijven 19 



Recirculatie drainagewater glastuinbouwbedrijven 22 



2 Beschrijving recirculatieproblematiek 
grondteelt 

.................................................................................. 

2.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 van de CUWVO-rapportage “Afvalwaterproblematiek 
glastuinbouw” wordt de bedrijfstak glastuinbouw uitvoerig beschreven. 
Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van een zevental aspecten. 
Daar het een relatief nieuw rapport betreft (maart 1993) heeft de 
bedrijfstakbeschrijving nog steeds een actueel karakter. Hierom en in 
verband met het supplementaire karakter van de onderhavige studie (zij 
beperkt zich tot een specifiek aspect waar in het rapport uit 1993 niet op 
in is gegaan) is er voor gekozen geen uitgebreide beschrijving van de 
bedrijfstak als geheel in dit rapport op te nemen. Onderstaande beschrij- 
ving richt zich uitsluitend op de grondteelt en met name op die aspecten 
die in verband met recirculatie van belang zijn. In 0 2.2 wordt een korte 
samenvatting gegeven van de regels die in het Lozingenbesluit WVO 
glastuinbouw ten aanzien van grondteelt zijn opgenomen. In § 2.3 wordt 
beschreven welke factoren bepalen in welke mate recirculatie plaats kan 
vinden en welke de financiële consequenties zijn die een verplichting tot 
recirculatie voor de tuinder in kwestie inhoudt. 

2.2 Voorschriften in het Lozingenbesluit ten aanzien van grondteelt 

In het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw zijn naast een aantal artikelen 
met algemene voorschriften ook enkele artikelen met naar teeltsysteem 
gespecificeerde voorschriften opgenomen. Zo zijn de voorschriften in 
hoofdstuk III (artikel 11) van de Amvb alleen van toepassing op 
substraatteelt, terwijl de voorschriften in hoofdstuk IV (artikelen 12 en 13) 
slechts voor grondteeltbedrijven gelden. In artikel 12 wordt bepaald 
onder welke voorwaarden door bedrijfsactiviteiten verontreinigd 
drainagewater op de riolering of, in geval van een te grote afstand tot of 
een beperkte capaciteit van de riolering, op oppervlaktewater geloosd 
mag worden. Deze voorwaarden zijn: 

- De toediening van meststoffen is afgestemd op de behoefte van het 
gewas; 
De watergift (i.e. de in totaal aan het gewas toegediende hoeveelheid 
water) is afgestemd op de behoefte van het gewas. Aan deze 
voorwaarde wordt in ieder geval voldaan indien de watergift het in 
bijlage 4 van het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw opgenomen 
volume (gewas afhankelijk) niet overschrijdt; 
Ten behoeve van de gietwatervoorziening dient een regenwaterbassin 
van ten minste 500 m3/ha aanwezig te zijn of water met een natrium- 
gehalte niet hoger dan regenwater als gietwater te worden gebruikt. 
Het gehalte aan bestrijdingsmiddelen en omzet- of afbraakprodukten 
daarvan in het te lozen drainagewater mag de kwaliteit van het 
oppervlaktewater niet in gevaar brengen; 
Het gehalte aan nutriënten in het te lozen drainagewater mag de 
kwaliteit van het oppervlaktewater niet in gevaar brengen. Aan deze 
voorwaarde wordt in ieder geval voldaan indien hergebruik van 
drainagewater plaatsvindt en het lozen slechts tijdelijk plaatsvindt. 
Lozing mag daarbij in elk geval plaatsvinden indien het natrium 

- 

- 

- 

- 
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gehalte in het drainagewater de in bijlage 3 opgenomen kritische 
grens voor het geteelde gewas overschrijdt, hergebruik van drainage- 
water i.v.m. de gietwaterbehoefîe niet mogelijk is of er sprake is van 
een tijdelijke overschrijding van voor het te telen gewas schadelijke 
concentratieniveaus aan stoffen. 

Verder kan de waterkwaliteitsbeheerder nadere eisen stellen ten aanzien 
van het gehalte aan chemische grondontsmettingsmiddelen en nutriënten in 
het te lozen drainagewater alsmede ten aanzien van het hergebruik van 
drainagewater. De vraag van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan 
CUWVO om een richtlijn voor recirculatie in de grondgebonden glastuin- 
bouw op te stellen, betreft met name het laatstgenoemde aspect. Eerder 
genoemde nadere eisen ten aanzien van het gehalte aan grondontsmet- 
tingsmiddelen en nutriënten staan hier echter niet volledig los van. 

In artikel 13 van het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw zijn een aantal 
voor de grondteelt specifieke voorschriften ten aanzien van bemonste- 
ring, analyse en registratie opgenomen. Zo dient elke tuinder, of hij 
drainagewater loost of niet, representatieve bodemmonsters te trekken 
en te analyseren (m.b.t. de aanwezigheid van nutriënten), de hoeveel- 
heid toegediende meststoffen te registreren, de totale hoeveelheid toege- 
diende stikstof- en fosforverbindingen per oppervlakte-eenheid per jaar 
te registreren en de uitkomsten van al deze analyses ten minste 5 jaren 
te bewaren. 

Artikel 10 van het Lozingenbesluit bevat een aantal voorschriften die 
weliswaar niet alleen op grondteeltbedrijven van toepassing zijn, maar 
waarvan het belang in het kader van deze studie dermate groot is dat zij 
hier niet onvermeld kunnen blijven. Conform dit artikel is de houder van 
een glastuinbouwbedrijf o.a. gehouden de volgende waterstromen te 
meten: 

- het volume drainagewater dat per kalendermaand wordt geloosd 
- het volume drainagewater dat per kalendermaand wordt hergebruikt 
- het volume toegediend gietwater (watergift) 

Daarnaast dient driemaandelijks het spuiwater geanalyseerd te worden 
op het totale gehalte aan stikstof- en fosforverbindingen, natrium en de 
geleidbaarheid. 
De waterkwaliteitsbeheerder kan ingeval van lozing op oppervlaktewater 
bij nadere eis bepalen dat (ten hoogste twee maal per jaar) het gehalte 
aan bestrijdingsmiddelen of afbraakprodukten daarvan in het drainage- 
water geanalyseerd dient te worden [l]. 

2.3 Factoren die de doelmatigheid van recirculatie beïnvloeden 

Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven, is men er bij het opstellen 
van het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw niet in geslaagd een set van 
algemeen geldende criteria te ontwikkelen, op basis waarvan zonder 
individuele beoordeling een eenduidige uitspraak over de toepasbaarheid 
en doelmatigheid van recirculatie in de grondteelt gedaan kan worden. 
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat een groot aantal factoren 
invloed heeft op de mate waarin recirculatie enerzijds vanuit (teelt)- 
technisch oogpunt en anderzijds vanuit doelmatigheidsoverwegingen bij 
dit teeltsysteem kan plaatsvinden. De volgende (onderling niet alle onaf- 
hankelijke) factoren beïnvloeden de mogelijkheid tot en de doelmatigheid 
van recirculatie op een grondteeltbedrijf: 
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I Factoren die bepalen in welke mate recirculatie toepasbaar is 

a Volume van kwehzijging en de gevolgen voor drainagewater 

De geohydrologische omstandigheden waaronder grondteelt plaatsvindt, 
kunnen van grote invloed zijn op het volume van het drainagewater. Door 
kwel (water dat vanuit dieper gelegen bodemlagen in het drainagestelsel 
van de kas doordringt) en inzijging (het binnentreden van water onder het 
grondoppervlak in het drainagestelsel van de kas) kan grond- en/of 
slootwater in het drainagestelsel geraken en zich vermengen met het 
overtollig voedingswater (oftewel drain). Hierdoor kan niet alleen het 
volume van het drainagewater stijgen, maar afhankelijk van de samen- 
stelling van grond- en slootwater ook het zoutgehalte (zie onder b). 

Indien het volume van het opkwellende of inzijgende water groot is, zal 
hierdoor het volume van het water dat in de drainageput terecht komt ook 
groot zijn. Het drainagewater wordt immers uit een tweetal waterstromen 
gevormd: overtollig voedingswater en kwel- of inzijgingswater. Door kwel 
of inzijging kan het volume van het drainagewater zo groot worden dat 
het de waterbehoefte van het gewas overstijgt. Indien dit structureel het 
geval is, is het niet mogelijk al het drainagewater volledig her te gebrui- 
ken. Indien van een incidentele of kort durende gebeurtenis sprake zou 
zijn, kan het overschot aan drainagewater wellicht middels buffering 
zolang worden vastgehouden tot het weer kan worden ingezet ter voor- 
ziening in de behoefte aan voedingswater. In veel gevallen is er echter 
continu sprake van kwel of inzijging. In dat geval vormt buffering van het 
teveel aan drainagewater geen oplossing. 

b Natriumconcentratie in het drainagewater 

Vooral in het westen van het land kan de natriumconcentratie in sloot- 
water maar zeker ook in grondwater zo hoog zijn, dat door kwel en/of 
inzijging het zoutgehalte van het drainagewater zo hoog wordt dat het 
gewas hier bij hergebruik schade van zal ondervinden. Ook in andere 
delen van het land, zoals b.v. de IJsselmeerpolders, kan door kwel en 
inzijging een natriumprobleem ontstaan. Een zekere concentratie aan 
natrium in het te recirculeren drainagewater hoeft echter niet altijd tot 
problemen te leiden. De zoutgevoeligheid varieert per gewas (zie ook II 
a). Indien het drainagewater echter structureel meer natrium bevat dan 
het gewas kan opnemen, zal door ophoping vroeg of laat het gehalte aan 
natrium een voor het gewas schadelijk niveau bereiken. 
Dit betekent echter zeker niet dat in de genoemde delen van het land in 
geen geval doelmatig gerecirculeerd zou kunnen worden. Het zoutge- 
halte van grond- en slootwater kan zelfs op lokaal niveau in hoge mate 
variëren. Het komt zelfs voor dat bij twee naast elkaar gelegen bedrijven 
of zelfs binnen een en hetzelfde bedrijf een aanzienlijk verschil in de 
natriumconcentraties van het kwelwater wordt geconstateerd. 

De aanwezigheid van natriumrijk grond- of slootwater geeft slechts aan 
dat indien daadwerkelijk kwel of inzijging optreedt problemen met de 
recirculatie van drainagewater kunnen optreden. Of zich ingeval van 
kwelhnzijging werkelijk problemen voordoen is afhankelijk van de 
hoeveelheid kwelwater in relatie tot de hoeveelheid drain, het zoutgehalte 
van het kwelwater en de mate waarin dit water in het drainagestelsel kan 
geraken. Het uiteindelijke drainagewater, ontstaan door menging van 
drain met (eventueel zoute) kwel, dient een zoutgehalte te hebben dat 
niet schadelijk is voor het gewas. Een lichte overschrijding van dit tole- 
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rantieniveau in het drainagewater kan nog wel gecompenseerd worden 
door menging met gietwater. Hoe meer gietwater echter bijgemengd 
dient te worden, hoe minder drainagewater hergebruikt kan worden. 

Zoals onder a beschreven hangt het immers van een aantal factoren af of 
er daadwerkelijk water t.g.v. kwel of inzijging in het drainagestelsel van 
de kas kan geraken. 

Resumerend kan gesteld worden dat de mogelijkheden om te recircu- 
leren technisch gezien groot zijn indien er sprake is van drainagewater 
waarvan het volume en het zoutgehalte in een dusdanige verhouding tot 
elkaar staan dat door opmenging met gietwater een bruikbaar volume 
voedingswater van goede kwaliteit ontstaat. Er geldt dat de combinatie 
van een groot volume drainagewater met een hoog zoutgehalte door- 
gaans de mogelijkheden tot recirculatie beperkt. Ingeval van een klein 
volume drainagewater dat weinig natrium bevat, zullen de mogelijkheden 
om een hoog percentage van het drainagewater her te gebruiken 
doorgaans groot zijn. Hierbij dient te worden aangetekend dat niet alleen 
het natriumgehalte van kwel- of inzijgingswater maar ook het 
natriumgehalte van regenwater (of ander gietwater) belangrijk is in 
verband met de mogelijkheden tot recirculatie. 

c Volume regenwaterbassin 

Het beschikbare volume gietwater heeft invloed op de mate waarin recircu- 
latie technisch gezien kan plaatsvinden. Het regenwater wordt gebruikt om 
het te recirculeren drainagewater aan te vullen. Daar gietwater volgens de 
bepalingen van het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw slechts een beperkte 
hoeveelheid natrium mag bevatten, zal door menging voedingswater ont- 
staan met een betere kwaliteit dan het drainagewater. Hoe groter het volume 
goed gietwater is dat ingezet kan worden, hoe langer het zal duren voordat 
de voorraad uitgeput is en verdunning van het drainagewater niet meer 
mogelijk is. Dit betekent dat een groot regenwaterbassin betere garanties 
biedt voor recirculatie dan een kleiner bassin. Niettemin is in het Lozingen- 
besluit WVO glastuinbouw voor het bassinvolume een ondergrens van 
500 m3ha opgenomen. Daar de verwachting gerechtvaardigd lijkt dat een 
groot deel van de bedrijven die na de inwerkingtreding van het Lozingen- 
besluit WVO glastuinbouw tot de aanleg van een regenwaterbassin overgaat, 
zich tot deze vastgestelde minimale inhoud zal beperken, is voor de verdere 
berekeningen in deze rapportage van dit volume uitgegaan. Daar het niet de 
bedoeling is dat tuinders met een groter bassin dan 500 m3ha hiervoor 
nadeel ondervinden, verdient het aanbeveling bij het stellen van nadere 
eisen in dat geval te handelen alsof het een bassin van 500 m3ha betreft. 
Er dient in dit kader echter ook met de fluctuaties in de beschikbaarheid 
van regenwater gedurende het jaar rekening gehouden te worden. In het 
algemeen zal de grootste hoeveelheid regenwater in de natte seizoenen 
(herfst en winter) voor handen zijn, terwijl het gewas de grootste 
behoefte heeft aan voedingswater in de drogere perioden (met name de 
zomer). De aanwezigheid van een regenwaterbassin is derhalve geen 
garantie voor gietwater van goede kwaliteit gedurende het hele jaar. 
Vooral in de zomermaanden zal vaker tot het inzetten van aanvullend 
gietwater dienen te worden overgegaan. 

d Kwaliteit van het aanvullend gietwater 

Aan de kwaliteit van dit aanvullend gietwater stelt het Lozingenbesluit 
WVO glastuinbouw geen eisen. Dit water kan derhalve uit een groot 
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aantal bronnen worden betrokken. Zo kunnen o.a. als aanvullend 
gietwater leidingwater, grondwater of oppervlaktewater dienst doen. Des 
te beter de kwaliteit van het aanvullend gietwater is, des te groter zijn de 
mogelijkheden om te recirculeren. Indien in de zomermaanden immers 
met een slechte kwaliteit gietwater gewerkt moet worden, betekent dit dat 
er veel gietwater nodig is om het drainagewater op een voldoende laag 
zoutgehalte te brengen en dat derhalve een kleiner gedeelte van het 
drainagewater hergebruikt kan worden. 
Indien er kwalitatief goed, maar weinig drainagewater aanwezig is, kan 
de kwaliteit van het aanvullend gietwater ook van belang zijn. In dat geval 
zal inzet van aanvullend gietwater nodig zijn in verband met de waterbe- 
hoefte van het gewas. De kwaliteit van het gerecirculeerde drainagewater 
zal verslechteren indien gemengd wordt met gietwater met een relatief 
hoog natriumgehalte. 

e De aanwezigheid en kwaliteit van het drainagestelsel 

Ook de aanwezigheid en kwaliteit van het drainagestelsel is een factor 
die de mogelijkheid om te recirculeren kan beïnvloeden. Wat de 
aanwezigheid van een drainagestelsel betreft, kan gesteld worden dat dit 
een noodzakelijke voorwaarde is om van drainagewater te kunnen 
spreken. Indien immers geen drainagestelsel in de bodem aanwezig is, 
ontstaat geen drainagewater. De definitie van drainagewater in het 
Lozingenbesluit WVO glastuinbouw sluit hierbij aan: “Water dat bij 
grondgebonden teelt wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde 
buizen, die in de grondzijn aangebracbt”[l]. Zonder buizen is derhalve 
geen sprake van drainagewater. 

Indien zich een drainagestelsel onder de kas bevindt, is ook de actuele 
kwaliteit van dit stelsel van belang voor de mate waarin recirculatie 
technisch gezien mogelijk is. Indien dit stelsel door beschadigingen, 
zoals bijvoorbeeld verstopping door de afzetting van ijzerverbindingen 
aan de binnenzijde van de buizen of lekkage, niet op normale wijze kan 
functioneren, betekent dit dat de effectiviteit waarmee water via deze 
buizen kan worden afgevoerd afneemt. Een dergelijke verstoring zal er 
doorgaans toe leiden dat het overtollig voedingswater via andere routes 
wordt afgevoerd (bodem). Hierdoor kan, afhankelijk van de ernst van de 
beschadiging, een al dan niet groot deel van dit overtollig voedingswater 
niet via de buizen worden afgevoerd. Dit water kan ook niet meer 
gerecirculeerd worden. Dit aspect valt buiten het kader van de WVO. 

II Gewasspecifieke randvoorwaarden 

a Tolerantie van het gewas voor natrium en de natrium-opname 

De mate waarin natrium schadelijk is varieert per gewas. In bijlage 3 van 
de CUWVO-rapportage “Afvalwaterproblematiek glastuinbouw” is een 
tabel met kritieke natriumconcentraties per gewas opgenomen. Deze 
tabel is in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw (bijlage lil) overgeno- 
men. Gewassen met een hoge kritieke natriumconcentratie zoals tomaat 
zijn relatief tolerant voor de aanwezigheid van natrium in het voedings- 
water. Zulke gewassen zullen minder snel schade door de aanwezigheid 
van natrium ondervinden. Hierdoor zal een teler van dergelijke gewassen 
betere mogelijkheden tot hergebruik van zijn drainagewater hebben 
ingeval er natrium in zit. Tuinders met natriumgevoelige gewassen zullen 
bij recirculatie eerder hinder ondervinden door de toepassing van 
kwalitatief slecht voedingswater [2]. 
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Ook de opname van natrium door het gewas is van belang. Hoe meer 
natrium een gewas opneemt uit het voedingswater, hoe minder natrium in 
het drainagewater en de grond achterblijft. De mogelijkheden om te 
recirculeren nemen daarmee toe. 

b Tolerantie van het gewas voor andere stoffen en de opname hiervan 

Naast natrium zijn er ook andere stoffen waarvan de aanwezigheid in 
hogere concentraties in het voedingswater tot schadelijke gevolgen voor 
het gewas kan leiden. In dit kader dienen in ieder geval sulfaat, calcium 
en bicarbonaat vermeld te worden. In bijlage VI is een tabel opgenomen 
waarin per gewas is weergegeven wat de aanbevolen concentraties van 
sulfaat en calcium in het voedingswater zijn. Het is bekend dat een over- 
schrijding van de in het bemestingsadvies 1995 aanbevolen gehalten tot 
een factor 2 in ieder geval niet tot schade bij de genoemde gewassen 
leidt. Niet precies duidelijk is waar per gewas de kritieke gehalten liggen. 

c Problemen in verband met de intensiteit van de recirculatie 

De intensiteit waarmee recirculatie plaatsvindt, kan ook tot problemen 
leiden. Hoe meer water gerecirculeerd wordt, hoe groter de kans is dat 
het gewas van “externe factoren” invloed ondervindt (b.v. “vreemde” 
ziekten). Hoewel dit aspect verder niet is meegenomen bij het opstellen 
van deze richtlijn, is het belangrijk dat alle actoren zich hier rekenschap 
van geven. (Zie ook onder d). 

d Ziektedruk 

De mate waarin het in de kas geteelde gewas gevoelig is voor ziekten en 
de mate waarin dit gewas daadwerkelijk aan pathogenen wordt bloot- 
gesteld, kan in voorkomende gevallen de mogelijkheden tot recirculatie 
beperken. In drainagewater kunnen zich ziekteverwekkers bevinden die 
bij hergebruik van dit water schadelijk zijn voor het gewas. De gevoelig- 
heid voor pathogenen verschilt per gewas. Als pathogenen kunnen 
schimmels, virussen en nematoden optreden. 
Om het risico van gewasschade door pathogenen te minimaliseren, zal 
het in een groot gedeelte van de teelten noodzakelijk zijn het drainage- 
water voor hergebruik te ontsmetten. Er bestaan een aantal methodieken 
voor waterontsmetting. Zo zijn er ontsmetters waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verhitting, filtratie, ultraviolette straling, ozonisatie en 
toepassing van waterstofperoxide [3,4]. Daarnaast worden ook steeds 
meer biologische ontsmettingssystemen toegepast. De keuze van een 
tuinder voor een bepaalde methodiek is afhankelijk van de pathogenen 
die voorkomen bij het gewas dat hij teelt. De kosten van de door de 
tuinder aan te schaffen ontsmetter dienen bij de financiële afwegingen 
omtrent de doelmatigheid van recirculatie meegenomen te worden, 
aangezien er een duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het 
recirculeren van drainagewater en de noodzaak van ontsmetting. 

111 Factoren die de doelmatigheid van recirculatie bepalen 

a Beperking mestgift 

In het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw is de beperking van de mestgift 
voor het telen in de grond een van de meest belangrijke bepalingen. 
Hiermee wordt beoogd een forse emissiereductie van nutriënten aan de 
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bron te bewerkstelligen. Het is niet precies duidelijk welke consequenties 
een verminderde mestgift voor de lozing van stikstof- en fosforverbin- 
dingen heeft. Dat er een vermindering van de geloosde vracht aan deze 
stoffen vanuit de glastuinbouw naar riolering en oppervlaktewater plaats 
zal vinden is duidelijk. De mate waarin er sprake is van een emissiere- 
ductie zal per bedrijf variëren en is o.a. afhankelijk van de wijze waarop 
voorheen met het toedienen van meststoffen aan het gewas werd 
omgegaan. 
Beperking van de mestgift en recirculeren van het drainagewater zijn 
twee maatregelen die op elkaar aansluiten. Daar een beperkte vorm van 
overbemesting (i.e. meer mest toedienen dan het gewas opneemt) vanuit 
teeltkundig oogpunt noodzakelijk is, zullen er altijd nutriënten in het 
drainagewater worden aangetroffen. Hoe beter de mestgift op de behoef- 
te van het gewas is afgestemd, hoe kleiner zal dit overschot zijn. Daar 
recirculatie uit milieuhygiënisch oogpunt het doelmatigst is indien zij tot 
een verregaande emissiereductie leidt, wordt de doelmatigheid door de 
beperking van de mestgift kleiner. Een zeer goede afstemming van de 
bemesting op de behoefte van het gewas kan er derhalve toe leiden dat 
uit oogpunt van doelmatigheid middels recirculatie onvoldoende 
nutriënten kunnen worden hergebruikt en recirculatie derhalve als niet 
doelmatig beschouwd dient te worden. 

b Beperking watergift 

In het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw is een limitatie van de watergift 
opgenomen omdat met het overtollig voedingswater ook nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen in het drainagestelsel terecht komen. Door overgift 
vindt namelijk uitspoeling van bestrijdingsmiddelen, stikstof- en fosforver- 
bindingen plaats. Een beperking van de watergift leidt derhalve tot een 
beperking van de uitspoeling van deze stoffen. Recirculatie van drainage- 
water en beperking van de watergift sluiten als maatregelen op elkaar 
aan. Daar ten gevolge van de beperkte overmaat aan water minder 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het drainagewater aanwezig zijn, 
zal door recirculatie sec in dat geval een geringere emissiereductie 
plaats kunnen vinden dan zonder limitatie. Evenals de limitatie van de 
mestgift kan limitatie van de watergift er derhalve toe leiden dat de 
doelmatigheid van recirculatie afneemt. Dit is in zoverre aantrekkelijk 
voor de tuinders dat door het treffen van maatregelen aan de bron 
investeringen ten behoeve van recirculatie afgewend kunnen worden. 

Met het oog op de invloed die een beperkte watergift op de doelmatig- 
heid van recirculatie heeft, is het volgende van belang. Men dient zich te 
realiseren dat op basis van de maandelijkse metingen van het drainage- 
water in 1996 weliswaar een globale berekening van de jaarvracht aan 
nutriënten mogelijk is, maar dat in 1997 volgens de bepalingen van het 
Lozingenbesluit WVO glastuinbouw een verdere beperking van de water- 
gift nodig is. In dit jaar hoeft immers pas een watergift gerealiseerd te 
worden die met een watereff iciëntie (het gedeelte van de watergift dat 
door het gewas wordt opgenomen) van ca. 75% overeen komt. 

c Jaarvracht nutriënten en bestrijdingsmiddelen na effectuering 
Lozingenbesluit WVO glastuinbouw (zonder recirculatie) 

Verwacht mag worden dat door het opnemen van emissiebeperkende 
maatregelen in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw de jaarvracht van 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar het 
oppervlaktewater zal afnemen. In het algemeen kan gesteld worden dat 
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in situaties waarin het effect van bronmaatregelen groot zal zijn, de 
emissiereductie die m.b.v. recirculatie (aanvullend op de bronmaat- 
regelen) gerealiseerd kan worden relatief klein zal zijn. Indien bronmaat- 
regelen echter tot een geringe emissiereductie leiden, is het milieu- 
hygiënisch voordeel van recirculatie doorgaans relatief groot. 

Vooral voor meststoffen mag verwacht worden dat toepassing van 
bronmaatregelen alleen al tot aanzienlijke emissiereducties leidt. De 
aard van de in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw voorgeschreven 
bronmaatregelen voor de grondteelt (beperking mest- en watergift) 
rechtvaardigt deze verwachting. Daarbij geldt dat de beperking van de 
watergift in veel gevallen een grotere emissiereductie voor nitraat dan 
voor fosfaat zal bewerkstelligen. Dit wordt veroorzaakt door de sterke 
binding van fosfaat aan bodemdeeltjes. Afhankelijk van de bodemsoort 
en de verzadiging van de bodem met fosfaat, lost fosfaat minder goed in 
het overtollig voedingswater op dan nitraat. 

In tegenstelling tot een limitering aan de toepassing van meststoffen kent 
het besluit geen toepassingslimitatie voor bestrijdingsmiddelen. Er mag 
dan ook niet verwacht worden dat door de inwerkingtreding van het 
besluit de toepassing van bestrijdingsmiddelen af zal nemen. Daar de 
oplosbaarheid van bestrijdingsmiddelen kleiner is dan die van nitraat, zal 
ook door de beperking van de watergift een geringere emissiereductie 
van bestrijdingsmiddelen dan van nitraat gerealiseerd kunnen worden. 

d Aard en kwaliteit van het oppervlaktewater 

Ten slotte is bij de beoordeling van de doelmatigheid van recirculatie ook 
de aard en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater van 
belang. In de Evaluatienota Water (ENW) [5] zijn voor veel stoffen 
grenswaarden opgenomen. Dit zijn kwaliteitsdoelstellingen voor alle 
zoete oppervlaktewateren in Nederland. In beginsel geldt dan ook dat 
alle lozingen die het bereiken van de grenswaarden onmogelijk maken 
de kwaliteit van het oppervlaktewater in gevaar brengen. 
Daar de meeste glastuinbouwbedrijven op sloten lozen, is de verdunning 
die na lozing optreedt veelal gering. Indien er sprake is van een relatief 
groot debiet kan zich zelfs de situatie voordoen dat er helemaal geen 
verdunning plaatsvindt. Hierdoor is de kwaliteit van het geloosde afval- 
water van glastuinbouwbedrijven in hoge mate bepalend voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater. Dit effect wordt versterkt door het feit dat 
glastuinbouwbedrijven doorgaans in concentratiegebieden gevestigd zijn. 

Thans doet zich de situatie voor dat in glastuinbouwconcentratie- 
gebieden voor een aantal stoffen (met name bestrijdingsmiddelen en 
nutriënten) de grenswaarde oppervlaktewaterkwaliteit (ruimschoots) 
overschreden wordt. Hiervoor zijn met name lozingen vanuit glastuin- 
bouwbedrijven verantwoordelijk. Hoewel verwacht mag worden dat door 
bronmaatregelen een emissiereductie bewerkstelligd kan worden, is het 
niet aannemelijk dat hierdoor aan de grenswaarden voldaan zal worden. 
Daar binnen de glastuinbouwbedrijven het drainagewater voor nutriënten 
de belangrijkste en voor bestrijdingsmiddelen een belangrijke emissie- 
route is, zal voor de realisatie van de grenswaarden oppervlaktewater- 
kwaliteit een op de bovengenoemde bronmaatregelen aanvullende 
aanpak noodzakelijk zijn. Of recirculatie van drainagewater de meest 
geschikte methode is om een verdergaande emissiereductie te realiseren 
is afhankelijk van een aantal hierboven reeds beschreven factoren. 

Recirculatie drainagewater glastuinbouwbedrijven 30 



Hoewel vanuit het waterkwaliteitsperspectief elke beperking van de 
vracht aan nutriënten en bestrijdingsmiddelen thans wenselijk is, is het 
verstandig een methode als recirculatie op haar effectiviteit te bezien. 
Daaruit vloeit echter voort dat voor bedrijven waarvoor recirculatie geen 
doelmatige oplossing voor de drainagewaterproblematiek vormt, naar 
andere methoden ter beperking van de emissie van nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen gezocht zal dienen te worden. 

e Kosten van het aanleggen van een recirculatiesysteem 

De kosten die de tuinder moet maken om recirculatie op zijn bedrijf 
mogelijk te maken, worden in de toelichting behorende bij het Lozingen- 
besluit WVO glastuinbouw genoemd als een van de factoren waarmee bij 
de bepaling van de doelmatigheid waarmee hergebruik van drainage- 
water plaats kan vinden, rekening gehouden dient te worden. In het 
algemeen geldt dat de doelmatigheid van een techniek toeneemt met het 
dalen van de investeringen en het stijgen van het (in dit geval) milieu- 
hygiënisch rendement. De hoogst haalbare doelmatigheid wordt 
gerealiseerd bij minimale kosten en maximaal rendement. 
De kosten die in het kader van het hergebruik van drainagewater relevant 
zijn, zijn die voor de aanschaf, de aanleg en het gebruik van een 
recirculatiesysteem (buizen, drainageput, buffer, pompen) en van een 
ontsmetter. Hoewel niet in elke situatie de noodzaak van ontsmetting van 
het gerecirculeerde drainagewater even groot is, wordt er van uit gegaan 
dat een dergelijke voorziening doorgaans nodig is om gewasziekten 
zoveel mogelijk te voorkomen (zie ook onder II c: ziektedruk). Deze 
aanname kan derhalve in specifieke situaties tot een overschatting van 
de kosten leiden. 
Tegenover deze kosten staat ook een zekere besparing. Ingeval van 
recirculatie worden immers meststoffen hergebruikt, hetgeen betekent 
dat er minder van deze stoffen aan het voedingswater toegevoegd dienen 
te worden. Deze besparing is sterk afhankelijk van het percentage van 
het drainagewater dat hergebruikt kan worden middels recirculatie en 
zullen dus per bedrijf verschillen. 

f De verplichting om het eerste afstromend hemelwater met voorrang te 
hergebruiken 

De doelmatigheid van recirculatie wordt eveneens beïnvloed door een 
bepaling uit het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw. In artikel 7, onder 
c 2", wordt bepaald dat in glastuinbouwbedrijven waarin bestrijdings- 
middelen worden toegepast en deze middelen met condenswater door 
de kieren in het glasdek in de regengoot van de kas kunnen geraken, het 
eerste afstromend hemelwater na in een bassin te zijn opgevangen zo 
snel mogelijk hergebruikt dient te worden. Daar dit o.m. betekent dat het 
hergebruik van dit water voorrang heeft op het hergebruik van drainage- 
water, wordt door deze bepaling de mogelijkheid om drainagewater als 
voedingswater in te zetten beperkt. Dit zou nadelige gevolgen voor de 
doelmatigheid van recirculatie kunnen hebben. Dit is onder andere 
afhankelijk van de grootte van de drainagewaterbuffer van het 
desbetreffende bedrijf. Hoe groot de invloed van deze bepaling is op de 
doelmatigheid waarmee drainagewater gerecirculeerd kan worden, is niet 
duidelijk. Daar verwacht wordt dat deze invloed in vergelijking met die 
van andere hier genoemde aspecten gering is, is dit aspect verder in 
deze rapportage niet meegenomen. 
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3 Invloed van kwel en inzijging op het volume 
en de natriumhuishouding 

.................................................................................. 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 zijn de factoren beschreven die van invloed kunnen zijn op 
de mogelijkheid tot en de doelmatigheid van recirculatie. De kwalitatieve 
beschrijving van deze factoren vormt echter in veel gevallen geen refe- 
rentiekader op basis waarvan in individuele gevallen bepaald kan worden 
of recirculatie mogelijk en doelmatig is. Daar het voor de bepaling van 
de mogelijkheden om te recirculeren van groot belang is in welke ver- 
houding deze factoren in een individuele situatie tot elkaar staan, dient 
een kwantificering plaats te vinden. Slechts in situaties waarin (vrijwel) 
alleen maar voor recirculatie positieve of (vrijwel) alleen maar negatieve 
factoren een rol spelen, zal een kwalitatieve beschrijving voldoende 
houvast bieden voor het nemen van een verantwoorde beslissing (zie 
hoofdstuk 4). 

In paragraaf 2.3 worden een vijftal factoren onderkend die van invloed 
zijn op de mate waarin recirculatie technisch gezien mogelijk is. Er zijn in 
feite een tweetal aspecten die recirculatie kunnen bemoeilijken, te weten: 

- Te groot volume drainagewater 
Indien het volume van het drainagewater door kwel/inzijging de 
waterbehoefte van het gewas structureel fors overstijgt, is het niet 
mogelijk al het drainagewater middels recirculatie doelmatig her te 
gebruiken. In dat geval kan immers slechts een zeer beperkt deel van 
het overtollige voedingswater voor hergebruik worden ingezet, 
waardoor het effect van recirculatie op te lozen hoeveelheden 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen beperkt is. 
Te hoog zoutgehalte van het drainagewater 
Indien het zoutgehalte van het drainagewater zo hoog is dat door 
bijmenging met gietwater geen voldoende laag zoutgehalte van het 
voedingswater gerealiseerd kan worden, zal niet al het drainagewater 
voortdurend gerecirculeerd kunnen worden. Door slechts een deel 
van het drainagewater her te gebruiken kan dan middels bijmenging 
van gietwater voedingswater met een goede kwaliteit verkregen 
worden. Dit betekent echter dat niet al het drainagewater hergebruikt 
kan worden. De hoeveelheid die op jaarbasis hergebruikt kan worden 
is afhankelijk van het zoutgehalte van het drainagewater, de grootte 
van het regenwaterbassin en de kwaliteit van het aanvullend giet- 
water. Ook de natriumtolerantie van het gewas in kwestie is hierop 
van invloed. 

- 

Door koppeling van deze aspecten aan gewasspecifieke randvoorwaar- 
den en doelmatigheidscriteria zal in dit hoofdstuk een kwantitatief 
referentiekader ontwikkeld worden. Daar de kennis over al deze zaken 
zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt, is het thans nog te vroeg om 
een volledig sluitend kwantitatief systeem te ontwerpen, op basis waar- 
van voor elke individuele situatie de (0n)mogelijkheden van recirculatie 
duidelijk wordt. 
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3.2 Volumeproblematiek ten gevolge van kwel en inzijging 

Daar in het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw een maximaal aan het 
gewas toe te dienen hoeveelheid water is opgenomen en bekend 
verondersteld wordt hoeveel water elk gewas gemiddeld opneemt, kan 
vrij eenvoudig een globale inschatting van de hoeveelheid drain worden 
gemaakt. Door te meten hoeveel water in de drainageput aanwezig is, 
kan een indruk verkregen worden van de bijdrage van de samenstellende 
stromen in het drainagewater (drain en kwel- of inzijgingswater). Daar 
een hoge waterefficiëntie wordt nagestreefd, zal bij het ontbreken van 
kwel/inzijging het volume drainagewater beperkt zijn (schatting: ca. 30 % 
van het toegediende voedingswater). 

Omdat het Lozingenbesluit verplicht dat de mestgift in de grondgebon- 
den teelt op de behoefte van het gewas wordt afgestemd, zal bekend zijn 
hoeveel meststoffen aan het gewas worden toegediend. Daar de toe- 
gediende hoeveelheid mest gemeten en geregistreerd dient te worden, 
kan bezien worden of de mestgift op het advies is gebaseerd of dat er, 
om welke reden dan ook, van het advies wordt afgeweken. Aannemende 
dat de concentratie van stikstof in de drain gelijk is aan de concentratie 
stikstof in het aan het gewas toe te dienen voedingswater, geldt dat de 
mate waarin stikstof uitspoelt gelijk is aan de mate waarin er drain 
(= overtollig voedingswater) ontstaat. Indien 30% van het voedingswater 
niet door het gewas wordt opgenomen en uiteindelijk in de drainageput 
belandt, betekent dit dat een zelfde percentage van de toegediende 
stikstof daarin terecht komt. Deze stikstof vormt de vracht die zonder 
recirculatie geloosd wordt. Afhankelijk van de mate waarin hergebruik 
mogelijk is, kan een kleine dan wel grote reductie van de emissie 
gerealiseerd worden. 

In tabel 3 (9 4.6) is aangegeven wat theoretisch gezien de jaarvracht in 
1998 per ha zal zijn, ingeval van bedrijven zonder recirculatie. Hoewel 
deze theoretische benadering zeker een indicatie vormt voor de te ver- 
wachten jaarvracht aan stikstof bij optimalisatie van de mest- en water- 
gift, kent zij zeker ook een aantal onzekerheden (o.a. met betrekking tot 
de aanname dat het gehalte stikstof in het voedingswater en de drain 
gelijk zal zijn). De beste indicatie voor de werkelijke jaarvracht zal ver- 
kregen worden door de metingen van het stikstofgehalte in het drainage- 
water die in 1996 maandelijks plaats dienen te vinden conform het 
Lozingenbesluit WVO glastuinbouw. Op basis van deze metingen zal dan 
ook bezien dienen te worden in welke mate recirculatie een reductie van 
de emissie kan bewerkstelligen. 

Het is mogelijk dat door de aanwezigheid van stikstof in kwel- of inzij- 
gingswater het stikstofgehalte in het drainagewater hoger is dan alleen 
op basis van de mestgift verwacht zou kunnen worden. Daar het primair 
gaat om het terugdringen van de emissie hoefî er bij het besluit tot 
recirculatie geen onderscheid te worden gemaakt in herkomst van de 
stikstof. 

De doelmatigheid van recirculatie kan afgemeten worden aan de emis- 
siereductie die erdoor gerealiseerd wordt en de kosten die hiervoor door 
de bedrijven gemaakt dienen te worden. Ook is van belang de aard en 
de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. In hoofdstuk 4 is een 
aanbeveling opgenomen, in de vorm van een voorlopige richtlijn, op 
basis waarvan bepaald kan worden in hoeverre recirculatie doelmatig is. 
Daarbij wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen 
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glastuinbouwbedrijven die meer en minder stikstof emitteren. Voor de 
meer verontreinigende bedrijven die minimaal 150 kg N/ha.j kunnen 
terugwinnen wordt recirculatie in ieder geval doelmatig geacht. 

In bijlage I1 is berekend hoeveel water er maximaal in de drainageput 
aanwezig mag zijn om op jaarbasis ten minste 150 kg N/ha te her- 
gebruiken. Bijlage III geeft in principe hetzelfde weer vanuit een andere 
invalshoek. Deze bijlage geeft aan hoeveel drainagewater tenminste 
hergebruikt moet worden om een emissiereductie van deze omvang te 
realiseren. Zoals uit de theoretische beschrijving voorafgaande aan de 
tabellen in de bijlagen II en III blijkt, vormen beide grootheden elkaars 
reci proke. 

3.3 Zoutprobiematiek ten gevolge van kwel en inzijging 

Niet slechts het volume van het kwel- of inzijgingswater, maar ook het 
zoutgehalte ervan kan problemen voor het doelmatig recirculeren van 
drainagewater opleveren. Daarbij spelen een aantal aspecten, zoals in 
hoofdstuk 2 reeds beschreven, een rol. Dit zijn de concentratie van 
natrium in het kwel- of inzijgingswater (en daarmee in het drainage- 
water), het volume van het regenwaterbassin (of de mate waarin water 
met regenwaterkwaliteit voorhanden is), de kwaliteit van het aanvullend 
gietwater (vooral in de droge maanden van belang) en de natriumtole- 
rantie en -opname van het gewas. Het samenspel van deze factoren 
bepaalt in welke mate natrium de mogelijkheden om te recirculeren kan 
beperken. De relaties tussen deze factoren zijn echter bijzonder inge- 
wikkeld. Hoewel er dus nogal wat relevante kennis voor het opzetten van 
een dergelijk systeem ontbreekt, worden in deze paragraaf een aantal 
van de relaties tussen bovenstaande aspecten kwantitatief beschreven. 

In zekere zin is ook de natriumproblematiek een volumeprobleem. De 
aanwezigheid van natrium in het drainagewater (door zoute kwel of 
inzijging) maakt recirculatie immers niet geheel onmogelijk, maar beperkt 
het volume van het te recirculeren drainagewater. Het is ingeval van zoute 
kwel of inzijging mogelijk een gedeelte van de in de put aanwezige 
hoeveelheid drainagewater door opmenging met zoutarm (natriumarm) 
gietwater geschikt te maken voor hergebruik. Het volume drainagewater 
dat op deze wijze gerecirculeerd kan worden is afhankelijk van de hier- 
boven beschreven factoren. De benadering van $3.2 is ook op bedrijven 
waar het volume van de kwel of inzijging geen maar de natriumconcen- 
tratie van dit water wel een probleem vormt van toepassing. De centrale 
vraag blijft immers hoeveel water (met hoeveel meststoffen en bestrij- 
dingsmiddelen) hergebruikt kan worden, wil recirculatie doelmatig zijn. In 
deze zin zijn de tabellen van bijlage I1 en bijlage III ook op dit probleem 
onverminderd van toepassing: als een bepaald percentage van het in de 
put aanwezige drainagewater hergebruikt kan worden, kan een bepaalde 
emissiereductie bewerkstelligd worden. Het grote verschil met de volume- 
problematiek uit de vorige paragraaf is gelegen in het feit dat het voor 
natrium niet geheel duidelijk is op welke wijze het volume van het voor 
recirculatie beschikbare water afhangt van bovenstaande factoren. In 
geval van het natriumarm kwel- of inzijgingswater als bedoeld in de vorige 
paragraaf wordt het volume her te gebruiken water, uitgaande van een 
vast percentage drain, door een tweetal factoren bepaald: het volume aan 
kwel of inzijging en de maximaal toegestane watergift (gewasafhankelijk). 

Voor de substraatteelt is de laatste jaren vrij veel onderzoek gedaan naar 
de natriumtolerantie (de maximale natriumconcentratie in het wortel- 
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milieu) en de natriumopname van de gewassen. Voor de teelt in de grond 
zijn alleen gegevens van onderzoek van oudere datum beschikbaar. Met 
name voor de natriumtolerantie is de teelt in de grond niet zomaar verge- 
lijkbaar met de teelt op substraat. De natriumopname is wel vrijwel ver- 
gelijkbaar. 

Omdat het natriumgehalte in de bodem niet te hoog mag worden moet er 
een evenwicht zijn tussen de natriumaanvoer via het voedingswater en 
de natriumafvoer via opname door het gewas en de drain. Tot nu toe 
wordt het natriumgehalte in de bodem vooral gecorrigeerd door (tijdelijk) 
meer water te geven. Hierdoor neemt de hoeveelheid drain en daarmee 
ook de Na-afvoer toe en het Na-gehalte van de bodem af. Door de 
opgelegde maximum watergift is dit in de meeste gevallen niet langer 
mogelijk. Gegeven de nu gelimiteerde watergift (en dus drain) en de 
vaststaande opname door het gewas, kan het evenwicht van Na-aanvoer 
en Na-afvoer alleen nog bijgestuurd worden door sturing van het Na- 
gehalte van het voedingswater. Hieruit volgt dat, om het Na-gehalte in de 
bodem niet boven de maximum toegestane waarde te laten oplopen, het 
Na-gehalte van het voedingswater in feite aan een maximum gebonden 
is. Indien er in een bepaalde periode van het jaar geen gietwater van 
voldoende laag natriumgehalte aanwezig is, dient de tuinder hierop te 
anticiperen door een bufferruimte in de bodem te laten ontstaan. Dit kan 
door gedurende een bepaalde periode water met een laag natrium- 
gehalte te gebruiken. 

In de Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw (BAB) staat tot nu toe een 
Na-gehalte in de bodem (v) aangegeven waarbij het nodig geacht wordt 
meer water te gaan geven of te gaan doorspoelen. Dit is een waarde 
waarbij al opbrengstreductie kan plaatsvinden als dit langere tijd achter- 
een gehandhaafd zou blijven. Bij welke waarde, bij langdurige hand- 
having, nog net geen opbrengstreductie zal plaatsvinden is niet altijd 
exact bekend en staat dus ook niet in de BAB. De BAB is hier niet voor 
ontworpen. Door de wijze van sturen was hier tot nu toe voor de grond- 
teelt geen behoefte aan. Deskundigen zijn van mening dat door het 
gebruik van een “extra omrekenfactor” wel een voor de praktijk “veilig” 
maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht (y) is te berekenen. 
Om het in de BAB genoemde Na-gehalte in de bodem (v) om te rekenen 
naar een maximum Na-gehalte in het voedingswater (x) zijn een tweetal 
stappen nodig. Ten eerste; omrekening van het “maximum” Na-gehalte 
van de bodem (v) volgens de 1 :2-extractiemethode naar een “veilig” 
maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht (y). Ten tweede; 
berekening van het maximum Na-gehalte van het voedingswater (x) op 
basis van het max. toelaatbaar Na-gehalte bodemvocht (y), de gewas- 
opname en het drain-percentage. Per bedrijf kan dan redelijk goed vast- 
gesteld worden hoeveel drainagewater (met de in 1996 gemeten Na- 
concentratie) er bij het uitgangswater (waarvan het Na-gehalte ook 
bekend is) gemengd kan worden zonder het maximum Na-gehalte van 
het voedingswater te overschrijden. 

In bijlage VII zijn voor de meest voorkomende in de BAB genoemde 
“maximum” Na-gehalten in de bodem (volgens de 1 :2-extractiemethode), 
de daarbij behorende maximaal toelaatbare Na-gehalten van het 
bodemvocht weer gegeven. Deze relatie is voor dit doel voldoende 
nauwkeurig voor vrijwel alle grondsoorten. 

Het maximum Na-gehalte in het voedingswater wordt bepaald door het 
maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht, de gewasopname 
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en het drain-percentage. In bijlage VIII staan voor een drain-percentage 
van 30% een aantal van deze waarden uitgewerkt. 

Door combinatie van gewasgegevens uit de BAB, onderzoeksgegevens 
en de in de bijlagen VII en VIII opgenomen berekeningen, is per gewas 
het maximum Na-gehalte in het voedingswater te berekenen. In tabel 1 
staan deze voor de belangrijkste gewassen (gewasgroepen) voor een 
drain-percentage van 30% vermeld. 

................................ 
Tabel 1 : Gewas "maximaal". maximaal. gewas m a x i m u m 
Gewasgegevens, uitgedrukt in mmolil Na-gehalte toelaatbaar opname Na-gehalte 

in de bodem Na-gehalte in de voedings- [li, 12, 13, 141 
volgens BAB bodemvocht oplossing 
(1 :2-extractie) 

Groenten: 
komkommer 4.0 10.5 1.4' 4.0 
tomaat 5.0 13.4 1 .O' 4.5 
paprika 4.0 10.5 0.3' 3.0 
aubergine 4.0 10.5 0.3' 3.0 
radijs 4.0 10.5 1 .o" 3.7 
sla 4.0 10.5 0.5" 3.3 

Bloemen: 
groep 1 en 2 3.0 7.7 0.3" 2.3 
groep 3 t/m 9 4.0 10.5 0.5" 3.3 

ad : Bron: PBG, interne verslagen EC/NaCI onderzoek 
- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij tomaat, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij komkommer, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij paprika, Intern verslag 

- invloed van NaCI en EC op de produktie en kwaliteit bij aubergine, Intern 

nr 42, nov '89 

nr 32, mei '90 

nr 51, dec739 

jaarverslag 1993, project 6203 
ad ** : deze gegevens zijn voorlopige gegevens en moeten door nader onderzoek nog 

bevestigd of bijgesteld worden. 

Als het maximum Na-gehalte van het voedingswater is vastgesteld en het 
Na-gehalte van het uitgangswater en het drainagewater bekend zijn 
(metingen 1996) kan bepaald worden hoeveel drainagewater gemengd 
kan worden met uitgangswater. In bijlage IX is weergegeven op welke 
wijze het te recirculeren volume drainagewater en het percentage te 
recirculeren drainagewater bepaald kan worden. 
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4 Toetsingskader 

.................................................................................. 

4.1 Inleiding 

Het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw, de basis voor de regulering van 
lozingen van afvalwater vanuit de glastuinbouw op oppervlaktewater of 
de riolering, geeft in de toelichting op artikel 12 aan welke aspecten be- 
trokken dienen te worden bij de beantwoording van de vraag in hoeverre 
recirculatie in de grondteelt toepasbaar en doelmatig is (pagina 47): 

Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarin recirculatie 
technisch gezien wel mogelijk is, maar als niet doelmatig moet 
worden beschouwd. De doelmatigheid hangt af van de bereikte 
emissiereductie in relatie tot de met recirculatie gemoeide kosten 
en de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater. 

Deze in de toelichting op het besluit genoemde drie elementen vormen in 
onderlinge samenhang de contouren van een toetsingskader, op basis 
waarvan bepaald zou kunnen worden in hoeverre recirculatie mogelijk is. 
Er is getracht aan deze drie elementen op kwantitatieve wijze invulling te 
geven, opdat een hanteerbaar toetsingskader verkregen wordt. In dit 
hoofdstuk is weergegeven op welke wijze aan deze drie elementen uit 
het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw invulling is gegeven. 

4.2 Kosten van recirculatie 

In het kader van de totstandkoming van het Lozingenbesluit WVO glas- 
tuinbouw zijn een tweetal studies uitgevoerd naar de mate waarin de 
sector glastuinbouw in staat is de kosten gemoeid met de uitvoering van 
de (toen: concept-)voorschriften te dragen. Deze studies zijn uitgevoerd 
door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) [6] en door het Land- 
bouw Economisch Instituut (LEI) [7] i.s.m. het IKC-L. In met name de 
laatst genoemde studie is ook een globale kosten-baten berekening 
gemaakt van het recirculeren. Hierbij is destijds ten aanzien van de baten 
geen onderscheid gemaakt tussen het telen op substraat en het telen in 
de grond. In het kader van deze richtlijnen is een nieuwe kosten-baten 
berekening opgezet. Hoewel voor een groot deel van de zelfde uitgangs- 
punten gebruik is gemaakt als in de LEI-studie, wijkt deze berekening 
echter op een aantal punten duidelijk af. In bijlage X zijn de uitgangs- 
punten voor deze nieuwe kostenberekening en de verschillen met de 
benadering van het LEI opgenomen. 

In tabel 2 wordt een overzicht van de kosten en baten die bij verschil- 
lende bedrijfsgrootten onder de “gemiddelde” bedrijfsomstandigheden 
met recirculatie in de grondteelt gemoeid zijn gegeven. 

In vergelijking met de LEI-studie zijn de variabele kosten voor ont- 
smetting iets gedaald als gevolg van iets andere uitgangspunten. Ook 
valt op dat baten hier veel lager zijn, waardoor de jaarkosten voor geen 
van de bedrijfsomvangen goed gemaakt kunnen worden. Zoals al opge- 
merkt komt dit door de lagere bemestingskosten bij vrije drainage, geen 
financiële besparing op waterkosten en door het slechts gedeeltelijk 
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................................ 
Tabel 2: 
De voor recirculatie in de grondteelt 
relevante investeringen, jaarkosten, 
baten en totaal-kosten in guldens per 
jaar bij een bedrijfsgrootte van 0.6, 1.0 
en 2.0 ha bij ”gemiddelde” 
bedrijfsomstandig heden. 

kunnen recirculeren van het drain(age)water. Ook in het meest “profij- 
telijke” bedrijfsomstandigheden; f l  ,- bemestingskosten bij vrije drainage 
en 100% recirculatie, zijn de baten (f0,30/m2) lang niet voldoende om de 
jaarkosten goed te maken. 

Bedrijfsgrootte Afschr. Onderh. variabele kosten 
0.6 ha 1.0 ha 2.0 ha % % of baten per m2 

Investeringen: 
Ontsmetter 40000 45000 55000 15 5 0.14 
Drainage/putbem. 6000 9000 15000 7 1 
loom3 bassin 10000 1OOOO 13000 10 2 

Jaarkosten: 10440 12200 16000 

Baten per jaar: 840 1400 2800 

Totaal (kosten): 9600 10800 13200 

(rente 8%) 

~ - - 0.14 

Alleen als geen ontsmetter wordt toegepast benaderen in de gemiddelde 
situatie de baten de jaarkosten en zullen in het meest profijtelijke situatie 
de baten de jaarkosten overschrijden. Men neemt dan wel een teelt- 
kundig risico door niet ontsmet drainagewater te gebruiken. 

Zoals gezegd worden per specifieke bedrijfssituatie de kosten en baten 
sterk beïnvloed door een aantal aspecten. De hoeveelheid kwel en 
inzijging (voor de “gemiddelde” bedrijfssituatie op 50% van de drainhoe- 
veelheid gesteld) is mede bepalend voor de hoeveelheid drainagewater 
en daarmee voor capaciteit en de investering van de ontsmetter en ook 
voor de variabele kosten hiervan per m2 teeltoppervlak. Hoe meer kwel 
of inzijging, hoe hoger de kosten worden. Op de baten heeft dit geen 
directe invloed. 
Ook het percentage recirculatie van het drainagewater (voor de “gemid- 
delde” bedrijfssituatie op 66% van de drainagehoeveelheid gesteld) heeft 
invloed op de investering en variabele kosten van de ontsmetter. Ook 
hier geldt dat hoe hoger het percentage recirculatie, hoe hoger de jaar- 
kosten zullen zijn. Door een hoger percentage recirculatie zullen echter 
ook de baten oplopen. 

Momenteel zijn er toch al meerdere grondgebonden bedrijven die om 
bedrijfseconomische redenen recirculeren. Redenen hiervoor kunnen 
zijn; een relatief hoog water- en meststoffengebruik (en dus veel mest- 
stoffen in het drainagewater) of het “gratis” kunnen gebruiken van 
voedingselementen die via kwel en inzijging in de drainageput terecht 
komen. 

4.3 Kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater 

Met betrekking tot de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlakte- 
water kan het volgende opgemerkt worden. Glastuinbouwbedrijven lozen 
doorgaans op (kleine) sloten. De verdunning zal derhalve in de meeste 
gevallen zeer gering zijn. Dit betekent dat de kwaliteit van het opper- 
vlaktewater direct bepaald wordt door de kwaliteit van het geloosde 
afvalwater. Dit wordt nog versterkt door het feit dat glastuinbouwbedrijven 
in Nederland in concentratiegebieden voorkomen, waardoor vaak ver- 
scheidene bedrijven op dezelfde sloot lozen. Uit metingen is gebleken 
dat in sloten waarop glastuinbouwbedrijven lozen de concentraties aan 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen hoog zijn. De waterkwaliteit van de 
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ontvangende sloten voldoet niet aan de grenswaarden voor oppervlakte- 
waterkwaliteit uit de ENW; zeer forse overschrijdingen van deze grens- 
waarden zijn geen uitzondering. Vanuit dit perspectief vormt elke reductie 
van de emissie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit glastuin- 
bouwbedrijven, hoe klein ook, een positieve bijdrage aan de verbetering 
van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op zichzelf is dit aspect zeer 
moeilijk te kwantificeren. 

4.4 Stikstof als maat voor emissiereductie 

Door recirculatie kan de emissie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen 
vanuit glastuinbouwbedrijven naar het oppervlaktewater of de riolering 
beperkt worden. Hoe groot de reductie is, hangt van de bedrijfsomstan- 
digheden af. De vraag is welke de minimale emissiereductie is waarbij, 
rekening houdend met de kosten van recirculatie als beschreven in 54.2 
en de kwetsbaarheid van de Ontvangende sloten als beschreven in 54.3, 
sprake van doelmatigheid is. Hoewel er door recirculatie een emissiere- 
ductie van meerdere stoffen plaats kan vinden, leent met name stikstof 
zich voor het bepalen van de grootte van de reductie. De bestrijdings- 
middelen hebben het nadeel dat per bedrijf (b.v. afhankelijk van het ge- 
was) met andere middelen gewerkt wordt en dat ze moeilijker zijn aan te 
tonen in het drainagewater. Fosfaat kan niet als een goede maat voor de 
emissiereductie worden beschouwd, omdat deze stof in veel hogere 
mate dan stikstof aan bodemdeeltjes hecht. Het binden van fosfaat aan 
bodemdeeltjes en de nalevering van deze stof uit de bodem zou tot grote 
onzekerheden leiden m.b.t. de daadwerkelijke reductie. Daar stikstof in 
veel mindere mate aan de bodemdeeltjes hecht, is aan deze stof veel 
beter het effect van recirculatie af te lezen. Processen die bij stikstof wel 
van belang zijn, maar waarvan het effect op de gehele stikstofhuishou- 
ding niet bekend is, zijn de (de)mineralisatie en de denitrificatie in de 
bodem. Nader onderzoek naar de invloed van deze effecten op de stik- 
stofhuishouding is gewenst. 

4.5 Aanleiding tot en kenmerken van een voorlopige richtlijn 
doelmatigheid 

Het is niet mogelijk gebleken overeenstemming te bereiken over een 
minimale emissiereductie voor stikstof, waarbij sprake is van doelmatig- 
heid. Dit hangt mede samen met de vele onbekende en onzekere fac- 
toren die de doelmatigheid van recirculatie bepalen. Om desondanks 
toch reeds enige duidelijkheid te scheppen voor de bedrijfstak en de 
waterkwaliteitsbeheerders, wordt hieronder een voorlopige richtlijn voor 
de doelmatigheid voorgesteld. Het doel van deze voorlopige richtlijn is 
aan te geven welke categorie van bedrijven in ieder geval doelmatig kan 
recirculeren. De kenmerken van deze richtlijn zijn de volgende: 

De richtlijn is voor bedrijven aan de veilige kant (i.v.m. het ontbreken 
van belangrijke informatie is het niet verantwoord om bedrijven nu 
investeringen te laten doen, die in een later stadium als niet doelmatig 
gekwalificeerd zouden worden); 
Bij de vaststelling van deze richtlijn is rekening gehouden met het feit 
dat de 12 metingen van het volume en stikstofgehalte van het drai- 
nagewater zoals deze conform het Lozingenbesluit in 1996 moeten 
worden uitgevoerd, een goede indicatie vormen voor de jaarvracht 
aan stikstof, maar dat daarbij wel bepaalde zekerheidsmargec gelden; 
De richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst naar 
beneden worden bijgesteld, hetgeen verband houdt met de strategie 
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om voorlopig alleen een recirculatieplicht aan te bevelen voor 
bedrijven waarvoor de doelmatigheid zeker niet ter discussie staat; 
De richtlijn gaat uit van de vracht (kg's) geloosde stikstof via 
drainagewater, hetgeen niet wil zeggen dat andere parameters 
(bijvoorbeeld fosfaat) minder relevant zijn. 
De richtlijn is niet afgeleid van de gewenste waterkwaliteit (grens- 
waarde). Er wordt dus geen uitspraak gedaan over het voor het milieu 
gewenste emissieniveau (dit laatste emissieniveau zal naar alle waar- 
schijnlijkheid lager liggen dan de voorlopige richtlijn); 
De richtlijn bestaat uit twee onderdelen. 
Ten eerste een emissie waarboven mogelijk recirculatie moet worden 
toegepast (en waaronder recirculatie voorlopig nog niet verplicht 
worden gesteld). 
Ten tweede de emissiereductie die met recirculatie te realiseren is. In 
dit laatste zit impliciet al de toets van de mogelijkheid tot recirculatie 
besloten, want als een bedrijf meer stikstof loost dan de richtlijn, maar 
hij kan dit niet terugwinnen omdat recirculatie niet in voldoende mate 
mogelijk is, wordt recirculatie voorlopig nog niet verplicht gesteld. 

4.6 De theoretische emissie in 1998 

Om onderscheid te maken in meer en minder vervuilende bedrijven dient 
de emissie in 1998, na toepassing van de beperkingen in water- en mest- 
gift conform het Lozingenbesluit, bekend te zijn. 

Hierbij zijn de volgende aannames gehanteerd: 
- Er wordt niet meer water gegeven dan op basis van het maximale 

watergiften uit het Lozingenbesluit is toegestaan; 
De normen in de huidige (1994-1 995) bemestings-adviesbasis (BAB) 
glastuinbouw zijn in 1998 ongewijzigd' en er worden niet meer mest- 
stoffen toegediend dan deze adviezen; 
30% van het aan het gewas toegediende voedingswater komt in het 
drainagewater (de put) terecht; 
Er vindt geen selectieve opname van water ten opzichte van voe- 
dingsstoffen plaats, waardoor de concentratie in het niet-opgenomen 
voedingswater gelijk is aan de concentratie van het gegeven voe- 
dingswater (met andere woorden geen indikking)*; 
Er vindt geen zodanig nalevering van stikstof (door mineralisatie van 
organische stof) plaats dat dit het stikstofgehalte in het drainagewater 
sterk beïnvloedt; 
Er vindt geen kwel, inzijging of wegzijging plaats. 

- 

- 

- 

- 

- 

De theoretische lozing in 1998 is als volgt berekend: 

DRAIN GIFT * CONC-N * I 

.............................................................................. 
1 Het is hoogstwaarschijnlijk dat de normen van de BA6 in de toekomst naar beneden 

worden bijgesteld (vooral bloemisterijgewassen), voor enkele gewassen (bijv. sla) is 
bijstelling naar boven denkbaar. 

Dit is nog een punt van discussie. Op basis van de toets aan het 
mineralenbalansonderzoek (PEG) lijkt er niet duidelijk sprake te zijn van indikking, maar 
het is niet uit te sluiten. 
Eij de streefwaarden van de EAE wordt er namelijk vanuit gegaan dat de concentratie 
rond de wortels vier keer zo hoog is als wat je aan voedingswater hebt gegeven. Dit is 
echter nog niet de concentratie die uiteindelijk via de drainage in de put komt. Hiervoor 
worden wel eens cijfers van 1.2 tot 1.4 genoemd. De hier gehanteerde berekening kan 
dus een onderschatting geven van de daadwerkelijke emissie. 
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................................ 
Tabel 3: 
N-dosering (volgens het 
bemestingsadvies 1995) en 
theoretische minimale jaarvracht in 
1998 zonder recirculatie voor 
verschillende gewassen met 
verschillende water- en mestbehoeíte. 
De klasse indeling van snijbloemen is 
weergegeven in de bijlage. 

DRAIN het percentage van de totale gift aan voedingswater wat 
niet door de plant wordt opgenomen, vooralsnog gesteld 

GIFT de maximale toegestane watergift volgens het 
Lozingenbesluit. 

CONC-N de (gemiddelde) geadviseerde dosering van stikstof 
(BAB 94/95), uitgedrukt in mgA. 

I mate van indikking van stikstof door selectieve 
opname. Deze factor wordt vooralsnog op 1 gesteld. 

OP 30%. 

Met bovenstaande aannames wordt de theoretisch minimale emissie van 
stikstof als volgt berekend: 

30% x GIFT X CONC-N 

In tabel 3 zijn de resultaten van deze berekening weergegeven. De theo- 
retische minimale emissie blijkt van 181 tot 614 kg stikstof per jaar te 
variëren. 
Uit informatie van het Proefstation voor Bloemisterij en Groente onder 
Glas (PBG) te Naaldwijk blijkt dat bovenstaande berekeningswijze een 
reëel beeld geeft van de potentiële lozing in 1998, met de kanttekening 
dat de lozing van radijsbedrijven waarschijnlijk lager zal zijn. Dit blijkt uit 
een eerste, voorzichtige toetsing aan resultaten van het mineralenba- 
lansonderzoek van het PBG. 
Opgemerkt wordt dat bladgewassen (sla, ijsbergsla, andijvie e.d.) niet in 
deze tabel zijn opgenomen, omdat hiervoor geen bijmestadviezen (alleen 
voorraadbemesting) in de BAB zijn opgenomen. De gehaltes in de 
bodem zijn echter vergelijkbaar of hoger als bij radijs. 

Ndosering gewas(groep) met dit Theoretische emissie per gewasgroep 
in mmoM bemestlngsnlveau gietweterbehoeíte' 
(mgli) A unmniig B mmmii ig  C combinaties 

oogsmiar, 1 . 9 . ~  oogatbaar. hogel  (10000 m3iha) 
(8600 m3iha) (1 1400 m3iha) 

5 (70) bloemen klasse 1 en 2 181 239 210 
6 (84) 
7 (98) komkommer, augurk, 253 335 

bloemen klasse 3, 4 en 5 217 287 252 
294 

tomaat, paprika, 
aubergine bloemen 
klasse 6,7, 8 en 9 

11,5 (161) radijs (voorjaar/zomer) 415 nvt nvi 
17 (238) radijs (herfst /winter) 614 nvi nvt 

.............................................................................. 
ad': Zie bijlage 4 Lozingenbesluit WVO Glastuinbouw 

4.7 De voorlopige richtlijn voor doelmatigheid 

Met inachtneming van de hiervoor geformuleerde kenmerken van de 
voorlopige richtlijn wordt de grens tussen meer en minder vervuilende 
teelten bij 300 kg emissie per hectare per jaar gelegd. 
Om vervolgens een toets op doelmatigheid te krijgen wordt de grens 
tussen wel en voorlopig niet verplichte recirculatie op minimaal 150 kg 
terug te houden N per hectare gelegd. Deze grens is mede gekozen 
omdat bij een emissie van 300 kg N per hectare per jaar zonder recir- 
culatie, de emissie met recirculatie op 150 kg N per hectare per jaar 
uitkomt, een emissienorm welke enkele waterkwaliteitsbeheerders (Delf- 
land, Schieland) in vergunningen hebben opgenomen (1 O0 respectieve- 
lijk 150 kg). 
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De voordelen van een dergelijke richtlijn zijn: 
- het geeft op korte termijn duidelijkheid voor een groep van ‘grotere ver- 

vuilers’ die met recirculatie relatief veel meststoffen kunnen terugwinnen; 
waterkwaliteitsbeheerders kunnen op basis van deze richtlijn priori- 
teiten stellen bij het opleggen van de recirculatie-eis 
hoe groter de emissie is, des te strenger pakt de richtlijn van 150 kg 
terug te houden N per hectare per jaar uit ten opzichte van de totale 
lozing. Een bedrijf met een grote stikstof emissie, zal doorgaans 
immers eerder in staat zijn een dergelijke emissiereductie te reali- 
seren dan een bedrijf met een geringe emissie. 

- 

- 

De nadelen van een dergelijke richtlijn zijn: 
- bedrijven die een kleinere stikstof emissie hebben dan 300 kg per 

hectare per jaar, maar wel op een gemakkelijke wijze recirculatie 
zouden kunnen toepassen, hoeven vooralsnog niet te recirculeren. 
de precieze hoogte van een dergelijke richtlijn is vrij arbitrair, 
waarmee discussie ontstaat bij bedrijven die er vlak boven zitten. 

- 

In onderstaande figuur is de theoretische minimale emissie (zoals berekend 
in tabel 2) van verschillende gewassen ten opzichte van de emissiegrens van 
300 kg N per hectare per jaargegeven. 
Voor de duidelijkheid zijn voor de snijbloemen steeds de belangrijkste gewas- 
sen uit de betreffende klasse (naar meststoffenbehoefte) in combinatie met 
de indeling naar giehvatetbehoefte genoemd in plaats van de klasse zelf. 
Hiervoor zijn de voorbeelden uit de toelichting op het lozingenbesluit gebruikt, 
en wanneer de gewassen hierin niet genoemd zijn is dit globaal ingeschat. 

jaarvracht (kg/N.ha) 

O Theoretische stikstofvracht bij 
verschillende gewassen in vergelijking 
met voorlopige emissiegrens van I 
300 kg N/ña.j. 150 

................................ 
Figuur 1: II 
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210 anemoon, gladiool, gypsophila 
220 freesia, lelie, statice, amaryllis 
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aster, eustoma, trachelium, herfstchrysant, meeste 
boomkwekerijgewassen onder glas 

komk/aug/tornaat/paprika/aubergine, gerbera, roos, anjer, bouvardia, 
jaarr.chrysant 

radijs (voorjaar/zomer) 

radijs (herfsVwinter) 

bladgewassen 
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In bovenstaande figuur is de theoretische stikstofvracht bij verschillende 
gewassen vergeleken met de voorlopige emissiegrens van 300 kg/ha.j. 
Dit betekent dat bedrijven die boven deze grens zitten en minimaal 150 
kg N/ha.j kunnen terugwinnen moeten recirculeren. 

Afhankelijk van de aannames die zijn gedaan om tot deze berekening te 
komen, kan de indeling verschuiven: 
- Wanneer de normen in de bemestings-adviesbasis voor snijbloemen, 

zoals de verwachting is, naar beneden worden bijgesteld, dan zullen 
mogelijk een aantal bloemisterij-gewassen net onder de 300 kg-grens 
vallen. 
Bijstelling van de bemestingsnorm voor bladgewassen naar een 
hogere bemesting heefî geen verschuiving tot gevolg omdat deze 
toch al ruim boven de grens zitten; 
Wanneer water ten opzichte van mest meer wordt opgenomen zal de 
werkelijke vracht hoger zijn dan nu berekend, waardoor meer bedrij- 
ven/teelten boven de 300 kg-grens zullen uitkomen; 

- Wanneer nalevering van stikstof een grote rol zou spelen, is de wer- 
kelijke vracht hoger dan nu berekend en komen meer bedrijven boven 
de 300 kg N/ha.j grens. 
Als er (voedselrijke) kwel of inzijging optreedt is de werkelijke vracht 
hoger dan de theoretische, waarbij dit bedrijf als gevolg hiervan hoger 
uitkomt ten opzichte van de emissiegrens. 
Is er daarentegen sprake van wegzijging (waardoor niet al het water 
via het drainagestelsel wordt opgevangen) dan zal de werkelijke 
vracht lager zijn en zal het bedrijf lager uitkomen. 

- 

- 

Om na te gaan welk deel van het areaal grondteelt mogelijk de recircu- 
latieplicht opgelegd krijgt op grond van de voorlopige richtlijn, is het 
areaal van de gewassen met een emissie hoger dan 300 kg N/ha.j in 
tabel 4 weergegeven. Dit wil overigens nog niet zeggen dat die verplich- 
ting ook daadwerkelijk opgelegd worden. Dit hangt o.a. af van het tweede 
onderdeel van de richtlijn, namelijk of er 150 kg N/ha.j terug te winnen is. 

Uit de tabel 4 blijkt dat de voorlopige richtlijn mogelijk van toepassing is 
op 60% van het grondteeltareaal in de glastuinbouw. Het percentage van 
het grondteeltareaal dat daadwerkelijk de verplichting op basis van deze 
richtlijn zal worden opgelegd, is vanzelfsprekend lager (zie ook boven). 

Wanneer in andere gewassen meer N in de put wordt gevonden dan 
300 kg, dan moet allereerst naar de oorzaak hiervan worden gekeken. 
Mogelijke oorzaken zijn: 
- 
- 

er is sprake van voedselrijke kwel of inzijging; 
de aannames voor de berekening zijn onjuist: als dit in vele praktijk- 
situaties blijkt, dient de berekening en ook de richtlijn aangepast te 
worden; 
er wordt meer mest en/of water gegeven dan is toegestaan. Op dit 
punt moet het bedrijf dan worden aangesproken en niet op het recir- 
culeren van drainagewater. 

- 

Aangezien de daadwerkelijke emissie en de mogelijkheden voor recircu- 
latie sterk van geval tot geval zal verschillen, blijft een individuele toetsing 
altijd noodzakelijk. Dit komt overigens ook overeen met de systematiek 
van de nadere eis zoals die in het Lozingenbesluit is opgenomen. 
Deze voorlopige richtlijn, samen met de andere criteria zoals die zijn ver- 
woord in het eindrapport, zullen voor elk bedrijf afzonderlijk door de 
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waterkwaliteitsbeheerder samen met de betrokken tuinder doorlopen 
moeten worden. 

................................ 
Tabel 4 Gewas opper- % opper- bemkeningswijze 
Overzicht arealen gewassen in de (groep) vlakte' vlakte to- 
grond met een emissie hoger dan in ha taal grond- 

overzicht is gebaseerd op de 
berekeningen en gegevens m.b.t. de 
natriumgehalten en een bewerking van totaal glastuinbouw (ha) 
de landbouwcijfers 1994 CBS-View totaal teelten in de grond 4517 100% som van groente in grond en 
Pl. 

300 kg N per hectare per jaar. Dit teelt 

algemeen 
91 78 nvt 

bloemen in grond 
totaal groente in de grond 1162 26% groente totaal - groente substraat 
totaal bloemen in de grond 3355 74% tot. bloemkwek.prod. - potplanten - 

bloemen op substraat (incl. 
opkweek) 

gewassen met een N-emissie hoger dan 300 kgíhdj 
radijs en bladge- 
wassen in de grond 71 7 16 totaal 'overige groente gewassen' 

(alles behalve tomaat, komkommer, 
paprika, augurk en aubergine) 

vruchtgroenten in de grond 445 10 totaal oppervlak groentegewassen - 
oppervlakte groenten op substraat - 
totaal 'overige groentegewassen' 

gerbera 57 1 geschat 30% van areaal in de grond 
roos 628 14 geschat 70% van areaal in de grond 
anjer 192 4 100% in de grond 
bouvardia 19 O 100% in de grond 
chrysant 739 16 100% in de grond 

totaal 7.797 61 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ad': Het totaal van de 124 gemeenten met meer dan 10 hectare glas. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

.................................................................................... 

5.1 Inleiding 

In verband met de onvolledigheid van het huidige inzicht in de mate waarin 
een aantal factoren de mogelijkheid tot recirculatie in de grondteelt beïn- 
vloedt, is het niet gelukt een definitief beoordelingssysteem dat alle rele- 
vante aspecten bevat ter ondersteuning van de waterkwaliteitsbeheerders 
en de tuinders te ontwikkelen. Het gebrek aan kennis en informatie dat op 
dit terrein bestaat (o.a. met betrekking tot sulfaat, calcium en seizoens- 
invloeden), zal opgelost moeten worden om de ontwikkeling van dit 
definitieve beoordelingssysteem mogelijk te maken. De voorlopige richtlijn 
(al dan niet aangepast) dat in hoofdstuk 4 van dit rapport is gepresenteerd, 
kan dan in een definitief beoordelingssysteem worden verwerkt. Dit kan 
worden meegenomen bij de evaluatie van het Lozingenbesluit WVO 
glastuinbouw zoals deze voor 1999 is voorzien. 

In verband met deze bevindingen zijn de aanbevelingen in dit hoofdstuk 
in twee paragrafen ondergebracht. Paragraaf 5.2 bevat de conclusies en 
aanbevelingen met betrekking tot de mogelijkheden van bedrijven om 
doelmatig te recirculeren en de mogelijkheid van de waterkwaliteitsbe- 
heerders het hergebruik van drainagewater te verplichten. In paragraaf 
5.3 zijn aanbevelingen voor nader onderzoek opgenomen, opdat voor 
1998 een definitief beoordelingssysteem ontwikkeld kan worden. 

5.2 Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de nadere eisen 

De toepasbaarheid en de doelmatigheid van recirculatie bij glastuinbouw- 
bedrijven met een grondteelt is van een groot aantal factoren afhankelijk. 
Naast de technische aspecten die de mogelijkheden tot recirculatie bepalen, 
is een aantal factoren van invloed op de doelmatigheid waarmee recirculatie 
plaats kan vinden. Daarnaast dient ook aan verscheidene gewasspecifieke 
randvoorwaarden van de desbetreffende teelt te worden voldaan. 

Bij de beoordeling van de mogelijkheden om doelmatig te recirculeren 
speelt het al dan niet optreden van kwel of inzijging een rol van doorslag- 
gevende betekenis. Door kwel en inzijging worden deze mogelijkheden 
beperkt. De invloed van dit bedrijfsvreemde water kan zich via een tweetal 
mechanismen doen gelden. Ten eerste kan door het optreden van kwel of 
inzijging een probleem ontstaan, indien dit gebeurt met een in vergelijking 
met de watergift groot volume. Daarnaast kan het natriumgehalte van 
kwel- of inzijgingswater zo hoog zijn, dat bij hergebruik van het drainage- 
water toxische effecten op het gewas dreigen op te treden. De mate waarin 
tuinders van dit bedrijfsvreemde water hinder ondervinden op hun bedrijf, 
varieert sterk per lokatie (zelfs soms binnen één bedrijf). In glastuinbouw- 
gebieden die dicht bij zee zijn gelegen, ondervinden tuinders doorgaans 
meer last van zoute kwel dan in andere gebieden 

Er is een voorlopige richtlijn ontwikkeld op basis waarvan bepaald kan 
worden of recirculatie mogelijk en doelmatig is. Daarbij wordt onder- 
scheid gemaakt tussen meer en minder verontreinigende bedrijven, 
waarbij de grens tussen beide groepen voorlopig is getrokken bij een 
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emissie van 300 kg stikstof per hectare op jaarbasis. In het definitieve 
beoordelingssysteem kan dit aspect wel aan de orde komen. Het 
verdient aanbeveling bedrijven die meer lozen en bovendien in staat zijn 
tenminste 150 kg stikstof per hectare per jaar te hergebruiken, wel een 
nadere eis op te leggen. Deze richtlijn is gebaseerd op de emissie- 
aanpak en is niet afgeleid van de gewenste waterkwaliteit (grenswaarde). 
Er wordt dus geen uitspraak gedaan over het voor het milieu gewenste 
emissieniveau (dit laatste emissieniveau zal naar alle waarschijnlijkheid 
lager liggen dan de voorlopige richtlijn). Bij bedrijven die niet onder de 
voorlopige richtlijn vallen kan op grond van een individuele afweging en 
in overleg tussen de waterkwaliteitsbeheerder en het betrokken bedrijf 
besloten worden tot recirculatie. 

De consequentie van de keuze voor deze voorlopige richtlijn voor doel- 
matigheid is dat op ca. 60% van het grondteeltareaal in beginsel reke- 
ning gehouden moet worden met de mogelijkheid dat recirculatie ver- 
plicht wordt gesteld vanaf 1998. Of de bedrijven daadwerkelijk verplicht 
worden te recirculeren, hangt af van de mate waarin zij door middel van 
recirculatie de emissie van stikstof terug kunnen dringen. Ingeval er 
weinig kwel- en inzijgingswater in het drainagesysteem terecht komt, zal 
een dergelijk bedrijf veelal een forse emissiereductie kunnen realiseren. 

5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Over een aantal aspecten die van invloed kunnen zijn op de toepasbaar- 
heid en doelmatigheid van recirculatie is nog onvoldoende bekend. Het 
verdient aanbeveling om hier voor 1998 (aanvang mogelijkheid tot stellen 
van nadere eis tot hergebruik van drainagewater) middels onderzoek een 
groter inzicht in te verkrijgen. 

1 Stikstofhuishouding in een glastuinbouwbedrijf 
a De relatie tussen de stikstof gift, de watergift, de stikstof behoefte 

van het gewas en de teeltmethode met de emissie van stikstof naar 
het oppervlaktewater; 

b Bepaling van de representativiteit van maandelijkse analyses van 
drainagewater met betrekking tot het voorkomen van o.a. stikstof hierin; 

c Kwantificering van de invloed van bodemprocessen als 
(de)mineralisatie en denitrificatie op de emissie van stikstof; 

d De variatie in de emissie van de in drainagewater aanwezige 
stikstof (vrachten en concentraties) per maand gedurende het jaar; 

e Betrouwbare methode om de hoeveelheid stikstof die door kwel of 
inzijging in het drainagewater terecht komt te bepalen; 

f De hydrologische situatie, zoals de grondwaterstand en de bewe- 
ging hiervan en de effecten hiervan op de stikstofhuishouding. 

2 Ophoping van natrium in het wortelmilieu 
Maximaal toelaatbare concentraties aan natrium in het wortelmilieu; 
De opname van natrium door het gewas bij deze maximaal 
toelaatbare concentratie 
De hiermee samenhangende maximale concentratie van natrium in 
het voedingswater in relatie met de watergift; 
Seizoens-effecten in verband met de veelal beperkte 
beschikbaarheid van zoutarm gietwater. 

3 Beïnvloeding van de benutting van een regenwaterbassin door een 
wisselende beschikbaarheid van drainagewater bij verschillende 
buffercapaciteiten voor drainagewater. 
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4 Ophoping van overige zouten in het wortelmilieu (gewasspecifiek; 
calcium, magnesium, chloride en sulfaat). Hierbij zijn van belang: 
a De maximaal toelaatbare concentraties van deze zouten in het 

wortelmilieu en de daarbij optredende gewasopname; 
b (als afgeleide van 4a:) De maximale concentratie van deze zouten 

in het gietwater (na bijmengen van het recirculatiewater) in relatie 
tot de watergift en de maximaal toelaatbare concentratie in het 
wortelmilieu. 

5 De effecten (en het eventueel tegengaan daarvan) van een hoog 
bicarbonaatgehalte in het drainage- en het gietwater. 

6 De mogelijkheden voor en consequenties van maatregelen ter 
verkleining van de hoeveelheid kwel en inzijging, zoals: 
a Het verhogen van het onderbemalingsniveau 
b Het toepassen van dubbele drainage 
c Extra geveldrainage ter voorkoming van vermenging van inzijgings- 

water enerzijds en drain- en kwelwater anderzijds. 

Aan een aantal van deze aspecten wordt thans al onderzoek verricht of 
zal in het kader van het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw nog onder- 
zoek verricht gaan worden. Op dit moment wordt door een aantal water- 
kwaliteitsbeheerders en onderzoeksinstellingen naar verschillende van 
deze aspecten gekeken. Voor een goede beoordeling van de mogelijk- 
heden tot recirculatie in de grondteelt is het van groot belang dat de 
uitkomsten van al deze onderzoeken samengebracht worden, opdat zij in 
hun onderlinge samenhang bestudeerd kunnen worden. Een grondige 
inventarisatie van thans lopende onderzoeksprojecten strekt derhalve tot 
aanbeveling. 

~ 
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Bijlage I Begrippenlijst 

.................................................................................. 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk dient te worden aangesloten bij de 
terminologie zoals die in het Lozingenbesluit wordt gehanteerd, tenzij 
hierdoor verwarring kan optreden. Afwijkingen van het besluit in deze 
wordt expliciet vermeld. Er zijn een aantal begrippen opgenomen in de 
lijst die in het Lozingenbesluit niet worden gedefinieerd. Voor deze 
begrippen is zoveel mogelijk aangesloten bij de geest van het besluit. 

drainagewater water dat (bij grondgebonden teelt) wordt 
afgevoerd via een stelsel van geperforeerde 
buizen, die in de grond zijn aangebracht; 

drainage put 

drain 

gietwater 

put waarin het drainagewater verzameld wordt 
alvorens recirculatie of lozing (op riolering of 
oppervlaktewater) plaatsvindt; 

voedingswater dat niet wordt opgenomen door 
het gewas (vgl. drainwater voor substraatteelt 
uit het besluit) 

water dat wordt opgevangen in een hemel- 
waterbassin danwel water van een kwaliteit 
gelijk aan regenwater dat op andere wijze 
wordt verkregen met het doel dit water, even- 
tueel na vermenging met recirculatiewater en 
toevoeging van meststoffen, aan het gewas toe 
te dienen; 

aanvullend gietwater water van een mindere kwaliteit (hoger natrium- 
gehalte) dan regenwater dat bij gebrek aan 
gietwater, eventueel na vermenging met 
recirculatiewater en toevoeging van mest- 
stoffen, aan het gewas wordt toegediend; 

voedingswater 

recirculatiewater 

recirculatie 

kwel 

inzijging 

water dat aan het gewas wordt toegediend en 
dat kan bestaan of zijn samengesteld uit (aan- 
vullend) gietwater en/of recirculatiewater, en 
waar eventueel meststoffen aan zijn toegediend 
(afwijking van Lozingenbesluit); 

het gedeelte van het drainagewater dat in het 
recirculatiesysteem wordt opgenomen; 

hergebruik van drainagewater; 

water dat vanuit dieper gelegen bodemlagen in 
(het drainagestelsel van) de kas binnendringt; 

het binnentreden van water vanuit het 
oppervlaktewater in het drainagestelsel; 
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wegzijging neerwaartse stroming van grondwater; 

watereff iciëntie het deel of percentage van het aan het gewas 
toegediende voedingswater dat door de plant 
wordt opgenomen; 

wate rg ift 

tolerantie 

het voedingswater dat op jaarbasis aan het 
gewas wordt toegediend (hierbij wordt derhalve 
zowel het gietwater als het gerecirculeerde 
drainagewater meegenomen); 

de mate waarin een gewas de aanwezigheid 
van een bepaalde stof (b.v. natrium) in het 
voedingswater en/of het wortelmilieu kan ver- 
dragen, zonder hiervan schade te ondervinden; 

emissiereductie de vermindering van het volume van het 
geloosde afvalwater of de vracht van de 
geloosde stoffen. 
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Bijlage II Maximaal volume water in drainageput voor doelmatige 
recirculatie 

.................................................................................. 

Om de consequenties van een keuze voor een bepaalde minimale 
emissiereductie te kunnen overzien, zijn onderstaand een aantal tabellen 
opgenomen waarin is aangegeven hoeveel water er maximaal in de 
drainageput mag zitten om de bijbehorende emissiereductie te reali- 
seren. Daarbij is uitgegaan van de in tabel 1 opgenomen minimale jaar- 
vrachten en derhalve ook voor de voor het opstellen van tabel 1 gehan- 
teerde relatie: 

volume drain = 0.3 volume voedingswater 

Voor de onderstaande tabellen geldt dat situaties waarin de percentages 
kleiner zijn dan 100% in geen geval recirculatie plaats hoeft te vinden, 
daar de vracht ingeval er geen sprake is van recirculatie lager is dan de 
minimale emissiereductie. Betekenis hebben deze percentages wel: hoe 
lager ze zijn, des te groter is het “tekort” aan drain en meststoffen om 
recirculatie doelmatig te doen zijn. 

In het algemeen kan de hoeveelheid water in de put, uitgedrukt als per- 
centage van de watergift, waar beneden recirculatie doelmatig als volgt 
berekend worden: 

Vd / Vwg = jaarvracht (kg/ha.j) / minimale emissiereductie (kg/ha.j) 

met: Vd = volume drainagewater 
Vwg = volume watergift 

Voorbeeld berekening voor bedrijf met watergift van 8600 m3/ha.j (30% 
drain) en stikstofconcentratie van 25 m@, bij een reductiegrens van 150 
kg/ha.j: 

Theoretisch minimale jaarvracht 
= 0.3 8600 m3/ha.j 25 mg/l 
= 0.3 8,6 * 25 kg/ha.j 
= 64.5 kg/ha.j 

VdNwg = (64.5 / 150) 
= 0.43 
= 43% 

De tabellen van de bijlagen II en III zijn vergelijkbaar. De waarden uit 
bijlage III zijn de reciproke van die in bijlage 11, daar in bijlage III in het 
quotiënt VwgNd wordt weergegeven. 
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................................ 
Tabel II: 
De hoeveelheid water in de drainage- 
put, uitgedrukt als percentage van de 
watergift, waar beneden recirculatie 
doelmatig is indien de grens op 
150 kg N /ha.j wordt gelegd. Bij deze 
berekeningen is er van uitgegaan dat 
30% van de watergift niet door het 
gewas wordt opgenomen. Deze per- 
centages zijn van toepassing in het 
geval er sprake is van niet zoute 
kweihnzijging. 

Standaard voedingsoplossing 
in mg NA (mmo1 NA) 8600 m3/ha.j 11.400 m3/ha.j 10.000 m3/ha.j 

Maximale hoeveelheid drainagewater t.o.v. watergift 

25 ( I  .8) 
50 (3.6) 

100 (7.1) 
125 (8.9) 
150 (10.7) 
175 (12.5) 
200 (14.3) 

75 (5.4) 

43% 
86% 
129% 
172% 
215% 
258% 
301 % 
344% 

57% 
114% 
171% 
228% 
285% 
342% 
399% 
456% 

50% 
100% 
150% 
200% 
250% 
300% 
350% 
400% 
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Bijlage 111 Minimaal her te gebrui ken hoeveelheid drainagewater voor 
doelmatige recirculatie 

.................................................................................. 

Om de consequenties van een keuze voor een bepaalde minimale emis- 
siereductie te kunnen overzien, zijn onderstaand een aantal tabellen 
opgenomen waarin is aangegeven hoeveel drainagewater er minimaal 
hergebruikt dient te worden om de bijbehorende emissiereductie te 
realiseren. Daarbij is uitgegaan van de in tabel 1 opgenomen minimale 
jaarvrachten en derhalve ook voor de voor het opstellen van tabel 1 
gehanteerde relatie: 

volume drain = 0.3 * volume voedingswater 

Voor de onderstaande tabellen geldt dat situaties waarin de percentages 
groter zijn dan 100% in geen geval recirculatie plaats hoeft te vinden, 
daar de vracht ingeval er geen sprake is van recirculatie lager is dan de 
minimale emissiereductie. Betekenis hebben deze percentages wel: hoe 
hoger ze zijn, des te groter is het "tekort" aan drain en meststoffen om 
recirculatie doelmatig te doen zijn. 

Uitgaande van het voorbeeld in bijlage II, kan de minimaal her te 
gebruiken hoeveelheid water als volgt berekend worden: 

VwgNd = minimale emissiereductie (kg/ha.j) / jaarvracht (kg/ha.j) 

Voorbeeld berekening voor bedrijf met watergift van 8600 m3/ha.j en 
stikstofconcentratie van 25 mg/l, bij een reductiegrens van 150 kgiha.j: 

jaarvracht = 64.5 kg/ha.j (zie bijlage li) 

percentage = (150 / 64.5) 
= 2.33 
= 233% 

Dit betekent dat in deze situatie ten minste 233% van het drainagewater 
hergebruikt zou moeten worden om recirculatie onder de gekozen norm 
(in dit voorbeeld 150 kg/ha.j) doelmatig te doen zijn. Doelmatige recir- 
culatie is derhalve niet mogelijk. Daar het quotiënt VdNwg uit bijlage II 
een maximale hoeveelheid water in de put aangeeft waarbij er nog 
sprake van doelmatigheid is, geeft de reciproke VwgNd het minimale 
deel van het drainagewater aan dat hergebruikt dient te worden. 

Miminaal her te gebruiken percentage drainagewater 
8600 mVha.j 11.400 m3íha.j 10.000 m3íha.j 

................................ 
Tabel 111: Standaard voedingsoplossing 
Het minimale percentage van het 
drainagewater in de put dat herge- 
bruikl dient te worden om recirculatie 
doelmatig te doen zijn (X = 150 

in mg NA (mmo1 ~ f i )  

25 (1.8) 
50 (3.6) 

100 (7.1) 
125 (8.9) 
150 (10.7) 
175 (12.5) 
200 (1 4.3) 

kgBa.j). 75 (5.4) 

233% 
116% 
78% 
58% 
47% 
39% 
33% 
29% 

175% 
88% 
56% 
44% 
35% 
29% 
25% 
22% 

200% 
100% 
67% 
50% 
40% 
33% 
29% 
25% 
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Bijlage IV Eerdere voorstellen voor de invulling van de richtlijn 

.................................................................................. 

Binnen de subwerkgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van 
deze rapportage (zie voor de samenstelling paragraaf 1.2) zijn voor de 
uitwerking van de definitieve richtlijn (300 kg emissie en 150 kg emissie- 
reductie per hectare per jaar) nog enkele andere voorstellen voor de 
invulling van deze richtlijn aan de orde geweest. Om de lijn, die uitein- 
delijk tot de ontwikkeling van de definitieve richtlijn leidde, weer te geven 
en aan te geven waarom eerdere voorstellen naar de mening van de 
subwerkgroep niet voldeden, is hieronder een kort overzicht van deze 
eerdere ideeën voor een richtlijn opgenomen. In eerste instantie is 
geprobeerd een beslisboom te ontwerpen, waarmee op bedrijfsniveau de 
mogelijkheden voor recirculatie bepaald konden worden. De meest een- 
voudige versie van een dergelijke boom is in figuur VII.l weergegeven. 

Figuur VII.l heeft als eerste uitgangspunt de hoeveelheid drainagewater 
die in de drainageput terecht komt. Indien dit volume te klein is, is 
recirculatie nooit doelmatig en hoeft het bedrijf in kwestie dus niet te 
recirculeren. Indien het volume drainagewater te groot is, zodat slechts 
een beperkt deel hergebruikt kan worden, dient volgens deze figuur 
bezien te worden of peilverhoging mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, 
kan het drainagewater niet op doelmatige wijze hergebruikt worden. 
Indien het volume geen probleem vormt, eventueel na toepassing van 
peilverhoging, doet zich de vraag voor of dit water kwalitatief voldoende 
is. Daarbij is met name het natriumgehalte van belang, maar ook het 
voorkomen van andere stoffen kan de mogelijkheid tot hergebruik be- 
perken. Als de kwaliteit van het drainagewater goed is, bestaat er geen 
beletsel dit water doelmatig her te gebruiken. 

Figuur V11.2 is uitgebreider. In eerste instantie wordt bezien of er sprake 
is van onderbemaling of vrije drainage. Indien ingeval van vrije drainage 
de invloed van kwel of inzijging groot is, is recirculatie niet doelmatig uit 
te voeren. Ingeval van onderbemaling kan de eventuele invloed van kwel 
of inzijging in een aantal gevallen wellicht verholpen worden door een 
verhoging van het peil van de onderbemaling. Indien dit niet kan, is ook 
hier geen mogelijkheid om te recirculeren. 
Indien bij onderbemaling of vrije drainage de invloed van kwel of inzijging 
niet groot is of door peilaanpassing gereduceerd kan worden, belandt 
men in de rechter kant van het schema. Dit deel van de figuur is vrijwel 
gelijk aan figuur VII.1. 

Het voornaamste bezwaar tegen de benadering zoals in de figuren VII.l 
en V11.2 is weergegeven, was dat zij slechts een kwalitatieve beoordeling 
van de actuele bedrijfssituatie mogelijk maakten. Voor het maken van 
een verantwoorde afweging m.b.t. de mogelijkheden van recirculatie zijn 
deze figuren niet toereikend. Op geen van beide manieren kon in de 
grote behoefte aan een duidelijk en eenduidig advies worden voorzien. 

Met betrekking tot figuur V11.2 kan nog opgemerkt worden dat er een 
zekere overlap tussen het linker en rechter deel van het schema bestaat. 
In het linker deel wordt immers de invloed van kwel en inzijging op de 
hoeveelheid drainagewater in kaart gebracht, waarna het rechter deel 
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................................ 
Flguur. VII.l 
Eenvoudige beslisboom voor toetsing 
mogelijkheden van recirculatie 

van het schema weer begint met een vraag over het volume van het 
drainagewater. In feite zijn beide figuren derhalve vrijwel identiek. 

Hoeveelheid 
drainagewater 

-1 - te klein 

peilverhoging 
-te groot mogelijk ? 

goed ? 
-goed 

................................ 
Figuur. V11.2: 
Meer uitgebreide beslisboom voor toetsing mogelijkheden van recirculatie. 
1 onderbemaling 
2 vrije drainage of gws = O.W. 

(gws = grondwaterstand; O.W. = peil Oppervlaktewater; waar kwel staat wordt ook inzijging bedoeld). 

1 r t  gws. t O.W.? nee' 7-1 nee -I 
groot? 

ia 

hoeveelheid te veel I' ' verhogen peil 
onderbemaling 

mogelijk? 

drainagewater 
opgevangen? he 

I beperken I 
-nee watergiít 

mogelijk? 
A I ia - 

~ ~~ ~~ ~ ~ 
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Nadat de pogingen om het advies in de vorm van een beslisboom te 
presenteren waren gestrand, was duidelijk dat een kwantificering van 
grootheden als het volume en de kwaliteit van het drainagewater 
noodzakelijk was. Op basis van een theoretische berekening van een 
minimale jaarvracht in 1998, zoals in tabel 3 is weergegeven, is conform 
de bijlagen II en III berekend hoeveel drainagewater door de tuinder 
gerecirculeerd dient te worden om hergebruik doelmatig te doen zijn. Als 
richtlijn van doelmatigheid werd daarbij in eerste instantie een 
emissiereductie van tenminste 1 O0 kg N/ha.j voorgesteld. Bedrijven die 
een dergelijke emissiereductie konden bewerkstelligen, oftewel minimaal 
een bepaalde hoeveelheid water konden hergebruiken (hetgeen wordt 
bepaald door de watergift en de kwaliteit van het drainagewater), dienden 
volgens dit voorstel altijd te recirculeren. bedrijven die een dergelijke 
reductie niet konden realiseren, hoefden niet tot hergebruik van het 
drainagewater over te gaan. Onderstaand rekenvoorbeeld verduidelijkt 
een en ander voor een bedrijf met watergift van 8600 m3/ha.j en een 
voedingsoplossing van 25 mg N / I: 

Theoretisch minimale jaarvracht 1998 
= 0.3 8600 m3/ha.j * 25 mg/l 
= 0.3 8,6 * 25 kg/ha.j 
= 64.5 kg/ha.j 

VwgNd = (1 O0 / 64.5) 
= 1.55 
= 155% 

Dit betekent dat 155% van het drainagewater hergebruikt dient te worden 
om 1 O0 kg/ha.j terug te winnen (in dit geval is recirculatie dus nooit 
doelmatig). 

De subwerkgroep is echter van mening dat op dit moment onvoldoende 
informatie aanwezig is om een definitieve richtlijn vast te stellen. Door 
onderzoek zal in de komende jaren meer inzicht verkregen dienen te 
worden over de mogelijkheden en beperkingen m.b.t. recirculatie. 
Daarom is uiteindelijk besloten thans een voorlopige richtlijn vast te 
stellen, waarbij in eerste instantie voor een voorzichtige benadering is 
gekozen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meer en minder 
verontreinigende bedrijven, waarbij de grens tussen deze groepen bij 
een emissie van 300 kg N/ha.j ligt. Bedrijven die minder lozen, hoeven 
voorlopig niet te recirculeren. Bedrijven die meer lozen, dienen wel te 
recirculeren indien zij minimaal 150 kg N/ha.j aan emissiereductie 
kunnen realiseren. Bedrijven die meer dan 300 kg N/ha.j lozen maar 
geen 150 kg N/ha.j kunnen terughouden, worden voorlopig niet verplicht 
om tot hergebruik over te gaan. Deze aanpak, waarvoor uiteindelijk 
gekozen is, geniet op dit moment de voorkeur omdat de subwerkgroep 
van mening is dat bij gebrek aan informatie niet gekozen kan worden 
voor een aanpak waarbij ook de “twijfelgevallen” op voorhand al met 
deze verplichting geconfronteerd worden. Een consequentie van deze 
aanpak is wel, dat de mogelijkheid tot een toekomstige aanscherping van 
deze voorlopige richtlijn (voor zowel de hoogte van de emissie als de 
emissiereductie) nadrukkelijk open wordt gehouden. 
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Bijlage V Uitgangspunten voor de berekening van de besparing op 
meststoffen 

.................................................................................. 

Jaarkosten bemesting bij vrije drainage in 1997: 
(= de kosten volgens KWIN 94/95, de 10% water- en meststoffen- 
efficiëntieverbetering tussen 1994 en 1997 wordt naar verwachting 
gecompenseerd door f 10% stijging van de meststofprijzen) 

Radijs jaarrond f 1 ,O0 / m2 . jr 
Kropsla jaarrond f 0,60 / m2 . jr 
Chrysanten jaarrond f 0,80 / m2 . jr 
Anjers jaarrond f 0,70 / m2 . jr 
gemiddeld' jaarrond f 0,75 / m2 . jr 

Uitgaande van een gelijke concentratie aan meststoffen in het drainwater 
in vergelijking met het voedingswater, zal de besparing op meststoffen 
procentueel gelijk zijn aan het percentage drainwater (t.o.v. de gift) dat 
hergebruikt zal worden. Uitgaande van 30% drain zal bij 25, 62.5 en 
100% recirculatie van het drainagewater respectievelijk 7.5, 18.75 en 
30.0% van de meststoffen hergebruikt en dus bespaard worden. 
In combinatie met de kosten die bij de verschillende gewassen gemaakt 
worden volgen daaruit de volgende mogelijke besparingen per m2 
teeltoppervlak; 

Jaarkosten bemesting % recirculatie van besparing op 
bij vrije drainage het drainagewater jaarkosten bemesting 

( % van de mest- 
stoffen-gift ) 

f 1.00 

gemiddeld': 
f 0,75 

25% (7.5%) f 0,05 
62.5% (18.75%) f 0911 
100% (30.0%) f 0918 

25% (7.5%) f 0906 
62.5% (18.75%) f0-14 
100% (30.0%) f 023 

25% (7.5%) f 0,08 
62.5% (18.75%) f 0819 
100% (30.0%) f 030 

62.5% (18.75%) f 0.14 

ad : gekozen uitgangspunten voor de gemiddelde bedrijfssituatie ( par. 2.3.111 ) 
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Bijlage VI Sulfaat en calciumtolerantie 

.................................................................................. 

................................ 
Tabel Vl-I: Calclum (Ca) Sulfaat (SO,) 
Aanbevolen waarden voor Calcium en streefwaarde standaard streefwaarde standaard 
Sulfaat (bron Bemestingsadviesbasis bodem voedings- bodem voedings 
Glastuinbouw 1994-1 995) 1:2 extract oplossing 1:2 extract oplossing 

msn 

Groenten: 
komkommer 88 
tomaat 100 
paprika 100 
aubergine 80 
radijs 1513 - 1518 60 
radijs 1618 - 1413 120 
sla 1513 - 1518 100 
sla 1618 - 1413 130 

Bloemen: 
klasse 1 40 
klasse 2 60 
klasse 3 60 
klasse 4 72 
klasse 5 72 
klasse 6 80 
klasse 7 100 
klasse 8 80 
klasse 9 60 
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(mmoül) mgA 

(2.2) 80 
(2.5) 80 
(2.5) 80 
(2.0) 80 
(1.5) 96 
(3.0) 96 
(2.5) 
(3.3) 

(1.0) 56 
(1.5) 56 
(1.5) 52 
(1.8) 72 
(1.8) 72 
(2.0) 80 
(2.5) 80 
(2.0) 80 
(1.5) 80 

(mmoVI) mgll 

(2.0) 144 
(2.0) 240 
(2.0) 192 
(2.0) 192 
(2.4) 221 
(2.4) 336 

240 
336 

(1.4) 125 
(1.4) 144 
(1.3) 144 
(1.8) 144 
(1.8) 144 
(2.0) 144 
(2.0) 144 
(2.0) 144 
(2.0) 144 

(mmobi) mgA 

(1.5) 96 
(2.5) 144 
(2.0) 96 
(2.0) 96 
(2.3) 154 
(3.5) 154 
(2.5) - 
(3.5) - 

(1.3) 77 
(1.5) 77 
(1.5) 96 
(1.5) 96 
(1.5) 106 
(1.5) 106 
(1.5) 96 
(1.5) 96 
(1.5) 96 
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Bijlage VII Maximaal toelaatbare natriumgehalten in het bodemvocht 

.................................................................................. 

In tabel VII-1 zijn voor de meest voorkomende in de BAB genoemde 
“maximum” Na-gehalten in de bodem (volgens de 1 :2-extractiemethode), 
de daarbij behorende maximaal toelaatbare Na-gehalten van het 
bodemvocht weer gegeven. Deze relatie is voor dit doel voldoende 
nauwkeurig voor vrijwel alle grondsoorten. 

................................ 
Tabel VIL1 [SI “maximum” Na-gehalte maximaal toelaatbaar 

In de bodem (mmoVi) 
volgens de BAB bodemvocht (mmoül) 
(i :2-extractle) 

Na-gehalte In het 

( v )  (Y) 

3.0 
4.0 
5.0 

7.7 
10.5 
13.4 

berekend volgens de volgende formule: 

y = ( a x v  + b ) x 0 . 7  

waarbij: y = maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht 

v = “maximum” Na-gehalte in de bodem volgens de BAB 

a = 4.04 

(mmolil) 

(1 :2-extractie, in mmolil) 

b = -1.12 

de factor 0.7 : een factor om van het in de BAB genoemde “niet meer 
toelaatbare” maximum Na-gehalte in bodem (v) te komen 
tot een “veilig toelaatbaar” maximum Na-gehalte in het 
bodemvocht (y) 
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Bijlage VIII Maximale natriumgehalten in het voedingswater 

.................................................................................. 

Het maximum Na-gehalte in het voedingswater wordt bepaald door het 
maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht, de gewasopname 
en het drain-percentage. Onderstaand zijn voor een drain-percentage 
van 30% een aantal van deze waarden uitgewerkt. 

................................ 
Tabel VIII-I 
Maximum Na-gehalten in het 
voedingswater bij 
een drain-percentage van 30% (in 
mmolíl) (x) 

max. toelaatbaar gewas opname 
Na-gehalte in het (mmom) (0) 
bodemvocht o. 1 0.5 1 .o 1.5 2.0 
(mmom) (Y) 

7.7 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 
10.5 3.0 3.3 3.7 4.0 4.4 
13.4 3.9 4.2 4.5 4.9 5.2 

6.0 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 
8.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 

10.0 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2 
12.0 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 
14.0 4.0 4.3 4.7 5.1 5.4 

berekend met de volgende formule: 

x = 0.3 ( y  - O )  - 0.2 + O  * 

waarbij: x = maximum Na-gehalte in het voedingswater (mmolil) 
y = maximaal toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht 

o = Na-opname door het gewas bij een maximaal 

0.3 = drainfactor (overeenkomend met 30%) 
0.2 = aangenomen standaard Na-toevoeging vanuit 

meststoffen (in mmolil voedingswater) 

(mmolil) 

toelaatbaar Na-gehalte in het bodemvocht (mmol/l) 

ad : Deze formule komt overeen met de formule die o.a. gebruikt wordt om bij gegeven Na- 
gehalten van voedingswater en drainwater, het benodigde drainpercentage uit te 
rekenen. [lol 
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Bijlage IX Recirculeren van drainagewater 

.................................................................................. 

Onderstaand is weergegeven op welke wijze het te recirculeren volume 
drainagewater berekend kan worden. Als het maximum Na-gehalte van 
het voedingswater (x) is vastgesteld en het Na-gehalte van het 
uitgangswater (u) en het drainagewater (d) bekend zijn (metingen 1996) 
kan bepaald worden hoeveel drainagewater gemengd kan worden met 
uitgangswater. Hier voor kan gebruik gemaakt worden van de formule: 

R = ( (X - U) / (  d - U ) ) x 100% 
met R = % te recirculeren drainwater van de watergift 

Voorbeeld: Maximum Na-gehalte in het voedingswater: 3.7 mmolh 
gemeten Na-gehalte in het uitgangswater: 1 .O mmol/l 
gemeten Na-gehalte in het drainagewater: 9.0 mmolh 
R = ( ( 3.7- 1 .O) / (9.0-1 .O) ) x 100% = 34 Yo 

Het % te gebruiken drainagewater van de watergift geeft in combinatie 
met de watergift de absolute hoeveelheid te recirculeren drainagewater. 

Voorbeeld: R = 34% 
watergift = 10.000 m3/jr (Vwg) 
absolute hoeveelheid te recirculeren drainagewater: 
3.400 m3/jr (Vr) 

Als per bedrijf bekend is hoeveel drainagewater opgevangen wordt 
(metingen 1996) kan daarna bepaald worden welk deel hiervan ten 
behoeve van recirculatie gebruikt kan worden. 

Voorbeeld: absolute hoeveelheid te recirculeren drainagewater: 
3.400 m3/jr (Vr) 
gemeten hoeveelheid drainagewater: 4.500 m3/jr (Vdr) 
r = % te recirculeren drainagewater van het volume 
drainagewater 
= (3.400/4.500) x 100% = 76% 

Ter afweging of wel of niet een recirculatieplicht zal worden opgelegd 
moet nu bekeken worden of in deze 76% de minimaal terug te houden 
hoeveelheid stikstof aanwezig is. 
Daarnaast zijn de absolute en relatieve hoeveelheid te recirculeren 
drainagewater mede bepalend voor de kosten en baten die met het 
recirculeren gepaard gaan. Zie hiervoor par. 2.3 III 

De meeste bedrijven hebben niet het gehele jaar de beschikking over 
hetzelfde gietwater. De mate waarin een regenwaterbassin van 500 
m3/ha de jaarlijkse behoefte aan gietwater dekt is niet geheel duidelijk. In 
het CUWVO-rapport ‘Afvalwaterproblematiek glastuinbouw’ wordt ge- 
schat dat met een bassin met een dergelijke volume ca. 65% van de 
jaarlijkse behoefte aan gietwater wordt gedekt, terwijl anderen dit percen- 
tage op dit moment lager inschatten (ca. 50%). Uitgaande van de be- 
staande onzekerheid in deze kan derhalve gesteld worden dat 35% tot 
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50% aanvullend gietwater nodig is. Dit percentage zal in de loop van de 
tijd afnemen ten gevolge van de beperking van de watergift en door 
hergebruik van drainagewater ingeval van recirculatie. Hiervoor worden 
veelal leiding- en/of oppervlaktewater gebruikt . Tuinders die over grond- 
water beschikken met een kwaliteit vergelijkbaar met regenwater, kunnen 
hiermee volledig in hun gietwaterbehoefte voorzien. Dit aanvullend giet- 
water is doorgaans van mindere kwaliteit dan het regenwater, hetgeen 
betekent dat minder drainagewater hergebruikt kan worden. 

In feite betekent dit dat het YO te recirculeren drainagewater van de 
watergift ( R ) varieert met de kwaliteit van het gietwater. Om te 
berekenen hoeveel drainagewater op jaarbasis gerecirculeerd kan 
worden, zal het voor veel bedrijven nodig zijn onderscheid te maken 
tussen het volume te recirculeren drainagewater bij gebruik van 
regenwater en bij gebruik ven aanvullend gietwater. Een gewogen 
gemiddelde kan als volgt berekend worden: 

Rj = ( ( R r x V r ) + ( R a x V a ) ) / ( V j x O . O l )  

waarbij: Rj: = Op jaarbasis te recirculeren hoeveelheid 
drainagewater, uitgedrukt als percentage van de 
watergift. 

hoeveelheid drainagewater, uitgedrukt als percentage 
van de watergift. 

Vr: = Het deel van de jaarlijkse watergift dat tijdens het 
gebruik van regenwater aan het gewas wordt 
toegediend. 

recirculeren hoeveelheid drainagewater, uitgedrukt als 
percentage van de watergift. 

gebruik van aanvullend gietwater aan het 
gewas wordt toegediend. 

Rr: = Tijdens het gebruik van regenwater te recirculeren 

Ra: = Tijdens het gebruik van aanvullend gietwater te 

Va: = Het deel van de jaarlijkse watergift dat tijdens het 

Vj: =jaarlijkse watergift 

voorbeeld: Rr = 34% 
Vr =6000m3 
Ra = 15% 
Va =4000m3 
Vj = 10000m3 

Rj = ( ( 34% x 6000 ) + ( 15% x 4000 ) ) / ( 10000 x 0.01 ) 
= ( 2040 + 600 ) / 100 
= 26.4% 

In de benadering zoals in deze paragraaf omschreven is met een aantal 
aspecten die op de hoeveelheid te recirculeren drainagewater invloed 
kunnen uitoefenen nog geen rekening gehouden. Dit zijn onder andere; 
- Variatie in de natriumconcentratie van het drainagewater gedurende 

het jaar. 
- Beschikbaarheid van drainagewater (bij sterk wisselende toestroom 

van kwel) op de momenten dat het gebruikt kan worden. 
- Het met voorrang inzetten van het eerst afstromende regenwater. 
- De directe invloed van zoute kwel op de natriumconcentratie in het 

wortelmilieu. 
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- Het bewust laag houden van de natriumconcentratie in de bodem 
tijdens het gebruik van bassinwater, opdat bij later gebruik van 
(zouter) aanvullend gietwater niet direct overschrijding van de 
maximum concentratie optreedt. (Indien er in een bepaalde periode 
van het jaar geen gietwater van voldoende laag natriumgehalte 
aanwezig is, dient de tuinder hierop te anticiperen door bufferruimte in 
de bodem te laten ontstaan. Dit kan door gedurende een bepaalde 
periode water met een laag natriumgehalte te gebruiken.) 

- Beperkingen t.a.v. het hergebruik van drainagewater die voortvloeien 
uit de ophoping van andere elementen dan natrium in het 
recirculatiecysteem. 

Bij de individuele beoordeling kunnen deze aspecten echter wel een 
belangrijke rol spelen. 

~ ~~ 
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Bijlage X Uitgangspunten voor bepaling van kosten van recirculatie 

.................................................................................. 

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste uitgangspunten voor 
de kostenberekening van recirculatie en de verschillen met de 
berekeningen van het LEI opgenomen. 

LEI-studie Hier gebruikte berekening 

Algemeen: 
mate van 
recirculatie 

Kostenposten: 
Ontsmetter 

100% recirculatie 
van het drainwater 

afhankelijk van de mogelijk- 
heden; 25 tot 100% recirculatie van 
het drainagewater 

als in LEI-studie; echter per bedrijf 
kunnen de investeringen sterk 
verschillen als gevolg van de 
benodigde capaciteit van de 
ontsmetter. 

Drainage/putbemaling 

Bassin 100m3/ña 
(drainagewaterbuffer) 

Meststoffenbesparing - op basis van huidige 
water en meststoffen 
gebruik 

- op basis van vloeibare 
meststoffen 
(relatief duur, kosten 
zonder recirculatie 
gem. fl,50/mz.jr) 

Baten: 

O h  Meststoffen 
van de gifl in 
het drain(age)- 
water 

Water- 
besparing 

50 % 

besparing op aan- 
vullend gebruik van 
leidingwater (fl ,50/m3) 
(besparing; f0.40/m2.jr) 

als in LEI-studie (aanleg verzamel- 
drain, onderbemalingspul en pomp) 

als in LEI-studie 

- op basis van water- en mest- 
stoffengebruik in 1997 
(waterefficiëntie van 70%) 

meststoffen 
(relatief goedkoop, kosten 
zonder recirculatie 
f0,W tot f1,W /m2.jr) 

- per bedrijf sterk afhankelijk van 
de mate van recirculatie 

- op basis van vaste 

30% 
(concentratie aan meststoffen 
in het drain(age)water wordt 
gelijk verondersteld aan de 
concentratie in het voedings- 
water, zie ook par. 4.6) 
besparing op aan- 
vullend gebruik van 
oppervlaktewater (f0,00/m3) 
(besparing; fO,OO/mz.jr) 

De kosten en baten voor recirculatie bij teelten in de grond variëren sterk 
per bedrijfssituatie. Deze variatie is veel groter dan bij teelten op sub- 
straat. De volgende aspecten zijn hierbij belangrijk; de watergift, de 
bereikte waterefficiëntie, kosten van de meststoffen, de in het (aanvul- 
lend) uitgangswater aanwezige nutriënten, de hoeveelheid kwelhnzijging, 
het percentage recirculatie dat mogelijk is, de benodigde aanpassingen 
aan het drainagesysteem en het type (en capaciteit) van de ontsmetter. 
Om een algemene richtlijn voor de kosten en baten te kunnen geven is 
een “gemiddelde” bedrijfssituatie gekozen met de volgende kenmerken. 
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watergift: i 0000m3 
watereff iciëntie 
kosten van de meststoffen 

(bij vrije drainage) 
hoeveelheid kwelhnzijging 
percentage te recirculeren drainagewater 625% 
aanpassing drainagesysteem aanleg hoofddrain, 

onderbemalingsput 
ontsmetter (voor resp.; 0.6, 1, 2 ha) verhitter (resp.;l, 2.5, 5 m3/uur) 

70% (ofwel 30% drain) 
f0,75 per m2 ( zie bijlage 5) 

50% van de drainhoeveelheid 

Hoewel het niet duidelijk is of in alle gevallen ontsmetting noodzakelijk 
zal zijn, wordt daar in dit rapport wel van uitgegaan. 
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