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VOORWOORD

De ontwikkelingen op het gebied van watergeven staan niet stil. Vanuit het
milieu gezien is het van het grootste belang te recirculeren. Schoon uitgangswater is hierbij noodzakelijk.
Deze brochure geeft alle actuele informatie op het gebied van watergeven
voor boomkwekers die zich met de pot- en containerteelt bezig houden.
Daarbij is vooral gekeken naar de toekomst.
Een werkgroep van diverse onderzoekers heeft de benodigde informatie
geleverd aan de schrijvers van 'Watergeven en recirculeren in de pot- en
containerteelt van boomkwekerijgewassen'.
We willen de schrijvers alsmede de werkgroep van harte bedanken voor het
tot stand te brengen van deze brochure.

Dr. ir. J . van de Vooren
Directeur Boomteeltpraktijkonderzoek
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INLEIDING

De pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen kenmerkt zich door een
grote verscheidenheid aan gewassen en grote verschillen in vorm en afmetingen van planten binnen een bedrijf. De diversiteit in gebruikte potten en
potmaten is enorm. Elke partij planten verschilt in waterbehoefte. Zonder
goede watervoorziening blijft de groei en de kwaliteit van de planten achter.
Ter verbetering van het milieu komen er steeds meer beperkingen op het
gebied van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Dit brengt
met zich mee dat steeds meer bedrijven maatregelen nemen om lekwater op
te vangen en te recirculeren. Bij recirculatie van het retourwater is het
noodzakelijk om over kwalitatief goed gietwater te beschikken.
Aanpassing van het bedrijf aan de huidige eisen heeft grote gevolgen voor de
bedrijfsvoering. De inrichting van het containerveld, de bed-ondergrond en de
keuze van het watergeefsysteem, mechanisatiegraad, het teeltsysteem en het
intern transport hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het is belangrijk om
bij de besluitvorming al deze factoren mee te wegen.
Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding om de voor de pot- en
containerteelt beschikbare watergeefsystemen op een rij te zetten en de vooren nadelen, mogelijkheden en beperkingen van deze systemen te bespreken.
Het doel van de brochure is de kweker te helpen om voor zijn bedrijfssituatie
een gefundeerde keuze voor een bepaald recirculerend watergeefsysteem te
kunnen maken.
De hoofdstukken 2 t/m 5 geven algemene informatie over onderwerpen die
samenhangen met watergeven en recirculatie. Deze onderwerpen zijn:
vochtvoorziening, waterontsmetting, waterkwaliteit, wateropslag, bemesting
en bed-ondergronden. Hoofdstuk 6 bespreekt de teelttechnische, technische
en bedrijfskundige aspecten van de verschillende watergeefsystemen. Aan
het eind van de bespreking van het systeem van watergeven volgt een tabel
met de systemen naast elkaar.
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VOCHTVOORZIENING
2.1

BELANG V A N VOCHTVOORZIENING

Water speelt een elementaire rol bij de groei en ontwikkeling van planten.
Planten bestaan voor het grootste gedeelte uit water. Het verdampen van
water zorgt voor de noodzakelijke koeling van het blad. Tegelijk met het
water worden de noodzakelijke voedingsstoffen opgenomen. Water is verder
nodig voor de vorming van suikers (fotosynthese) en andere stofwisselingsprocessen.
Bij de teelt in potten en containers is het grondwater buiten het bereik van de
wortels. De hoeveelheid natuurlijke neerslag is gedurende het groeiseizoen te
gering en te onregelmatig om in de waterbehoefte te voorzien. Er zal dus
water moeten worden gegeven om aan de vochtbehoefte te voldoen. Bij te
droge omstandigheden sluiten de huidmondjes zich met als gevolg minder
fotosynthese. Dit veroorzaakt groei- en kwaliteitsvermindering bij de planten.
Te natte omstandigheden leiden tot afsterving van de wortels door zuurstoftekort met dezelfde negatieve gevolgen voor groei en kwaliteit. Met dit alles in
het achterhoofd is het duidelijk, dat de watervoorziening van planten een
belangrijke plaats inneemt in de pot- en containerteelt.

2.2

WATERGEEFFREQUENTIE EN -HOEVEELHEID

Hoeveel en hoe vaak water moet worden gegeven is afhankelijk van klimaatfactoren, gewasfactoren en groeimedium. Klimaatfactoren die het waterverbruik beïnvloeden zijn instraling, temperatuur, luchtvochtigheid (vochtdeficiet)
en windsnelheid. Gewasfactoren zijn plantgrootte, bladoppervlakte, ruwheid
van het bladoppervlak, gewasdichtheid, enzovoort. Behalve in waterverbruik
verschillen plantensoorten in de optimale water/lucht-verhouding in het
wortelmilieu. Er zijn vochtminnende en droogteminnende gewassen. Veel
fijnwortelige gewassen zijn gevoelig voor te natte potgrond. Voor het vaststellen van de frequentie van de gietbeurten en de hoeveelheid water die per
keer wordt gegeven, speelt ook het potgrondvolume en het waterhoudend
vermogen van het groeimedium een rol.
Uit onderzoek met druppelbevloeiing is gebleken, dat gewassen beter groeien
wanneer meerdere beurten per etmaal worden gegeven in vergelijking met
dezelfde hoeveelheid water in een keer. Het vochtgehalte in de potgrond blijft
dan op een gelijkmatiger niveau. Bij droger telen ontstaan meer kortere en
dikkere wortels. Volgt een natte periode dan kunnen deze wortels onder
omstandigheden met minder lucht in de grond afsterven.
Potgrond krimpt bij droogte en is moeilijk weer op het gewenste vochtniveau
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te krijgen, wanneer ze ver is ingedroogd. Ook uit dit oogpunt is het gunstiger
om vaker kleine hoeveelheden water te geven dan enkele grote watergiften.
De hoeveelheid water die per gietbeurt wordt gegeven mag niet groter zijn
dan de opnamecapaciteit van de potgrond. Potgrond kan in het algemeen per
gietbeurt ongeveer 6 - 10 % van het volume aan vocht op kan nemen. De
snelheid waarmee de potgrond het water op kan nemen is beperkt. Hoe snel
het water wordt opgenomen hangt mede af van de samenstelling en de
dichtheid van de potgrond. Tussen gietbeurten moet een rusttijd van een
minstens een half uur zitten om het water gelegenheid te geven goed in de
potgrond door te dringen. •
Het registreren van de watergift en meting van de hoeveelheid lekwater of retourwater geeft inzicht in het waterverbruik door de planten. Zo kan men de
gift beter en nauwkeuriger afstemmen op de behoefte van de plant. Door
registratie komen plotselinge lekkages sneller aan het licht. Door het regenwater en retourwater gescheiden op te slaan, kunnen de hoeveelheden afzonderlijk worden vastgesteld.

2.3

AUTOMATISEREN V A N DE WATERGIFT

Tot op heden is het doseren van de watergift een kwestie van ervaring. De
kweker controleert of en hoeveel water de planten nodig hebben. Ook als een
regenautomaat aanwezig is beslist de kweker wanneer, hoe vaak en hoeveel
water wordt gegeven. Een regenautomaat voorziet op voorgeprogrammeerde
wijze de kraanvakken van water. De meeste regenautomaten zijn computerge
stuurd. Automatisering van de watergift zou de werkdruk van de kweker
kunnen verminderen en het maken van gietfouten kunnen voorkomen. In de
boomteelt wordt volledige automatisering van de watergift bemoeilijkt door
het grote aantal verschillende gewassen en potmaten die op een bedrijf
worden geteeld. Elke partij planten heeft een eigen waterbehoefte.
Er zijn ontwikkelingen gaande om ook in de boomteelt de watergift vergaand
te automatiseren. Het Boomteeltpraktijkonderzoek werkt samen met het
bedrijfsleven aan een computerprogramma om dit mogelijk te maken. Deze
methode is in principe toepasbaar voor alle watergeefsystemen. Berekening
van de theoretische verdamping op basis van instraling en temperatuur en
registratie van het vochtniveau in de pot door middel van tensiometers
vormen hiervoor de basis. Het weerstation meet de instraling en de temperatuur. Een klimaatmodel berekent de referentieverdamping voor een standaard gewas. Per kraanvak moet een gewasfactor worden ingevoerd, die aangeeft of de verdamping van het geteelde gewas groter of kleiner is dan deze
standaard. De meting van de vochtspanning in de potgrond zorgt voor de
fijnafstemming van de watergift. Kennis van het watergedrag van de potgrond is dus belangrijk.
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Automatiseren

kan al op een eenvoudige wijze

geschieden.
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WATERKWALITEIT
3.1

RECIRCULATIE

Bij recirculerende systemen wordt het retourwater opnieuw aan het gietwater
toegevoegd. Ballastzouten, zoals keukenzout, kunnen zich in gesloten systemen ophopen en groeischade geven. Uit onderzoek blijkt dat in recirculerende
systemen het zoutgehalte van het uitgangswater niet hoger mag zijn dan 0,5
mmol/l NaCI. Bij hogere zoutconcentraties loopt de zoutconcentratie in het
water en de potgrond anders al snel op tot schadelijke niveaus en veroorzaakt
groeiremming. De groeiremming is in de praktijk meestal pas bij hogere
concentraties zichtbaar.
Daarom is het van belang om over kwalitatief goed water te beschikken.
Regenwater is als uitgangswater het meest geschikt, omdat dit het zuiverst
is. Aanvullen kan goed met leidingwater, bronwater of oppervlaktewater.
3.2

UITGANGSWATER

Regenwater kan van het kasdek, bedrijfsruimten of van het containerveld
worden verzameld. Regenwater afkomstig van containervelden kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en vervuild zijn met vaste
deeltjes (grond en plantresten). Verzinkte (kas)goten dienen gecoat te worden, om schade door zinkovermaat in het gewas te voorkomen. Wanneer niet
over voldoende regenwater kan worden beschikt om aan de volledige waterbehoefte te voldoen, is het mogelijk om gebruik te maken van een combinatie
van regenwater en ander (aanvullend) water. Zowel bijmengen in vaste
verhoudingen, als tijdelijk overschakelen op aanvullende watervoorzieningen is
hierbij mogelijk. Leidingwater bevat een zekere concentratie keukenzout
(NaCI) en een kleine hoeveelheid voedingszouten. De samenstelling en de
zuurgraad (pH) verschilt per waterwingebied en kan, meestal kosteloos,
worden opgevraagd bij het waterleidingbedrijf.
Bronwater kan verschillend van kwaliteit zijn. Vaak is het verontreinigd. Er is
dan sprake van hoge ijzergehalten en/of hoge concentraties bicarbonaten.
Bronwater bevat vaak voedingselementen, met name nitraten. Aan het
onttrekken van grondwater worden steeds meer beperkingen opgelegd.
Oppervlaktewater is afkomstig uit sloten, kanalen, enzovoort. De kwaliteit is
nogal wisselend. In droge perioden loopt de zoutconcentratie op doordat geen
verdunning met regenwater plaatsvindt. De kwaliteit w o r d t daarnaast o.a.
beïnvloed door lozingen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door
bedrijven in de omgeving. Het oppervlaktewater bevat relatief veel grove
verontreinigingen, zoals waterplanten, slib en organische resten, die door
filters verwijderd dienen te worden.
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3.3

VOORBEHANDELING V A N HET GIETWATER

Het is technisch mogelijk om water met een minder goede samenstelling
geschikt te maken voor gebruik in recirculerende systemen.
Ontzouten
Water met een te hoog zoutgehalte kan door middel van omgekeerde osmose
worden ontzout. Specifieke ionenwisselaars ontzouten w e l , maar bij de zuivering blijven restzouten over die als chemisch afval worden beschouwd.
Specifieke ionenwisselaars bieden voordelen indien behalve schadelijke zouten
ook bruikbare voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. De ionenwisselaar
kan bijvoorbeeld NaCI uit het water halen en de voedingsstoffen in het water
achter laten.
Ontijzeren
Bronwater met een hoog ijzergehalte kan behandeld worden met een ontijzeringsinstallatie. Ijzergehalten in bronwater kunnen zo hoog zijn dat het ijzer
uitvlokt. Hierbij zijn ook de mangaanconcentratie en de pH van belang. IJzerneerslag vervuilt het gewas en het glas en geeft aanslag in de leidingen, w a t
kan leiden tot verstoppingen. Vervuiling van het gewas vindt meestal pas
plaats als het ijzergehalte hoger is dan 4 0 micromol/l (2mg/l). Verstopping van
druppelaars door te hoge ijzerconcentraties treedt al op bij 20 micromol/l (1
mg/l).
Ontharden
Water met een hoog bicarbonaatgehalte kan worden onthard. Hoge bicarbonaatconcentraties in combinatie met een hoge pH zijn nadelig voor de opname
van meststoffen. Neutraliseren van bicarbonaat, door aanzuren met salpeterzuur via een zuurregelaar (pH-regeling), kan bij concentraties tot 3 - 4 mmol/l.
Hier-door valt het bicarbonaat uiteen in koolzuurgas (C0 2 ) en water. In verband met de hoeveelheid stikstof in salpeterzuur dient in dat geval de stikstofbemesting verlaagd te worden. Voor het neutraliseren van hogere concentraties bicarbonaat is een speciale onthardingsinstallatie nodig.
Filteren
Ter voorkoming van verstoppingen door verontreiniging met vaste deeltjes
kunnen op verschillende punten in het systeem filters ingezet w o r d e n .
Belangrijke plaatsen hiervoor zijn onder andere de afvoerpunten op de teeltbedden, de bezinkput en zeefbocht voor de wateropslag en een filter op de
wateraanvoer vanuit de opslag.

Kosten
Uitgaande van recirculerende systemen is uitbreiding van de opslagcapaciteit
voor regenwater te verkiezen boven de aanschaf van speciale zuiveringsinstallaties. De kosten van regenwateropslag zijn lager dan de jaarkosten van
waterzuivering.

3.4

WATERONTSMETTING

Ontsmetting van gietwater is tot nu toe in de boomteelt niet gebruikelijk.
Door toename van het gebruik van recirculerende systemen groeit de belangstelling. Bij recirculatie bestaat namelijk een grotere kans op verspreiding van
(bodem)ziekten. Schimmelsporen in het retourwater kunnen via recirculatie
over het hele bedrijf worden verspreid. Met name bij wortelsmet-gevoelige
gewassen bestaat de kans op verspreiding van de ziekte. Over het risico van
verspreiden van virusziekten, bacterieziekten en aaltjes via het water is bij
boomkwekerijgewassen tot dusverre weinig bekend. Hygiënisch werken blijft
noodzakelijk om ziekteverspreiding in het veld te voorkomen. Regelmatig
controle van het gewas en verwijderen van zieke en dode planten blijft nodig.
Er zijn diverse methoden van gietwaterontsmetting beschikbaar. Dat zijn
onder andere
ultra-violette straling (UV), ozon, jodium, waterstofperoxyde, verhitting,
vlamontsmetting, membraanfiltratie en langzame filtratie. De kosten voor
ontsmettingsinrichtingen verschillen sterk, evenals de betrouwbaarheid en
controleerbaarheid van de verschillende methoden. UV is niet geschikt voor
de containerteelt. Humuszuren uit de potgrond verstoren de werking van UV.
Voorfiltratie haalt deze zuren niet uit het water. Ozon, jodium en waterstofperoxyde werken onvoldoende door de aanwezigheid van organische stof in
het gietwater. Vlamontsmetting en vooral verhitting vragen veel energie om
het water te ontsmetten. Gezien de grote hoeveelheid water dat dagelijks in
het bedrijf circuleert, zijn deze methoden te kostbaar. Membraanfiltratie is
bijzonder gevoelig voor vervuiling van de filters en daarom niet aantrekkelijk.
Voor de boomteelt, waarin wortelrot veroorzakende schimmels (Phytophthora
en Pythium) de belangrijkste ziekten zijn, blijft langzame filtratie als beste
alternatief over.
De ontsmettingsinstallatie moet elk etmaal al het retourwater kunnen ontsmet
ten. De hoeveelheid retourwater is afhankelijk van het watergeefsysteem.
Voor overheadberegening is in verband met de grotere hoeveelheden retourwater een grotere capaciteit nodig dan voor druppelbevloeiing. Bij eb-vloed
bedden is de benodigde capaciteit dusdanig groot dat het economisch niet
haalbaar is om het water te ontsmetten. Bij bevloeiing via zandbedden is
ontsmetting weinig zinvol, omdat de aantasting in de ondergrond aanwezig
blijft.
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Zandfilter
De methode van de toepassing van een zogenaamd 'langzaam zandfilter' blijkt
goed te werken om verspreiding van bijvoorbeeld Phytophthora tegen te gaan.
De methode werkt heel eenvoudig en is gemakkelijk te installeren. Het filter
werkt biologisch. Het drainwater sijpelt door een bed van fijn zand. Boven in
het filter ontstaat rond de zandkorrels een dunne slijmerige laag van slib en
fijn organisch afval. In deze laag heerst een grote biologische activiteit. Dit
komt omdat deze laag een goede voedingsbodem is voor allerlei microorganismen en kleine waterdiertjes. Het leven in het laagje rondom de zandkorrels voedt zich met alles wat eetbaar is in het doorgevoerde water. Alles
wat organisch is wordt daarbij gebruikt, dus ook schimmels die schadelijk
kunnen zijn voor een teelt. Bacteriën tasten de de schimmelsporen aan en
maken hem onschadelijk.
Een langzaam zandfilter bestaat uit drie lagen, van onder naar boven: een
drainagelaag, een zandlaag en een waterlaag. De drainagelaag bestaat uit grof
grind (7-15 mm) overgaand in fijn grind (2-7 mm). Deze laag is ongeveer 5 0
cm dik en dient ervoor om het water uit het zand te laten lopen en te voorkomen dat zand uitspoelt en de afvoer blokkeert. Boven op de grindlaag ligt een
dikke laag zand van 80 tot 140 cm. Hierin vindt de feitelijke reiniging plaats,
vooral in de bovenste 4 0 cm.
Een biologische analyse van het doorgestroomde water kan zicht geven op de
aanwezigheid van schimmels. Tot nu toe zijn de ervaringen in het onderzoek
positief geweest. Dergelijke positieve ervaringen met deze methode zijn ook
opgedaan in andere sectoren in de tuinbouw.
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WATEROPSLAG
4.1

OPSLAGCAPACITEIT

De gemiddelde jaarlijkse neerslag is in Nederland voldoende om in de waterbehoefte van gewassen te voorzien. Gedurende de zomermaanden is er
echter gewoonlijk een neerslagtekort. Dit neerslagtekort bedraagt gemiddeld
113 mm (zie tabel).
Tabel
Gemiddelde neerslag en het gemiddelde neerslagtekort in Nederland gedurende de maanden april t/m november. Tevens de gemiddelde
beschikbare
watervoorraad bij een opslagcapaciteit van 1200 m3/ha.

Maand

gemiddelde
neerslag
(mm)

verdamping

neerslagtekort
(mm)

Watervoorraad
(m 3 /ha)

april

45

39

-6

1200

mei

45

67

22

980

juni

50

93

43

550

juli

70

105

35

200

augustus

90

103

13

70

september

80

64

-16

230

oktober

80

32

-48

710

november

90

10

-80

1200

(mm)

Bij gebruik van regenwater is een opslagcapaciteit van 1 1 0 0 - 1 2 0 0 m 3 /ha
aan te bevelen. Deze capaciteit volstaat in jaren met een gemiddelde neerslag.
In jaren met droge zomers kunnen watertekorten optreden. Als er goed
aanvulwater beschikbaar is, kan de opslagcapaciteit van regenwater kleiner
zijn. Hoe groot de opslagcapaciteit dan moet zijn hangt af van het zoutgehalte
(NaCI) in het aanvulwater en het vochtverbruik van het gewas (zie tabel).
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Tabel
Geadviseerde opslagcapaciteit van regenwater (m3/haj bij recirculerende
syste
men in relatie tot het zoutgehalte in het aanvu/water en de
gewasverdamping.

Verdamping

concentratie NaCI in aanvu water (mmol/l)
< 1,5
< 2,5
< 5

> 5

Laag

500-800

800

1000

1200

Normaal

500-800

900

1100

1500

Hoog

500-800

1000

1200

1800

De opslag kan indien gewenst in tweeën worden verdeeld, één deel voor
'schoon' regenwater (EC lager dan 0,5) en één voor 'vuil' retourwater (EC
hoger dan 0,5). Lozingen van overtollig regenwater en het spuien van retourwater op het oppervlaktewater vallen onder de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) en moeten dus plaatsvinden in overeenstemming met de
voorwaarden van de waterbeheerder. Het streven is om bij nieuwe aanleg een
opslag van 2 0 0 0 m 3 /ha voor te schrijven. De gevolgen van slecht aanvulwater
zijn groter bij recirculerende systemen. De planten reageren slecht op een
plotselinge hogere zoutconcentratie.

4.2

OPSLAGMETHODEN

Voor de opslag van water bestaat een aantal mogelijkheden: een aarden
bassin, stalen silo, afgedamde sloot, drijvende waterzak, vijver of een ondergrondse wateropslag. Silo's en aarden bassins worden voor de opslag van
water het meest toegepast. Voor het plaatsen van bassins en silo's zijn
bouwvergunningen nodig. Voor het afdammen van sloten en gebruik van
waterzakken in de sloot is een vergunning van de waterbeheerder nodig. Het
lozen vanuit een opslag naar het oppervlaktewater is niet toegestaan. Overtollig water moet dus voor de opslag naar het oppervlaktewater worden geleid.
Aarden bassins
Aarden bassins bestaan uit wallen bekleed met folie. Ze zijn het meest
geschikt voor toepassing op dragende gronden. De hoogte en de breedte van
de wallen zijn afhankelijk van de oppervlakte van het bassin en de draagkracht van de ondergrond. Ingraven van een aarden bassin is niet altijd
mogelijk. Bij een te hoge grondwaterstand kan het bijvoorbeeld niet. Gegraven
bassins beslaan een relatief grote oppervlakte. Uit veiligheidsoverwegingen
zijn het omheinen van het terrein en het plaatsen van een trapje om uit het
bassin te kunnen klimmen noodzakelijk.
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Op dragende gronden zijn aarden bassins geschikt voor

wateropslag.

Silo's
Ronde stalen silo's nemen in verhouding tot aarden bassins veel minder
ruimte in. De hoogte van silo's wordt begrensd door de draagkracht van de
ondergrond. Eventueel kunnen de silo's worden gefundeerd met betonplaten
of worden onderheid. Een goede advisering is noodzakelijk. De schade bij
breken van de opslag, bijvoorbeeld door verzakking, is enorm. De aanschafkosten en jaarkosten van silo's liggen gewoonlijk hoger dan de kosten voor
aarden bassins. Daar staat tegenover dat er minder teeltruimte verloren gaat.
Afgedamde sloot
Het is bij sommige Hoogheemraadschappen en Waterschappen toegestaan om
een sloot af te dammen en als wateropslag te gebruiken, tegen betaling van
een bedrag per m 2 of de verplichting voor vervangend water te zorgen is. Per
vierkante meter slootoppervlak kan in veengebieden maximaal een halve m 3
water worden gebufferd. In de dammetjes worden instroompijpen geïnstalleerd, waarmee de instroom van water naar believen geregeld kan worden.
Mogelijke nadelen van het systeem zijn zoute kwel en verstoppingen door vuil

23

water. Schommelingen in het waterniveau in de sloot brengen ook schommelingen in de grondwaterstand onder de aangrenzende percelen met zich mee.
Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de bed-ondergrond of beteelbaarheid van de grond. Door de vergoeding die aan de waterbeheerder moet
worden betaald, komen de jaarkosten ongeveer overeen met de kosten van
de silo. Voordeel van deze wijze van opslag ten opzichte van silo's is, dat
geen extra ruimte nodig is. De wateropslag gaat dus niet ten koste van
teeltoppervlakte. Wel is een behoorlijke slootoppervlakte nodig voor een voldoende grote buffer.
Waterzakken
Waterzakken in de sloot zijn eveneens een mogelijkheid om water op te slaan.
Er bestaan open typen en gesloten zakken (slurven). Bij beide typen heeft de
kweker geen inzicht in de hoeveelheid opgeslagen water. De capaciteit van de
waterzakken per vierkante meter slootoppervlakte is beperkt. Er dient over
een grote slootoppervlakte beschikt te kunnen worden om een voldoende
grote watervoorraad aan te kunnen leggen. Evenals bij het afdammen van
sloten is een vergunning van de waterbeheerder nodig en moet worden
gezorgd voor vervangend water. In de praktijk blijkt het systeem nogal kwetsbaar. Andere methoden van wateropslag verdienen de voorkeur.

Waterzakken zijn geschikt voor wateropslag, maar zijn
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kwetsbaar.

Vijvers
In sommige streken kan water worden opgeslagen in vijvers die daartoe
speciaal worden gegraven. Voorwaarden hiervoor zijn de stroomsnelheid van
het grondwater niet te hoog is en dat het grondwaterpeil niet te laag. Wanneer het waterniveau in de vijver daalt, zal enige instroom vanuit het grondwater in de vijver plaatsvinden. Bij stijging van het waterniveau tot boven het
grondwaterpeil stroomt water w e g .
Ondergrondse opslag
Soms is ondergrondse wateropslag mogelijk. Opgevangen regenwater w o r d t
op een behoorlijk diepte in de grond opgeslagen en naar behoefte weer
opgepompt. De stroomsnelheid van het grondwater mag ook in dit geval niet
groot zijn. Om verontreiniging van het bodemwater te voorkomen mag alleen
zeer zuiver water in de grond worden gepompt. Er moet meer water worden
geïnjecteerd, dan er opgepompt mag worden. Voor ondergrondse wateropslag
is een speciale vergunning nodig.
Het is de vraag of deze twee laatste twee opslagmethoden in de toekomst
toegestaan zullen blijven in verband met de strengere eisen voor bescherming
van het grondwater.

4.3

VERVUILING

Vervuiling van de wateropslag kan worden beperkt door het water niet rechtstreeks maar via een bezinkput en zeefbocht in het bassin te pompen. Bij alle
vormen van wateropslag is het raadzaam gebruik te maken van een drijvende
aanzuigleiding. Verontreinigingen zakken naar de bodem en wanneer van
onderaf wordt aangezogen ontstaan eerder verstoppingen. De verontreinigingen op de bodem zorgen ervoor dat de opgeslagen hoeveelheid water
niet volledig opgebruikt kan worden. Bij onttrekking van het water uit het
bassin volstaat een (zelfreinigend) filter voor het verwijderen van onder
andere algen.
Het gebruikte watergeefsysteem bepaalt mede de fijnheid van het filter. Hoe
kleiner de sproeiopening hoe fijner het filter moet zijn. Bij de meest gebruikte
watergeefsystemen is een filter met maaswijdte van 100/u de filtering matig,
bij 75/j redelijk en bij 50/y goed. In kleine watervoorraden schommelt het
zoutgehalte en de voedingssamenstelling van het water sterker dan in grote
bekkens. Overigens kan in bassins de pH van het water variëren. De afwijkingen ontstaan door pH-verschillen tussen het regenwater en het retourwater,
algengroei en ontlasting van bijvoorbeeld watervogels. Water met verschillende pH mengt slecht. Vooral in langwerpige waterbekkens is door de
geringe menging de pH niet overal gelijk.
Een te hoge (hoger dan 9) en een te lage pH (lager dan 3,5) zijn nadelig voor
de groei van de plant, omdat het de opname van voedingsstoffen beïnvloedt.
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Voedingsunit
meststoffen.

met twee

A-

en B-bakken

voor gebruik

van

enkelvoudige

Er zijn twee typen voedingsunits, waarmee enkelvoudige meststoffen gedoseerd kunnen worden: A,B-units met mengbak of injectie-units. A,B-units
werken met veelvouden van twee voorraadbakken, waarin geconcentreerde
voedingsoplossingen worden bereid. Het is nodig om minimaal twee voorraadbakken aan te houden, omdat calciummeststoffen in combinatie met sulfaat
en fosfaat in geconcentreerde oplossingen een onoplosbare neerslag vormen.
In een mengbak of injectie-unit worden de oplossingen uit de A- en B-bak
gemengd, voordat het water de aanvoerleidingen ingaat. Bij gebruik van A- en
B-bak is maar één samenstelling van de voedingsoplossing mogelijk, hooguit
kan de verhouding tussen A en B per kraanvak gewijzigd worden. Als er
meerdere voedingsoplossingen nodig zijn, zijn er ook meer A- en B-bakken
nodig. Sturing per computer is dan sterk aan te raden.
Injectie-units met meerdere geconcentreerde enkelvoudige meststofoplossingen doseren de gewenste hoeveelheden voedingsstoffen rechtstreeks in de
aanvoerleiding. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om de voedingssamenstelling per kraanvak te variëren. Bovendien kan sneller op een andere samenstelling worden overgegaan wanneer dit op grond van voedingsmonsters
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nodig blijkt te zijn. Er hoeven immers geen voorraden opgemaakt te w o r d e n .
Bij injectie-units kan alleen gebruik worden gemaakt van vloeibare meststoffen.
Bemesten via het watergeefsysteem brengt meer vervuiling van de leidingen
met zich mee met meer kans op verstoppingen van druppelaars en sproeiers.
De mogelijkheid om via het gietwater te bemesten hangt af van het watergeefsysteem en zal bij de bespreking van de watergeefsystemen besproken
worden.
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Bed-ondergrond
drainage.

Bed-ondergrond
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met tegels: berijdbaarheid

met noppen-folie:

op veengronden

veel last van rek en krimp.

met

verticale

