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Inleiding
Inhet veenkoloniale water heefthet industriëleafvalwater aanleiding gegeven tot eer.tijzender sterke verontreiniging. 2nmeer speciaal de aardappelraeelindustrie,waarvan hetafvalwater rotbare stoffenvervat,heeft daardoor
de aandacht getrokken.
Om deze bezwaren geheel of gedeeltelijk op te heffen
zijnverschillende voorstellen gedaan,ni«t
1.Afvoernaarzee.
2.Winningvan eiwit engist.
3.Beregenen.
Het eerst genoemde ij-lietmeest radicale,daarmen
daardoor ineens van alles afis.
Het tweede enderde systeem blijven ookbijuitvoering
van het sub 1genoemde voorstelvanbetekenis,daar deafvoer naar zee slechts het afvalwater van een beperkt aantal
aardappelmeelfabrieken {naast dat van de strocartonindustrie,
chemische industrie envan degemeenten) kanbestrijken.Er
blijven indat geval nog omstreeks de helft der fabrieken
op andere oplossingen aangewezen.
Het tweede systeem verkeert ineenver gevorderd stadium van studie.Deze studie wordt verricht aan hetProefstation voor Aardappelverwerking onder leiding van mej.
dr. G.J. Janzen en dr.ir.F.C.Gerretsen.
Hiermede wordt een zeer groot deelvan de rotbare stoffenuit het geconcentreerde vruchtwater weggenomen, zodat
het bezwaar van rotting sterk isverminderd. De overigebestanddelenmoeten ófopandorewijze onschadelijk gemaakt
danwel verwijderd worden óf op de kanalen geloosd.
Bijhet derde systeem kanalle afvalwater op het land
gebracht worden,waardoor men ookvanalles af is,ófdat
gebeurt slechts met het vruchtwater,waardoor hetwaswater
overblijft.
Daar geen nauwkeurige gegevens voorhanden zijn,enzij,
zo zijer zijn,nogaan aanzienlijke veranderingen onderhevig.blijkente zijn,wordt er van afgezien dedrie systemen
tevergelijken tenopzichte vande eraanverbonden lasten en
baten.Evenmin zullen hunvoor-ennadelen inonderlingevergelijking naar voren gebracht worden. De bedoeling is slechts
mededoling te loenvande tot dusverre verzamelde kennisaangaande het derde systeem, dat hetafvalwater ophet land
brengt er.daardoor de bemestende waarde ervan benut.Hetonderzoek heeft zich beperkt tot de bemestende werking vangeconcentreerd vrucht,water, tijder.sde campagne verregend.
Hetwerd begonnen mot ingang van 196C,.
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Dievan stikstof cieekalsbij andere organische meststoffen zeer veranderlijk.Dewerkingscoëfficiër.t,d.i.de
werking van 1kg vruchtwaterstikstof in%van dewerking
van 1kg inhet voorjaar toegeaiende kunstmeststikstof,
liepuiteen van 15tot 33enbedroeg gemiddeld veerde
hakvruchten 50envoor aegranen 25 (verschillen ais deze
tredenalgemeen opbij organische meststoffen,doordat de
hakvruchten langer tevelde staanendaardoor heer stikstof
opnemen enmogelijk ook i.v.m.verschil inweersomstandigheden).
Indit opzicht kemthet vruchtwater dushetmeest tot
zijn recht door het te verregenen voorhakvruchten.Met
grasland i3dit in nog sterkere mate het geval, echter
wordt hier gevreesd, dathet gevaarvoorkopziekte bijhet
vee nietdenkbeeldig zouzijn.
Permm opgebracht vruchtwater, dat inde gebruikte
concentratie 300mgr stikstof per 1bevat,isde bemestende
waarde uit dienhoofde ƒ 1,10 gemiddeld,voor hakvruchten
meer,voor granenminder.Omdegehele behoefte aanstikstofvanhakvruchten engranentedekken,zou 80mmverregend moetenworden. Dit is evenwelnietmogelijk,daar hier
dekali debeperkende factor is.Dewerking van devruchtwaterkali tenopzichte van inhetvoorjaar gestrooide kunstmestkali is nl. zeer hoog, indegenoemde 3proefjarenwas
deze steeds 75%of hoger.Hetvruchtwater bevat 650mgr/1,
zodat met 1mmvruchtwater aantotwerking komende kali
wordt gegeven omstreeks 5kg K2O.Een giftvan 80mm zou
dus ineengebied met veel fabrieksaardappelen veeltehoog
zijnvoor een bevredigend zetmeelgehalte.De waarde vande
kali ingeld uitgedrukt komt uit opƒ 1,60permm vruchtwater. Tezamen met stikstof komenwij opƒ 2,70 permm.
Dit bedrag,vermeerderd met soortgelijke bedragenvoor
andere bestanddelen uit het vruchtwater, als fosfaat,magnesium en organische stof, inmindering gebracht opde kostenvanberegening (incl.rente enafschrijving vandeinstallatie) levert dekostenvanhet systeem.
De genoemde bestanddelen zijn nog inonderzoek.Daartoemoetende proeven nogwordenvoortgezet (dit jaarwordt
de aandacht inhet bijzonder gevestigd opstikstof en fosfaat).Bovendien ook om tevelde te kunnen constateren,
wat bij langer voortgezet gebruik vanvruchtwater gebeurt
met de organische bestanddelen daaruit,welke -zoals
verderop bijde percolatieproeven zalwordenuiteengezet zichafzetten indebovenste halvemeter vande grond.Het
isvanbelang tewetenofdezeweerwordenafgebroken of
omgezet vóór eenvolgende gift,danwel cf zijzichdoorlopend inde grond ophopen enaanleiding gaangeven totverstopping van de poriën.
Fercolatieproeven
Voor verschillende vragen,welke te velde niet danwel
zeermoeilijk tot oplossing gebracht Kunnen v/orden,werd
onder gestandaardiseerde labcratoriumomstandigheden eenpercclatiecnderzoek uitgevoerd, d.w.z.datdoor een grondzuil
hoeveelheden vecht -vruchtwater, leidingwater, ionenvrij
water -werdt gevoerd,waarbijwordt nagegaan welkeveranderingen ereptreaen in dit vocht tij'net.passerenvande

grond enindeprend zelf.Alsgrondwerddalgrondgekozen
env;eleenprofiel,bestaandeuit73cmendergrendzanduit
eenouddalgrondgebied,waarop2Ccmbouwvoorvantypische
dalgrond.
Ditpersolatieonderzoek heeftreedsbelangwekkende
gegevensopgeleverd.
Allereersthetbovengenoemdeverstoppenvandegrond.
Ditwerdheteerstgeconstateerd ineenvertragingvande
snelheidvandoorstromenvanvochtmetdedaarinopgeloste
kali.Hoewelaangetoond konworden,datercokbodemkali
uitspoelde,washettotaalvandeopgevangenkalislechts
eenfractievandeopgebrachte.Erwordtdusveelkali
vastgelegd.Dehoogtevandezevastleggingisinovereenstemmingmetdehogewerkingscoëfficiënt.Hetisdusinderdaadzaakdekalialsdebeperkendefactorvoordetoete
dienenhoeveelheidvruchtwaterteblijvenbeschouwen.De
verrijkingvandegrondmetkaliuithetvruchtwatervindt
plaatsindevormvangemakkelijk opneembarekali (dezg.
K-HC1ofhetkaligetal),zodathetpercentagedatdezekali
inneemtindetotaalaanwezigekali,stijgt.
Organische stofenstikstofwordeninnogsterkere
matevastgelegddankali,somsvolledig (ensomszelfsin
diemate,daterminderwordtopgevangendanwerdopgebracht)endatvooralbijgiften,welkeveelhogerzijndan
degeadviseerdeentevergelijkenmetdieinvloeivelden.
Dooranalysevandegrond indebuizenkondendevastgelegdehoeveelhedenookwordenvastgelegd.Gelijktijdig
toondedemagnesiumvoorraadeensterkestijging(magnesiumbemesting is,medegeletopderesultatenvangrondanalysen
bijverschillendeveldproevenenvloeivelden,overbodig
alsmetvruchtwaterberegendwordt).
Steedsweerblijktaandekleurvandedoorgelopen
vloeistof,dathetvruchtwater invloedheeftopdeaard
vandeorganischestofindegrondeninheteffluent.Bij
doorstromenmetschoonwaterisditbruin,metvruchtwater
eveneenstotdatalleaanwezigebodemvochtisuitgedreven,
daarnakleurloos.
Hiermedegaatsamen,datderotbaarheid"vanhetvruchtwater (uitgedrukt inhetB.O.D.c-getal)volledigopgeheven
wordtbijhetpasserenvandehiergebezigdegrondzuil.Het
staatduswelvast,datdedalgrondhumusveranderingenondergaatonderinvloedvanvruchtwater.Waaruitdezebestaan
enhoeeenenanderverderverloopt,ookbijregelmatiggebruikvanvruchtwater (watbijeenberegeningsinstallatie
tochdebedoelingzouzijn)dientnoodzakelijkerwijste
wordennagegaan.
Inelkgevalisreedsaangetoond,datookalsnaberegeningmetvruchtwatervochtuitdegronddekanalenzou
bereiken,ernietgevreesdbehoefttewordenvoorrotting
indiekanalen.
Bespreking,conclusiesenvoorstellenvoorverderonderzoek
ûebesprokenresultatenzijninovereenstemmingmet:
1e die,welke in1958werdenverkregenuiteenenquêtebij
bedrijven inhetberegeningsgebied rond"DeKrim",welke
enquêtemetplekkenonderzoekwerdverrichtteneindeenig
inzichttekrijgenindemateriealvorenshetgrotesyste4-
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matischeonderzoekaantepakken(rapportWisselink 1959),
2e die,welketertoetsingindepraktijkvandeuitkomsten
vanhetonderzoekverzameldwerdenvaneenaantalvloeivelden,eenbezinkingsbassinenvandrainwatervanvloeivelden.
Debesprokenconslusieszijndushoudbaar.Dezemonden
uitineenwaardeaanstikstofenkalivanƒ2,70permm
vruchtwater.Opgrondvanhettotnutoeverrichteonderzoekmenenwijdetotdusverregeadviseerde entoelaatbaar
geachtehoeveelheidvan25mmtekunnenverhogentot4-0
Tn.b.ditbrengthetteberegenenareaalendekostenvan
buizenenz.terugtot5/8vandiebij25mm).Hetisbij
dezehoeveelheid nodigdeberegendeveldendoorgrondonderzoeksterkondercontroletehouden.Destikstofenkaliwaardevandezehoeveelheidwaterbedraagtƒ108,-.De
waardevandemagnesiumbemesting,welkeachterwegegelaten
kanworden,schattendeopdehelftvandekostenT*neen
normalebemestingwordtgekomentotƒ114-,-.
Dewaardevandeoverigebemestendebestanddelen,waaronderfosfaat,alssluitpoststellendeop10>vangenoemd
bedrag,isdetotalemeststofwaardeƒ125,-parhaenper
beregening.Daarhetgeenvoorallegewassenharmonische
bemestingis,ismennietgeheelvankunstmeststrooienaf.
Debesparingopuitstrooienwordtdaaromgesteld opslechts
ƒ 5,-perha.Wordttotaalƒ130,-.
Hierbijkomen-indienaanwezig-debatenvoortvloeiendeuiteengroterehoeveelheiden/ofeenbeterekwa~
liteitvandehumusmetdaarmeegepaardgaandeveranderingen
instructuur,waterhoudendheid,bufferendvermogenenmogelijkeanderehurausfuncties.DewaardehiervankannogBiet
geschatworden,daarhetonderzoekhiertoenognietvoldoendevergevorderd is.Zodradezebekendiskunnendebate«
vanhetsysteemvanverwijderingvanhetvruchtwaterdoor
landbehandelingbecijferd«worden.Doorhiertegenoverte
plaatsendelastenaanhetsysteemverbonden,ontstaande
totalekosten,welkedaarnavergelekenkunnenwordenmetde
overeenkomstigebedragenvooranderesystemen.
Uitdethansreedsverkregenresultatenmagdeconslusiegetrokkenworden,datdeverwachtinggewettigdis,
dathethierbesprokensysteemalthansvooreenaantalfabriekeneenoplossingbiedt,welkevolkomeneninalleopzichtenverantwoordis.
Hetisevenwelnoodzakelijk,hetonderzoeknogeen
aantaljarenvoorttezetten,teneindeeenbeterinzicht
tekrijgenindeveranderingenwelkeerindegrond(hoofdzakelijkdehumusbetreffende)optredenbijlangduriggebruikvanvruchtwater,daareenberegeningssysteemovereen
langereeksvanjarenmoetwordentoegepast.
Hetisdusnodigdeveldproevennogeenaantal-voorlopig4-jarenvoorttezetten,terwijlhetgewenstishet
percolatieonderzoek afterondenmetnogenkeleproeven,welkeongeveereenjaarzullenvergen.

