Gietwater voor de glastuinbouw in Zuidoost-Drenthe
Voordracht uit de 49e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Niet alleen drinkwater?!', gehouden op 10januari 1997aan de TU Delft.

1. Inleiding
De ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden Erica werd aan het eind jaren
vijftig door de gemeente Emmen in gang
gezet. Het gebied Klazienaveen volgde
enkele jaren later. Zowel Drentse ondernemers als tuinders uit andere delen van
het land, die door ruimtelijke ontwikkelingen werden gedwongen hun bedrijf te
verplaatsen, vestigden zich in het gebied.
De vestiging werd door de gemeente
aangemoedigd door lage grondprijzen en.,
goedkope gietwatervoorziening.
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Op dit moment zijn er in Erica 100 ha en
in Klazienaveen 145 ha in gebruik (afb. 1).
De gemeente Emmen streeft naar verdere
uitbreiding in de toekomst van het
tuinbouwgebied in Klazienaveen tot circa
300 ha.
Om dit voor de gietwatervoorziening
professioneel te laten verlopen zijn nieuwe
investeringen en een nieuwe organisatie
nodig.
2. Historische ontwikkeling
De ontwikkeling met name van het tuinbouwgebied Klazienaveen is stormachtig
verlopen.
Aanvankelijk is gestart met de ontwikkeling van Klazienaveen I (oppervlak 45 ha),
in de jaren tachtig is Klazienaveen II
(oppervlak 60 ha) ontstaan en vanaf het
begin van de jaren negentig is gestart met
de ontwikkeling van Klazienaveen III
(90 ha).
In 1964 begon de gemeente Emmen het
tuinbouwgebied van water te voorzien
vanuit een nabij gelegen zandwinplas (9ha).
Het water werd via een slotensysteem
ongezuiverd aan de tuinders geleverd. Het
water bevat enkele mg per liter ijzer. Door
de toename van de vraag naar gietwater
en de hogere kwaliteitseisen door overschakeling op substraatteelt (verstopping
druppelaars in de kas) werd na een onderzoek een zuivering gebouwd en het water
via een gesloten net geleverd aan de tuinders [1] (afb. 2). Klazienaveen I via een
drukleidingnet, Klazienaveen II via een vrij
verval leidingnet (was al aanwezig).
Leidingnet en zuivering waren zodanig
ontworpen dat de tuinders hun berekende
behoefte aan water gelijkmatig over de dag
kunnen afnemen en opvangen in eigen
voorraadreservoirs.
In Erica is in 1993 een centrale gietwater-

Samenvatting
In Zuidoost-Drenthe bevinden zich twee locaties waar op grote schaal tuinbouw
onder glas plaatsvindt: Klazienaveen en Erica.
De gemeente Emmen streeft ernaar het tuinbouwgebied van Klazienaveen verder te
ontwikkelen tot circa 300 ha.
Het water benodigd voor de tuinbouw wordt op beide locaties onttrokken aan een
voormalige zandwinplaats. Behalve regenwater van de directe omgeving worden de
plassen gevoed door aanstromend grondwater. Een discussie of dit in het kader van
de grondwaterbelasting als grondwater aangemerkt moet worden is nog gaande.
Om verstopping van de druppelaars bij de substraatteelt te voorkomen vindt
ontijzering in Klazienaveen plaats met eenvoudige vlokkingsfiltratie.
De hele installatie is low-cost uitgevoerd, wat tot relatief lage tarieven voor het gietwater leidde. De installatie is in 1989 door de WMD in opdracht van de Stichting
Gietwaterproject Zuidoost-Drenthe gebouwd.
In Erica werd in 1993 een pompinstallatie en de transportleiding in bedrijf
genomen. Het piaswater wordt hier ongezuiverd aan de tuinders geleverd.
In beide gebieden doen zich op dit moment problemen voor die de eigenaar van
de voorziening (Stichting Gietwaterproject Zuidoost-Drenthe) noopt tot nieuwe
investeringen.
Een professionele organisatie van de gietwatervoorziening blijkt noodzakelijk.

voorziening gebouwd. Het water wordt
ook hier uit een zandwinplas en in een
druk leidingnet gepompt. Daar het water
praktisch de kwaliteit van regenwater had,
was enkel pH-correctie nodig (afb. 3).
De gerealiseerde installaties zijn onder
druk van een geringe bereidheid van de
tuinder hiervoor te willen betalen (waterprijs variërend van f 0,12 tot f 0,35 per m 3 )

tot stand gekomen. Deze geringe bereidheid had ook te maken met de beloftes
uitgesproken door de gemeente Emmen in
het verleden. Dit heeft geleid tot technisch
minimale oplossingen.
Daar de meeste tuinders drinkwateraansluitingen hadden voor de gietwatervoorziening is de WMD nauw betrokken
geweest bij het tot stand brengen van

Aß. 1-Locaties tuinbouwcentra in Drenthe.
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hierin een klokpomp en zonder eigen
voorraad worden er grote momentane
debieten onttrokken (tot 25 mVh). Dit is
zo gelaten daar de voorraadvorming feitelijk in het leidingsysteem plaatsvindt.
In Klazienaveen is in 1989 een zuiveringscapaciteit geïnstalleerd van 270 m 3 /h. Met
de bovengenoemde ontwerp-debieten zal
het duidelijk zijn dat de huidige 145 ha in
de zomer tijdens het groeiseizoen niet

Afb. 2 - Schema pompstation Klazienaveen.
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Afb. 4 - Uurafgiftegietwater gedurende eenetmaal van
hoog verbruik in Klazienaveen.
Tuinbouw/centrum Klazinaveen
uurafgiften 26 juni 1995
KI .mu I
Kl.vecn III

Afb. 3 - Schema pompstation Erica.

oplossingen voor de gietwatervoorziening.
Deze betrokkenheid werd gestimuleerd
door het provinciale beleid bestrijding van
verdroging van de gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Nu na circa 7 jaar ervaring
wordt duidelijk een aantal problemen
ervaren:
1. de sterk gestegen vraag naar gietwater in
Klazienaveen;
2. de kwaliteit van het geleverde water;
3. de organisatie van de gietwatervoorziening;
Deze punten worden nader toegelicht.
3. Watervraag
De behoefte aan water hangt van diverse
factoren af van teeltwijze en de teeltproducten. In de praktijk blijkt voorts
verschillen per tuinder. In overleg met het
Consulentschap voor de Akker en Tuinbouw onder glas zijn een aantal jaren
geleden volgende kentallen van het waterverbruik in de zomerperiode gehanteerd:
alstroemeria's
7,0 l / m 2 d
anjer, komkommer, roos,
chrysant amaryl, lelie
6,0 l/m 2 -d
fresia's
4,0 l/m 2 -d
potplanten
2,5 l/m 2 -d
Daarnaast is een onderscheid gemaakt
tussen tuinders die op substraat telen
en tuinders die dat (nog) niet doen (potplanten, grondtelers). De laatstgenoemde
tuinders geven gedurende een teelt niet
elke dag water.
Uit de afgiften van het gietwaterstation in
Klazienaveen blijkt dat de watervraag
circa 10.000 m 3 /ha per jaar is. Uitgegaan
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Glastuinbouw in ZuidOost Drenthe.
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werd van een maximum dagverbruik van
80 m 3 /ha. Met aansluitingen van 4 mVh
per ha bij de tuinder werd de capaciteit
gedimensioneerd.
Bij de tuinders werden watermeters
geplaatst met debietbegrenzers. De tuinders
zorgden zelf voor opslag van het water.
Geadviseerd werd hiervoor 100 m 3 /ha.
Dit is in feite nu gerealiseerd in Klazienaveen I en III. Voor Klazienaveen II is geen
gietwaterleidingnet onder druk gerealiseerd.
Bij de inrichting van Klazienaveen II heeft
men met de slechte ervaringen van het
open sloten stelsel,dat destijds in Klazienaveen I aanwezig was, rekening gehouden
door daar een gesloten leidingensysteem
aan te leggen van rioolbuizen (> 500 mm)
waardoor onder vrij verval het water naar
de tuinders stroomt. De tuinders hangen
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voldoende bediend kunnen worden (afb. 4).
De laatste jaren wordt met een tijdelijke
pomp ongezuiverd water in het centrale
voorraadreservoir, van waaruit de reinwaterlevering plaatsvindt, bij gesuppleerd.
Ook de reinwatercapaciteit overschrijdt
regelmatig in de zomer zijn maximumcapaciteit. Daarnaast is het gedrag van de
individuele tuinder voor het waterverbruik
van grote invloed op het gietwatervoorzieningssysteem, dat in feite al te klein is.
- Op etmalen van hoogverbruik benut de
tuinder zijn eigen voorraadreservoir
hydraulisch onvoldoende. Op zich is dat
goed voor te stellen, er staan voor hem in
die periode grote financiële belangen op
het spel. Het reservoir wordt zo snel mogelijk weer gevuld zodat de tuinder die nacht
goed kan slapen.
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- Door de lage prijs van het gietwater,
wordt het ook voor andere doeleinden
gebruikt: autowassen, koelen kas etc.
- In Klazienaveen IIzakt in dagen van
hoogverbruik het niveau in het leidingsysteem. Om toch voldoende water te
kunnen pompen worden sommige pompen
dieper in het leidingstelsel gehangen en
heeft vervolgens de buurman een probleem.
De maximum hoeveelheid die uit de plas
gewonnen mag worden bedraagt 1,5 miljoen m 3 per jaar. Feitelijk is er (nog) geen
grondwateronttrekkingsvergunning
afgegeven, er is sprake van een gedoogsituatie. Daarnaast zijn tuinders op grond
van het Lozingsbesluit verplicht het drainwater, waarin zich kostbare voedingsstoffen
bevinden, te recirculeren. In 1995 bedroeg
de recirculatie circa 10% en zal naar
verwachting toenemen tot 30%. Dit leidt
tot een waterbehoefte van 7000 m 3 /ha per
jaar. Dit betekent dat voor het huidige
glastuinbouwgebied in Klazienaveen (I, II
en III: circa 200 ha) voldoende water is.
Als er 100 ha bij komen dat moet nagegaan
worden of de onttrekkingshoeveelheid

Tuinbouwcentrum ERICA
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Aß. 5 - Verloop waterpeilplasErica.

geleid dat het niveau van de plas door de
droge zomers aanmerkelijk gezakt is (afb. 5).
Uit een studie [2] is gebleken dat nu een
evenwichtsituatie ontstaan is. Extra investeringen waren nodig om de inlaat in de
plas te verlagen.
4. Kwaliteit
De belangrijkste eisen die aan het gietwater
gesteld worden betreffen het chloride-

van de plas varieert nogal sterk: 1 tot 5mg/l.
Een paar keer per jaar wordt als gevolg van
meteorologische omstandigheden (wind,
temperatuur) de plas als het ware omgekeerd en kleurt door opwerveling van
al bezonken slib roodbruin. Het ijzergehalte van het gezuiverde water varieert
van 0,2 tot 1mg/l (afb. 6). In feite een
gering zuiveringsrendement. Echter voor
de tuinders kennelijk voldoende, daar er
hierover geen specifieke klachten komen.
Aanvankelijk is ook gewerkt met een
centraal opslagreservoir dat van boven niet
afgedekt was. Door algengroei gaf dit grote
problemen. Een aantal jaren geleden heeft
dit ook geleid tot de bouw van 2 betonnen
prefab reservoirs (2 * 1800 m3) uitgevoerd
met een afdekzeil.
Tuinbouwcentrum Klazienaveen
ijzergehalte gietwater
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Afb. 6-Ijzergehalte inhetgedistribueerdegietwater in
Klazienaveen.
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vergroot kan worden of andere waterbronnen aangeboord moeten worden (bijv.
opvang van kasdek-/regenwater verplicht
stellen bij nieuwe tuinders).
Met kunst en vliegwerk worden de tuinders in Klazienaveen op dit moment van
water voorzien. Het zal duidelijk zijn dat
investeren in uitbreiding van de gietwatercapaciteit in Klazienaveen noodzakelijk is.
In volgorde betreft het dus een nieuw
zuiveringsstation met grotere capaciteit en
een drukleidingnet in Klazienaveen II.
In Erica zijn voor de huidige capaciteit
geen problemen te verwachten.
Met de huidige grondwateronttrekkingsvergunning van 975.000 m 3 /jr kan dus
bijna 10.000 m 3 /ha gebruikt worden. De
problemen zijn hier echter van andere aard.
De isolatie van de plas heeft er ook toe

gehalte (< 50 mg/l) en het ijzergehalte
(< 0,25 mg/l). Voor het chloridegehalte
levert het water uit de voormalige zandwinplassen geen enkel probleem op.
Het ijzergehalte wel.
4.1 Klazienaveen
In het zuurstofrijke piaswater is door aantrekking van grondwater ijzer in kleine
vlokken aanwezig. Deze vormen zich met
humusverbindingen een zodanig complex
dat bij vlokproeven moeizame flocculatie
mogelijk bleek. De zuivering (afb. 2)
bestaat uit een dosering met een
aluminiumverbinding (locron) direct
gevolgd door dubbellaagsfiltratie (hydroathraciet-zand). Hiermee wordt bereikt dat
het ijzergehalte en de troebelheid van het
water gereduceerd wordt. Het ijzergehalte

In het vrij verval leidingnet vindt door de
geringe stroomsnelheden bezinking van
nog aanwezige restvervuiling plaats. Dit is
vooral het geval in de zomer wanneer
ongezuiverd water bij gesuppleerd wordt.
Dit leidt wel tot klachten.
Op basis van dit gegeven over de kwaliteit
is een nieuw schets ontwerp gemaakt [3]
waarbij uitgegaan is van het bestaande
zuiveringsproces. Met de investeringen
die hiermee gemoeid zijn en de hogere
kwaliteitseisen die door verdergaande
ontwikkelingen op tuinbouwgebied gaande
zijn doet zich nu toch indringend de vraag
voor of er nu rekening gehouden moet
worden met een verdergaande zuivering.
Hierbij denken we op dit moment natuurlijk aan membraanfiltratie.
4.2 Erica
De plas voor de gietwatervoorziening in
Erica (Griendtsveenplas) was destijds mede
geselecteerd inverband met het vrij heldere
water. Door de afwezigheid van ijzer en de
lage pH (herkomst regenwater) was voor
distributie enkel een pH-correctie noodzakelijk. De inschatting was dat door
geohydrologische isolatie van de rest van
de omgeving pas na verloop van tijd ijzerhoudend grondwater aangetrokken zou
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worden. Dit heeft zich echter sneller
gemanifesteerd dan gedacht: het ijzergehalte is nu zodanig hoog (enkele mg/l)
dat de tuinders hier grote problemen mee
hebben. De problemen zijn zodanig groot
dat in afwachting van een definitieve
oplossing verschillende tuinders opnieuw
zich hebben laten aansluiten op het
drinkwaternet. Door het aantrekken van
ijzerhoudend grondwater is de pH van het
piaswater gestegen. De pH-correctie is
daarom niet meer nodig.
Bouw van een zuivering vergelijkbaar met
Klazienaveen is dus noodzakelijk.
5. Grondwater of oppervlaktewater?
Van cruciaal belang voor de gietwatervoorziening is hoe de interpretatie van de
grondwaterbelasting, die in het kader van
de Wet Belastingen op Milieugrondslag
(WBM) wordt geheven, uitpakt.
In de praktijk van onttrekking van water
aan een zandwinplas is sprake van aanvulling van de plas door:
- direct door de plas opgevangen regenwater;
- afstromend hemelwater in de directe
nabijheid van de plas;
- grondwater.
De zandwinplassen staan niet in verbinding
met de omringende watergangen. Door de
onttrekking heeft de winning invloed op
de grondwaterstand in de directe omgeving.
Dit laatste is voor de provincie Drenthe
aanleiding om de wateronttrekking uit
beide winplassen te definiëren als
onttrekking volgens de grondwaterwet.
Dit betekent automatisch dat de Stichting
Gietwaterproject Zuidoost-Drenthe
verplicht is de provinciale grondwaterheffing (nu 0,83 cent/m 3 ; deze is inmiddels
verhoogd tot 1,74 cent/m 3 ) te betalen.
Daarnaast is er sprake van een rijksbelasting van f0,17 per m 3 . Voor drinkwaterleidingbedrijven is dit f 0,34 per m 3
opgepompt grondwater. Dit laatste is voor
de WMD de belangrijkste reden om niet
tot overname van de gietwatervoorziening
over te gaan of te participeren in de
Stichting.
Tot op heden is de belasting (nog) niet
geheven. Behalve het feit dat de belasting
een ongekende verhoging van de waterprijs
tot gevolg zal hebben (100 tot 50%) is het
ook niet aan de tuinders uit te leggen,
immers wanneer ieder individueel een
grondwaterwinning realiseert is geen
sprake van belasting heffing. Hetzelfde
speelt zich in feite af bij de drinkwatervoorziening (steeds meer agrariërs laten
een eigen put boren) [5],
In Friesland zijn voorbeelden dat een
dergelijke winning geïnterpreteerd wordt
als oppervlaktewater.
De belastingdienst in Rotterdam is van de

situatie op de hoogte. Gespannen wordt
haar standpunt in deze kwestie afgewacht.
Als de rijksheffmg van toepassing wordt
verklaard worden de noodzakelijke nieuwe
investeringen praktisch niet haalbaar.
6. Organisatie
Bij de start van de gietwatervoorziening in
1989 is de Stichting Gietwaterproject Zuidoost-Drenthe opgericht. In deze stichting
participeren de gemeente Emmen en de
vakorganisaties voor de tuinbouw.
Ofschoon de WMD vanaf het begin intensief betrokken was bij de gietwatervoorziening (zelfs trekker was van het project)
heeft de WMD bewust afgezien van participatie. De rol werd zodanig opgevat dat de
WMD activiteiten voor de gietwatervoorziening wilde blijven doen in verband met
haar specifieke deskundigheid op dit
terrein, maar hiervoor betaald wilde
worden. Dit betrof behalve engineeringsen bouwactiviteiten ook bedienings- en
onderhoudswerkzaamheden.
Behalve dat de capaciteitsproblemen in
Klazienaveen tot allerlei problemen en
irritaties tussen de tuinders en de uitvoerende WMD'ers leidde, bleek ook
duidelijk dat de interne organisatie van
de WMD hier niet op ingericht was.
Bij de klassieke indeling van productie en
distributie bij de WMD was het normaal
dat de uitvoerenden in de productie
normaal geen contacten onderhielden met
de consument. Als er klachten van consumenten waren kwamen die via distributie
bij de productie terecht. Echter bij de gietwatervoorziening was dat net andersom.
Zodra er een storing wasvan het zuiveringsstation hingen de tuinders bij productie
aan de telefoon met de zeer indringende
vraag om maar achter elkaar te zorgen dat
de storing verholpen werd. Aangekomen
bij het zuiveringsstation stonden de tuinders de machinist al op te wachten.
Er zijn kritische momenten in de watervoorziening geweest, waarbij vanuit het
drinkwaternet reservoirs van tuinders zijn
bijgevuld. Er is ook nog een periode
geweest dat er noodgedwongen met waterwagens gereden moest worden.
Ook was niet duidelijk wie nou precies
waar verantwoordelijk was. Nieuwe
aansluitingen werden gerealiseerd zonder
na te gaan of dat nog wel in overeenstemming was met de aanwezige capaciteit.
Kortom met de nieuw te realiseren investeringen hoog tijd dat de organisatie van
de voorziening anders aangepakt wordt.
Hiervoor heeft Milfac in Leeuwarden
opdracht gekregen een business-plan te
maken [4].Hieruit is in overleg volgende
benadering gekozen:
- de Stichting blijft volledig eigenaar van
de gietwatervoorziening;

- de WMD krijgt de verantwoordelijkheid
voor de bediening, het technische onderhoud, de meteropname, incasso, de financiële administratie en de nieuwbouwactiviteiten;
- beslissingen over investeringen worden
in overleg tussen de Stichting en de WMD
genomen, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de Stichting;
- de vergoeding voor de door de WMD
geleverde prestaties wordt vastgesteld op
basis van een nauwkeurige beschrijving
van wat wordt verstaan onder bediening,
onderhoud en administratie en de arbeidstijd die daar mee gemoeid is.
De WMD geeft garanties voor de technische
levering van gietwater na realisatie van de
noodzakelijke investeringen. Deze investeringen moeten dan ook binnen een
redelijke termijn (3 jaar) gerealiseerd zijn.
De interne organisatie wordt aangepast
door het instellen van een soort accountmanagementschap voor deze voorziening.
7. Slotopmerkingen
De gietwatervoorziening voor de glastuinbouw in Zuidoost-Drenthe is technisch en
organisatorisch in beweging. Nieuwe
investeringen van miljoenen guldens
moeten de komende jaren gerealiseerd
worden. Dit zal leiden tot een hogere
waterprijs voor de tuinders van circa
f 0,50/m 3 tot f 0,60/m3. Hiermee is de
grondwaterbelasting niet meegerekend.
Het is de vraag of de glastuinbouw deze
belastingheffing in deze voor haar al moeilijke tijd kan overleven.
Naar de toekomst toe zal verdere uitbreiding van de gietwatervoorziening niet los
gezien kunnen worden van watervoorzieningen van grote bedrijven in de omgeving van Emmen. Combinatie hiervan
kan leiden tot een bedrijf waar de levering
van grijswater in ondergebracht wordt.
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