Gietwaterproject Westland

Inleiding
Het Westland isvanouds een uniek glastuinbouwgebied. In toenemende mate levert
de glastuinbouw een grote bijdrage aan de
Nederlandse economie en met name aan de
export. Er is, historisch gezien, een aantal
redenen waarom nu juist het Westland als
vestigingsplaats voor glastuinbouwbedrijven
werd gekozen:
—het (gematigde) klimaat;
—de geografisch gunstige ligging;
—de aanwezigheid van watergangen voor
het transport van de produkten naar de
veilingen:
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Afty. I - Toepassing substraatteelt in de glastuinbouw.

- de veelzijdige, voor de tuinbouw geschikte
grondsoorten en niet op de laatste plaats:
—de beschikbaarheid van voldoende water
voor begieting van de gewassen.
In de afgelopen jaren iser in deze bedrijfstak
veel veranderd. Mechanisering, automatisering en nieuwe teelttechnieken hebben hun
intrede gedaan waardoor een efficiëntere
bedrijfsvoering, hogere kwaliteit van het
produkt en een hogere opbrengst per m2
mogelijk werden.
In de Nederlandse glastuinbouw wordt meer
en meer overgegaan op de zogenaamde
substraatteelt. waarbij gewassen met een
beperkt wortelvolume in een ander medium
dan grond (bijvoorbeeld steenwol) worden
Foto 1- Beregening anno 1930.

(foto: Ben Blumers).

geteeld. De voedingsstoffen voor de
gewassen worden hierbij aan het gietwater
toegevoegd. Naast dealgenoemde voordelen
is voor substraatteelt tevens minder energie
nodig en ishet gebruik van grondontsmettingsmiddelen overbodig geworden.
Met name dit laatste aspect isvanuit milieuhygiënisch oogpunt een pluspunt. Zo iseen
oplossing mogelijk geworden voor de
problemen die enkele jaren geleden aan het
licht kwamen, toen bij glastuinders methylbromide inhet drinkwaterwerd aangetroffen
als gevolg van permeatie van kunststof
waterleidingbuizen.

teelt isnamelijk vereist,dat hetgietwatervan
hoge kwaliteit is:vrij van verontreinigingen
en ziektekiemen. Een laagzoutgehalte is
bovendien een absolute voorwaarde. In de
glastuinbouw worden door Sonneveld [ 1]
drie waterkwaliteitsklassen onderscheiden
(zie tabel II):

Achterstand
Ondanks de groeiende behoefte om over te
gaan op de economisch aantrekkelijke
substraatteelt, isde ontwikkeling in het
Westland de afgelopen jaren achtergebleven
bij die in de rest van Nederland (afb. 1).
Insommige gebieden wordt zelfsalvoor ruim
4 0 % op substraat geteeld, zoalsblijkt uit
tabel I:

Bij substraatteelt isvooral behoefte aan
waterkwaliteitsklasse 1:een chloridegehalte
van max. 1,5mmol/l ofwel circa 50 mg/l.
Substraatteelt isook mogelijk met water dat
aan klasse 2voldoet, wanneer het wortelniveau voldoende wordt doorgespoeld.
Grondtelers kunnen veelal volstaan met
waterkwaliteitsklasse 3;ook hier is echter
een toenemende behoefte aan water met een
lager zoutgehalte te constateren.
De traditionele bron voor gietwater ishet
oppervlaktewater, Delflands Boezem.
Vanwege zoute kwel, toenemende verzilting
van de Rijn en een slechte doorspoeling ishet
chloridegehalte van het oppervlaktewater
sterk toegenomen en ligt meestal in de orde
van 150 tot 200 mg/l.
In droge perioden kan dit onder bepaalde
omstandigheden nog aanzienlijk oplopen,
vooral in uitlopers van het boezemwater.
Gewasschade en oogstreductie zijn dan het
gevolg.
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Daarbij moet wel worden aangetekend dat
deze teeltmethode op dit moment nog niet
voor iedere gewassoort geschikt is.
De achterstand in het Westland isin hoofdzaak het gevolg van het ontbreken van een
goede gietwatervoorziening. Bij substraat-

TABEL II

Klasse
1

•)

3

Elektrisch
geleidingsvermogcn
mS/cm

Na"
mmol/l

Cl"
mmol/l

0,5
1,0
1,5

1,5
3,0
4.5

1,5
3.0
4.5

Verbetering van deze situatie isal jaren
onderwerp van studie. Na veel onderzoek is
afgezien van hetoorspronkelijke plan om een
zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar
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geworden voor gebruik in de glastuinbouw
(waterkwaliteitsklasse 1 à2).
Aan de kwantitatieve problemen isde laatste
drie jaar veel aandacht besteed.
In eerste instantie was het plan, de waterwinning te Monster sterk uit te breiden en
aldus in de toenemende vraag te voorzien.
De investeringen welke hiermee gemoeid
zouden zijn waren echter dermate hoog dat
de kosten van het drinkwater voor de
glastuinbouw circa ƒ 2,00 per m 3 zouden
bedragen. Bij dit niveau kan het voor een
tuinder aantrekkelijk zijn, andere oplossingen
te kiezen.

Foto 2 - Moderne waterinstallatie.

Voorburg aan te leggen en isgekozen voor
een pijpleiding van het Brielse Meer naar het
Westland. Dit alternatief, waarvan de uitvoering momenteel in volle gang is,zal de
kwantitatieve problemen met betrekking tot
de doorspoeling oplossen maar geen uitkomst
bieden voor de teelt van zoutgevoelige
gewassen. Pieken in het zoutgehalte zullen
weliswaar minder hoog zijn, doch gemiddeld
moet toch nog worden gerekend op een
chloridegehalte van circa 175 mg/l.
Mogelijke oplossingen
Door tuinbouworganisaties isonderzoek
gedaan naar mogelijke oplossingen voor de
problemen met de gietwatervoorziening in
het Westland [2,3], Als alternatieve bronnen
kwamen naar voren:
—regenwater (opgevangen in een bassin)
met een suppletie van drinkwater;
—regenwater met suppletie van ontzout
water (met alsgrondstof grondwater of
oppervlaktewater);
—uitsluitend drinkwater;
—uitsluitend ontzout water.
Het meest haalbare en betrouwbare
alternatief bleek te zijn de combinatie
regenwater/drinkwater, danwei uitsluitend
drinkwater. Toepassing van ontzoutingsinstallaties viel af alsalternatief vanwege de
hoge kosten en de lagere betrouwbaarheid.
Slechts indien water met een zeer laag
zoutgehalte nodig is (bijvoorbeeld bij het
kweken van orchideeën) en er geen ruimte
voor een regenwaterbassin is. komt
ontzouting (in de praktijk gebeurt dat met
een omgekeerde osmose-installatie) in
aanmerking.

(foto: Ben Blumers).

drinkwater van de Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij (WDM) als bron
voor gietwaterwasevenwel nietzonder meer
mogelijk. Zowel kwalitatief als kwantitatief
waren er in dit opzicht knelpunten.
Op de eerste plaats wasde kwaliteit van het
drinkwater, in casu het chloridegehalte, niet
erg geschikt. Dit probleem issindseind 1983
gelukkig opgelost, toen de WDM begonnen
is met het infiltreren van (voorgezuiverd)
Maaswater vanuit het Andelse Maasproject.
Afb. 2 geeft aan, dat het chloridegehalte af
pompstation Monster sindsdien drastisch is
gedaald. Hierdoor ishet drinkwater geschikt
Afb. 2 - Chloridegehalte afpompstation Monster.
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Drinkwater alsgietwater
Het op grote schaal gebruikmaken van

Met andere woorden: de onzekerheid over
de financiële haalbaarheid van het project
was groot. Daar kwam bij,dat de uitbreiding
van de waterwinning in de duinen steeds
meer op bezwaren van milieu-technische
aard stuitte.
Een doorbraak isontstaan, toen het
Rotterdamse waterleidingbedrijf (DWL
Rotterdam) aanbood drinkwater tegen een
lage prijs te willen leveren. Deze lage prijs
was mogelijk, dankzij de grote overcapaciteit
waarmee dit bedrijf sinds een tiental jaren
kampt. Medio 1984 hebben DWL Rotterdam
en WDM een principe-overeenkomst voor
een en-gros-levering gesloten en kon met de
uitvoering van het project worden begonnen.
Maatschappelijk gezien bleken met deze
oplossing flinke besparingen mogelijk: in
plaats van investeren in uitbreiding van
produktie moest een koppeling tussen
Rotterdam en het Westland totstand worden
gebracht, een relatief goedkope oplossing.
Bovendien bleek, dat de noodzakelijke
aanpassing van het leidingnet van de WDM
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aan de toenemende vraag goedkoper uit kon
vallen dankzij de voeding van twee zijden.
Marktonderzoek
Om de technische en financiële haalbaarheid
van het gietwaterproject nader te onderzoeken, isbegin 1984 in opdracht van de
DWL Rotterdam en de WDM een marktonderzoek verricht onder de Westlandse
glastuinders. Een van de belangrijkste
onderzoeksresultaten was, dat de vraag naar
drinkwater als gietwaterbron sterk prijselastisch is.
Dit fenomeen, in de waterleidingwereld tot
nu toe minder nadrukkelijk aanwezig,
impliceert dat rendabele exploitatie slechts
mogelijk isbij voor de afnemers aantrekkelijke tarieven. Om deze reden isbij het
gietwaterproject veel aandacht besteed aan:
—minimale investeringsplannen door een
integrale benadering van de vereiste
leidingnetaanpassingen in het Westland;
— faseringsmogelijkheden;
—verkrijgen van subsidies;
—kostenbeheersing bij de uitvoering van
werken.
De totale investering in het gietwaterproject
isgeraamd op circa 47 miljoen gulden,
waarvan op dit moment zo'n 28 miljoen is
besteed.
Op de eerste plaats iseen koppelleiding
(diameter 800 mm) met een aanjaagstation
tussen Rotterdam en het Westland aangelegd.
Technisch en organisatorisch gesproken isdit
een grote opgave geweest gezien de korte
voorbereidingstijd en het aantal fysieke
hindernissen in het tracé:een kruising met
zowel het Calandkanaal alsde Nieuwe
Waterweg en een doorsnijding van zeer
intensieve bebouwingen infrastructuur inhet
Westland.
Voor het laatste gedeelte van het tracé is
vanwege gebrek aan ruimteenomoverlast te
beperken gekozen voor de nog weinig
toegepaste maar doeltreffende methode van
de horizontaal bestuurbare boring over een
lengte van ruim 800 meter.
Naast de aanleg van een koppelleiding met
Rotterdam isen wordt in het Westland een
groot deel van het transport- en distributienet aangepast aan de toenemende vraagen
de gewijzigde leveringssituatie.
Nawoord
Dankzij een goede samenwerking met de
vergunningverlenende instanties en een
enorme inzet van medewerkers van de DWL
Rotterdam en de WDM ishet mogelijk
gebleken het project in een zeer kort tijdsbestek te realiseren. Een noodzakelijk kort
tijdsbestek, gezien het grote belang voor de
Westlandse glastuinbouw en de Nederlandse
economie.
Voor de betrokken waterleidingbedrijven
een project dat, naast de technische

uitdaging, een verandering inhet traditionele
monopolistische denken en handelen met
zich mee heeft gebracht ten gunste van een
meer markt- en klantgerichte benadering.
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Greenpeace sluit lozingspijp
Tiofine af
De Milieu-organisatie Greenpeace heeft op
25 maart jl. met behulp van duikers de
lozingspijp van het chemisch bedrijf Tiofine
in de Botlek in Rotterdam afgesloten.
De organisatie ishiertoe overgegaan omdat
het bedrijf stelselmatig de lozingsnormen in
de vergunning overtreedt en er op redelijk
korte termijn geen verbetering te verwachten
isin deze situatie.
Dat heeft een woordvoerder van Greenpeace
meegedeeld. De lozingspijp, die enkele
meters onder het wateroppervlak in de
Nieuwe Waterweg uitmondt, ismet een
stalen plaat afgesloten. De afdekking werd
bemoeilijkt doordat het bedrijf, toen het van
de actie opde hoogte kwam,meerdruk opde
lozingen heeft gezet.
Tiofine produceert onder meer titaandioxyde,
een belangrijke grondstof voor de verfindustrie. In het afvalwater dat het bedrijf op
de Waterweg loost, zitten grote hoeveelheden
zware metalen en afvalzuren. Tiofine loost
volgens Greenpeace jaarlijks acht miljoen
ton afvalzuur en 51 ton chroom op de
Waterweg. Het bedrijf isvoor de helft
eigendom van Shell en voor de andere helft
van het Amerikaanse bedrijf Cyanamid.
Tiofine isaljaren met Rijkswaterstaat in
conflict over de wijze waarop de afvalwaterlozingen bij het bedrijf gesaneerd moeten
worden. Tiofine stelt daarbij dat de investeringen niet te hoog mogen uitvallen, omdat
het bedrijf anders wegens onvoldoende
rendement met sluiting bedreigd wordt en
daardoor driehonderd werknemers op straat
zouden komen te staan.
De Raad van State heeft echter in september
1984bepaald datTiofine binnen driejaarzou
moeten stoppen met afvalwaterlozingen op
de Waterweg. Alin 1979had Rijkswaterstaat
het bedrijf de aanzegging gedaan dat die
lozingen binnen enkele jaren beëindigd
moesten worden, maar Tiofine kon de
uitvoering daarvan vertragen door beroepsprocedures aan te spannen.

Vorig najaar heeft Rijkswaterstaat een door
Tiofine, eveneens weer maanden te laat,
ingediend plan afgekeurd omdat het te veel
tijd zou vergen voor de invoeringen technisch
ontoereikend zou zijn.
Volgens Greenpeace ishet illegale karakter
van de huidige lozingen bijTiofine niet alleen
af te leiden uit het niet nakomen van de
saneringsverplichting en het overschrijden
van de lozingsnormen, maar ook door het
lozen zonder spruitstuk aan de lozingspijp.
Daardoor kan de in de vergunning voorgeschreven verdunning van de verontreiniging
niet plaatsvinden.
Minister Winsemius heeft onlangsop vragen
van de Tweede Kamer erkend dat Tiofine
op dit moment vergunningsvoorwaarden
overtreedt. De bewindsman heeft de Kamer
echter laten weten dat hij op dit moment
slechts bereid isom administratief
gerechtelijke stappen tegen het bedrijf te
ondernemen. (ANP)

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie
bij VAM
De NV Vuilafvoer Maatschappij VAM gaat
op het verwerkingsbedrijf inWijster medio
mei beginnen met de bouw van een nieuwe
waterzuiveringsinstallatie. Met de investering
daarvan iseen bedragvan4,5 miljoen gulden
gemoeid. De installatie zalop 1december
van dit jaar in gebruik worden genomen.
Na vier jaar door het ministerie van VROM
gesubsidieerd praktijkonderzoek heeft de
VAM gekozen voor het hyperfiltratiesysteem
om het moeilijk te zuiveren afvalwater te
reinigen. Bij hyperfiltratie worden de verontreinigingen door membranen (een soort
filterdoek) uit het afvalwater gescheiden.
Het schone water kan na dit procédé rechtstreeks op het oppervlaktewater worden
geloosd.
Het overgebleven concentraat wordt —voorlopig —opgeslagen in het versgestorte afval
en zal een bijdrage leveren aan de vorming
van biogas. Dit stortgas wordt inWijster al
geruime tijd teruggewonnen en aangewend
voor de eigen energievoorziening. Overigens
zal over een of tweejaar volgens woordvoerder H. Swinkels van de VAM een
installatie gebouwd worden voor verdere
nazuivering van het concentraat.
Ondanks diverse milieubeschermende maatregelen, zoals een gescheiden rioolstelsel en
het geleidelijk steeds verder waterdicht
afdekken van de stortplaats, kampt de VAM
op het circa honderd hectare grote bedrijfsterrein in Wijster met een jaarlijks overschot
aansterk verontreinigdwatervan200.000m3.
De zuiveringskosten worden geraamd op
acht gulden per m 3 en zullen met ingang van
1988 doorberekend worden aan de contractpartners van de VAM. (ANP)

