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‘Cradle to cradle’, dat geldt ook voor water. Zoveel
mogelijk hergebruiken. Vooral in de dichtbevolkte
tuinbouwgebieden in het westen is het een issue.
Maar tomaten uit afvalwater, dat klinkt toch niet
zo lekker. Geen probleem, zeggen de technologen.
Tuinders geven zich schoorvoetend gewonnen. In
combinatie met waterberging en nieuwe sanitatie
duiken allerlei initiatieven op.

Hergebruik van water staat weer bovenaan agenda

Tuinders geven
			 zich gewonnen
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Hergebruik van water staat weer helemaal bovenaan de agenda.
Overal in Nederland worden plannen gemaakt. De gedachten
gaan vooral uit naar het koppelen van bedrijven, waarbij afvalwater
van het ene bedrijf proceswater voor het andere wordt. Een andere
sector die zich langzaam gewonnen geeft voor waterhergebruik is
de tuinbouw. Daar speelt natuurlijk meer dan alleen duurzaamheid
en economie. Prikkel voor de plannenmakerij is een dreigend
tekort van zoetwater in de toekomst, met name in het westen
van het land. Tegelijk speelt de berging van overtollig regenwater
een rol. In eerste instantie gaat het vooral om hergebruik van
gietwater, maar voor verschillende kassengebieden zijn er plannen
om ook afvalwater geschikt te maken voor het begieten van de
tomaten. Daarvoor moeten nog wel de nodige barrières worden
overwonnen. Tuinders zijn huiverig. Ziektekiemen in het water die
door de zuiveringsinstallatie glippen, kunnen schade toebrengen
aan het gewas.
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De bedrijven en zuiveraars lopen dus tegen nieuwe
technologische uitdagingen aan. Vandaar dat ook het
Netherlands Waterpartnership (NWP) geïnteresseerd is. Het
NWP is in maart een samenwerking met Syntens begonnen
om het hergebruik van water in het midden- en kleinbedrijf
een impuls te geven. Syntens is een netwerk van adviseurs dat
met name in opdracht van de overheid kleine ondernemers
bijstaat. De samenwerking geeft NWP de gelegenheid zich te
concentreren op het smeden van samenwerkingsverbanden:
consortia die ‘een totaalpakket’ aan kunnen bieden. De
zogenaamde mannen van de Wit spelen hier ook een rol in.
Deze mannen, in dienst van het NWP, helpen bij het naar
de markt brengen van innovaties. Ook organiseert het NWP
workshops. Begin maart is een eerste workshop gehouden over
hergebruik van water op bedrijventerreinen en hergebruik in
tuinbouwkassen. “Er zijn bijzonder veel technieken voor het
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'De vraag blijft of er draagvlak voor is bij tuinders'

Overbuurtse polder

zuiveren van gietwater. De vraag is of er draagvlak voor is bij de
tuinders”, zegt Freddy Dekkers, één van de mannen van de Wit.
Dat draagvlak bij tuinders begint langzaam te groeien, mede
door wet- en regelgeving. Zo gaat de provincie Zuid-Holland,
waar veel tuinders zitten, het lozen van brijn in de bodem vanaf
2013 verbieden. Brijn is de zoute reststroom die overblijft na het
zuiveren van brak grondwater, zoals dat in de Zuid-Hollandse
bodem. Tuinders gebruiken dat gezuiverde grondwater als
gietwater in aanvulling op het regenwater. Het verbod op het
lozen van brijn maakt het gebruik van grondwater als gietwater
natuurlijk lastiger. Daarnaast is er een probleem met het
lozen van het gebruikte gietwater zelf, zo zegt Dekkers. Dat
is laaggeconcentreerd afvalwater: in andere woorden heel veel
water met minuscule hoeveelheden lastige stoffen, zoals residuen
van gewasbeschermingsmiddelen. Waterschappen zien dit soort
water liever niet op hun zuiveringsinstallatie aankomen, want
dat kan het zuiveringsproces verstoren.
Strakker en moderner
Tijd voor alternatieven dus en het gonst inderdaad van
nieuwe plannen en ideeën. Voor een nieuw tuinbouwgebied
van ongeveer honderd hectare in de Overbuurtse polder,
ten noorden van Bleiswijk, wordt gewerkt aan plannen voor
vergaand hergebruik van afvalwater van huishoudens en
bedrijven. In dit gebied is ook het moderne proefstation van
Wageningen Universiteit gevestigd, evenals het improvement
center waar bedrijven zelf onderzoek kunnen doen naar
mogelijkheden voor het verbeteren van teeltprocessen. De
kassen die er in de afgelopen twee à drie jaar zijn neergezet zien
er een stuk strakker en moderner uit dan de traditionele kassen.
Opmerkelijk aan het gebied is verder dat de glastuinbouw het
regenwater kan opslaan in de grond, zodat minder grote bassins
nodig zijn.
Adviesbureau Aqua-Terra Nova onderzocht in opdracht van

de provincie Zuid-Holland of er nog meer duurzame vormen
van watergebruik mogelijk zijn. Het begon eigenlijk met de
Zuidplaspolder. Deze polder, tussen Rotterdam en Zoetermeer,
gaat waarschijnlijk helemaal op de schop. Er komen nieuwe
woningen, recreatiegebieden en een nieuw kassengebied. Maar
het is ook een van de laagstgelegen gebieden in Nederland en
dus is goed waterbeheer een lastig, maar cruciaal punt.
‘Ga eens kijken’, zo zei de provincie tegen Aqua-Terra Nova, ‘of
de inrichting van de Overbuurtse polder ideeën oplevert voor
een duurzaam watergebruik in de Zuidplaspolder’. Aqua-Terra
Nova was er nog net op tijd bij om ook daar het één en ander
aan duurzaam watergebruik van de grond te krijgen, zegt Aad
Wubben van Aqua-Terra Nova. Het adviesbureau berekende
dat het extra water dat de tuinders naast het hemelwater nodig
hebben voor hun kassen ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid
afvalwater in het gebied. Maar om hergebruik van dat
afvalwater mogelijk te maken, moet het water natuurlijk wel
eerst gezuiverd worden.
Waterketencentrale
Daarvoor is een ‘waterketencentrale’ ontworpen. Die komt
naast de HSL-spoorlijn en vlakbij het rioolgemaal te liggen. De
centrale zal het water in drie etappes zuiveren: eerst komt het
in een voorbezinktank, dan ligt er een helofytenfilter klaar om
het water biologisch stabiel te maken en vervolgens komt het
in een omgekeerde-osmose-intallatie om het te ontzouten. De
overeenkomst voor de bouw van de centrale is september vorig
jaar getekend. Diverse lokale overheden zijn erbij betrokken en
ook enkele private partijen. Dekkers van het NWP treedt op als
woordvoerder van die private partijen.
Na oplevering komt de installatie in handen van de tuinders
zelf, aldus Wubben. Zij zijn degenen die het beste de kar
kunnen trekken, omdat zij direct belanghebbenden zijn. En
zij kunnen ook het beste de kosten in de hand houden. Het is
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Waterberging onder kas in aanbouw

Hergebruik huishoudelijk afvalwater
In de Overbuurtse polder bestaat het hergebruikte water vooral uit
gietwater. Er is een klein beetje huishoudelijk afvalwater. In de plannen
van een samenwerkingsverband rond Delfluent, de beheerder van de grote
zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder (bij Delft), is dat anders. Deze partijen
willen onderzoeken of het afvalwater van de grote zuiveringsinstallatie zodanig
gezuiverd kan worden dat tuinders het kunnen gebruiken voor hun bedrijf. Dan
gaat het dus om 100 procent afvalwater. De partijen zijn een onderzoek begonnen
om te kijken of nieuwe technologieën toereikend zijn om dit water te produceren.
Het onderzoek gaat vier jaar duren. Behalve Delfluent zijn ook Veolia Water en
Evides Industriewater (eigenaren van Delfluent) en de TU Delft en Rossmark bij
het project betrokken. Er zouden tuinders zijn die interesse hebben getoond in het
gezuiverde water van de zuiveringsinstallatie. De omvang van de investeringen om
tot het hergebruik te komen zijn mogelijk een probleem.

Beoogde locatie voor waterketencentrale

nadrukkelijk ook de bedoeling om water te produceren tegen
concurrerende tarieven: dan kun je de exploitatie beter niet in
handen geven van “dure drinkwaterbedrijven”. Mogelijk komt
er wel iemand die toezicht houdt op de centrale.
De kosten van het project bedragen 1,2 miljoen euro. Veruit
het grootste deel daarvan wordt betaald met subsidie, dat is ook
de enige manier waarop de installatie water tegen concurrerende
tarieven kan produceren. Private partijen dragen verder nog
voor 130.000 euro bij aan het project. De financiering is dus
rond, de vergunning laat op zich wachten. Toch denkt Wubben
dat de centrale eind 2010 in gebruik is.
Nog steeds moet de Overbuurtse polder als voorbeeld dienen
voor de Zuidplaspolder. Daar wordt overigens gekeken naar
aparte afvang van feces en urine en om daarmee energie op
te wekken. Het project is echter enigszins in het slop geraakt
door een discussie over de financiering, zo zegt Wubben.
Ook op andere plaatsen wordt druk gewerkt aan een plan
voor nieuwe duurzame vormen van water- en energiegebruik.
Kassen en woningen van een nieuwe wijk tussen Naaldwijk
en ’s Gravenzande gaan mogelijk gebruikmaken van elkaars
energie en water. In het Westland hergebruiken tuinders al
langer hun gietwater via een centraal drainagesysteem. Voor het
gebied Waalblok zijn plannen gemaakt om behalve gietwater
van tuinders ook ander afvalwater te gaan hergebruiken.
Omdat het realiseren van waterberging een groot probleem is
in het volgebouwde gebied wordt er gewerkt aan kelders voor
waterberging onder de kassen.
Niet meer lozen
Niet alleen regelgeving zorgt er voor dat waterhergebruik weer
bovenaan de agenda’s staat. Er lijkt ook sprake te zijn van
een verhoogd bewustzijn, mogelijk door alle aandacht voor
het klimaat. De hoge gasprijzen spelen verder ook een rol
in de pogingen van de glastuinbouw om meer duurzaam te

gaan produceren. Zo moeten gesloten en halfgesloten kassen
er voor gaan zorgen dat de sector energie gaat produceren
in plaats van verslinden. Ook op watergebied heeft de
tuinbouwsector de handschoen opgenomen. De sector heeft
zich voorgenomen om in 2027 geen water meer te lozen.
Wubben: “We proberen niets over te houden en wat we
overhouden nuttig te gebruiken.”
Hergebruik van water speelt ook volop in de industrie. Het
bekendste voorbeeld is natuurlijk de chemische fabriek van
Dow in Terneuzen die het effluent van de zuiveringsinstallatie
daar gebruikt. Dit jaar wordt daar een membraaninstallatie
neergezet die het water nog schoner moet wassen. Andere
plannen zijn vaak in een minder vergevorderd stadium, zo
zegt Gerard Schouten, ook één van de mannen van De Wit.
Waar Dekkers zich vooral bezighoudt met de tuinbouw,
richt Schouten zich op de bedrijfsterreinen. De plannen
rond de Eemshaven, waar een cluster van energiegerelateerde
bedrijven moet komen, lijken het verst gevorderd. Ook
voor de Moerdijk wordt gekeken in hoeverre bedrijven
gebruik kunnen maken van elkaars afvalwater. “Wat zijn de
succescriteria?”, zo vraagt Schouten zich af. Hij geeft zelf het
antwoord. “Bedrijven moeten mee willen werken. Dan spelen
ook economische motieven een rol.” Plannen moeten volgens
hem altijd op maat gesneden oplossingen zijn, specifiek
voor een aantal bedrijven op een industrieterrein. Er wordt
nog gepolst welke bedrijven samen kunnen gaan werken. In
Nederland zijn er nog geen consortia die een totaalpakket
kunnen aanbieden. Als het lukt die op te zetten en een
demoproject te realiseren, kan ook een stap naar buitenland
worden overwogen. Daar is het opzetten van dergelijke
concepten volgens Schouten wat makkelijker. Zo is het
aanbrengen van de noodzakelijke infrastructuur in Nederland
altijd wat lastiger dan elders.

