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1Inleiding
Indeglastuinbouwvindteenbelangrijkeemissieplaatsvanchemischestoffen
naargrond-enoppervlaktewater.Hetoverheidsbeleid iseropgerichtdeze
emissieindetoekomsttegentegaan.IndeStructuurnotaLandbouwisals
taakstellingopgenomendatinhetjaar2000nagenoegalleteelteningesloten
teeltsystemendienenplaatstevinden.Voor1994isdaarbijals
tussendoelste11inggesteld,dat30%vanhetareaalsnijbloemenen80%vanhet
areaalglasgroentenin1994ineengeslotenteeltsysteemdientplaatste
vinden.
OpgronddaarvanhebbendebeideproefstationsinNaaldwijk (PTG)enin
Aalsmeer (PBN)in1989hetMilieu-onderzoekplanGlastuinbouwopgesteld
(PTG/PBN,1989).Inditplanwordentweehoofdlijnenvoorhetonderzoek
genoemd.Eenvandehoofdlijnenis"hetdrastischbeperkenofvoorkomenvande
emissievanstoffennaarbodem,waterenluchtalsmedevandeafvoervan
reststoffen".Tervoorkomingvandeemissienaarbodemenwater "moethet
onderzoeknaarteeltsystemenlosvandeondergrondwordenversterkt,metals
doelalgemeen (voorveelgewassen)bruikbareteeltsystementeontwikkelen".Bij
bestaande teeltenindegrondis"hetwellichtmogelijkdeemissienaarbodem
enwatertotopzekerehoogtetebeperken",maarblijft"deeventueel
verminderdeemissieechternaaraardenomvangopbedrijfsniveau
oncontroleerbaar".Eenaanpakvandeemissieviadezewegwordt"naarde
toekomsttoeweinigperspektiefvolgeacht".
Recentestudies (Ruijsetal.,1990a,1990b)gevenaan,datdeoverstapnaar
geslotenteeltsystementotaanzienlijkekostenverhogingenzullenleiden.
Bovendienwerdvanuitdebedrijfstakaangedrongenomdekansenvoorde
optimalisatievandegrondteelt inteschatten.
Doelvandezevoorstudie isdemogelijkhedenenperspectievenaantegevenom
deuitspoelingvanmeststoffenbijgrondteeltennaargrond-enoppervlaktewater
teminimaliseren.Behalvedeteeltkundigeendetechnischeaspectenwordenook
deeconomischeaspecteninbeschouwinggenomen.
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2.Huidigesituatiebijgrondteelten
2.1Gewassenenareaal
Ondergrondteeltenwordendiegewassenbegrepen,welketotophedennogvrijwel
volledigindegrondwordengeteeld.Ditzijngewassendienunognietzonder
teelttechnischeproblemenin(gesloten)'substraat'systemenkunnenworden
geteeldofwaarvande (gesloten) 'substraat'systemenopditmomentnogteduur
zijn(technischgezienzijnallegewasseningeslotensystementetelen).
Hierinnemendeeenmaligoogstbaregroenten (o.a.kropsla),deeenmalig
oogstbaresnijbloemen (o.a.chrysant),demeermaligoogstbaresnijbloemen(o.a.
anjer)endebol/rhizoomgewassen(o.a.freesia)eenbelangrijkeplaatsin.
Hetgaatomeengeschatareaalvan3000tot4000ha.
2.2Knelpuntent.a.v.meststofuitspoeling
2.2.1Waterkwaliteit
Indehuidigegrondteeltenwordtveelaloppervlaktewatergebruiktals
gietwater.Ditoppervlaktewater isnietvandegewenstekwaliteitwat
zoutconcentratie ensamenstellingbetreft.Doorregenwateroptevangenineen
bassin,kanmenweloverkwalitatiefgoedwaterbeschikken.Desituatiein
bepaaldeglastuinbouwcentra,zoalshetWestland,isechtervandienaard,dat
doorruimtegebrekhetnietaltijdmogelijkishetregenwateroptevangen.Wil
mentocheenregenwaterbassinaanleggen,dangaatdattenkostevande
bestaandekasoppervlaktemetalsgevolgopbrengstderving.
2.2.2Zoutconcentratie indeteeltlaag
Doordehuidigeteeltwijzeindegrondontstaantijdensdeteeltverschillenin
zoutconcentratie indegronddoor:
-onregelmatigewatergift (bv.bijéénregenleidingper3,20mkapiser
eenoverlapmetdevolgendekap);
-onregelmatigeverdelingvandemest (handstrooiengeeftaltijdeen
zekereonregelmatigheid,maarookbijhettoedienenviaderegenleiding);
-plaatsvanhetgewasindekas (verschillenontstaantussendebeplante
ennietbeplanteplaatsen;alserbijvoorbeeldnietwordtdoorgespoeldna
eentomatenteeltzijnindedaaropvolgendeslateeltdelooppadengoedte
zien).
Omtijdensdeteelthetoplopenvandezoutconcentratiesenhettoenemenvan
concentratieverschillen indegrondtetebeperken,zal10%tot30%
doorspoelingnoodzakelijkzijnafhankelijkvandewaterkwaliteit.
Nadeteeltenvoordevolgendeplantingwordendeverschillenindegrond
geminimaliseerddoorhetdoorspoelen.Hetgaatdaarbijomhoeveelhedenvan1000
tot3000m3perha.
2.2.3Hydrologische situatie glastuinbouwbedrijf
Ophetmomentvandoorspoelenfunctionerendedrainsenwordtveelwater
afgevoerd.Eendeelvanhetwaterkanwegzijgennaardeslootentussende
drainsnaardieperegrondlagen.Tijdensdeteeltmoetrekeningwordengehouden
metinzijgenvangrondwaterenmetstrominglangsdedrainsnaardeondergrond
vanhetweinigepercolaatvanuitdebeworteldebovengrond.
Welkvandebovenstaandeprocessendeoverhandheefthangtindeeerste
plaatsafvandeliggingvandedrainst.o.v.hetpeilvanhetoppervlaktewater (meestal80-100cmbenedenmaaiveld;bijlageveengronden60-80cmen
somszelfsgeendrainagestelselbijhogezandgronden)enverdervande
grondsoortendeafstandtussendedrains (meestal3,20m ) .

Insituatieswaarinhetoppervlaktewaterpeilbenedendedrainsligt(zie
bijlage1,fig.A ) ,stroomthetmeestepercolaatvanuitdebovengrond tussende
drainsnaardeondergrondenzalhetuitbreidenvanhetdrainagenet (kortere
afstandtussendebuizenofinmeerlagen)weinignuthebben.
Bijveelpoldersinhetwestenvanhetland,waarhetoppervlaktewaterpeil
bovendedrainsligtenwaaronderbemalingwordttoegepast,treedtinzijgingop
(ziebijlage1,fig.C).Dehoeveelheid inzijgingkanoplopentot300à400mm
(3000à4000m3/haperjaar),hetgeeneenongeveer
gelijkehoeveelheidisalsuitdekasdraineert.Dezecijferszijnechter
gebaseerdopeengeringaantalwaarnemingen.Geziendeslechtekwaliteitvan
hetoppervlaktewater isrecirculatievanhetonderbemalingswaterbijinzijging
nietmogelijk.
Debedrijvenwaarrecirculatievandrainwaterwelperspectiefbiedt,komt
voorindesituatiewaarinhetgrondwaterpeilópofnetbovendedrainsliggen
(ziebijlage1,fig.B).Dehiergenoemdehydrologischesituatiekomtslechts
inbeperktematevoor.
2.2.4Ontsmettenvandeteeltlaag
Naafloopvandeteeltmoetdegrondvanwegedeaanwezigheidvanziektenen
plagenwordenontsmet.Chemischontsmettenisnogsteedsmogelijk(o.a.
metam-natriumendichloorpropeen),maarhetontsmettenvandegrondmet
methylbromide isvanaf31december1991bijalleteeltenverboden.
Eenanderemethodevangrondontsmetting isstomen.Bijhetstomenmoet
rekeninggehoudenwordenmethetvrijkomenvanbromideenmangaan.Ditkanbij
enkelegewassen (o.a.anjer)teeltproblemengeven.Bromidekanworden
verminderddoordoortespoelen.Ditgeeftechtertevenseenverliesvan
"nuttige"voedingselementen.Recirculatievanditdoorgespoeldewaterisechter
uitgesloten.

3.Oplossingsrichtingen enaanbevelingenterverminderingvande
meststofuitspoeling
3.1 Oplossingsrichtingen
Deoplossingenvoorgrondteeltenomdeuitspoelingvanmeststoffentebeperken
moetenwordengezochtinderichtingvan:
-Verbeterengietwaterkwaliteit:
Doorhetverbeterenvandewaterkwaliteit (gebruikvanregenwater,goed
bronwateroftenminsteleidingwater)vermindertdebehoefteomdoorte
spoelen,maarblijftca.20%doorspoeling (schatting)nodigvoor
vereffeningvandevoedingstoestand indegrond.
-Verbeterenoppervlaktewaterkwaliteit:
Inzijgenvangrondwaterhoudtmenvrijwelaltijd (behalvebv.bijhoge
zandgronden).Momenteel isdekwaliteitvanhetoppervlaktewaterechtervan
dienaarddatrecirculatienietmogelijkis.Misschiendatmeteengoede
kwaliteitmeermogelijkis (pathogeneninwater?).Hetverkrijgenvaneen,
voordeglastuinbouw,goedeenconstanteoppervlaktewaterkwaliteit iswel
hetstreven,maaropkortetermijnniethaalbaar.
-Verbeterenwatergeefsysteem
Hetverbeterenvanhetwatergevenzodanigdateenuniformereverdeling
ontstaatoverdeplanten,vermindertdebehoefteomdoortespoelen.
Daarbijhetnauwkeurigdoserenvandewater-endemeststofgift.
-Hergebruikvandrainwater
Hergebruikvanuitgespoeldvoedingswater isinprincipemogelijkwanneer
hetnivovandedrainsopofnetbovenhetgrondwaterpeilligt.Ditis
slechtsineenbeperktaantalgevallenmogelijk.Welzalhierbijnog
altijdeenzekereemissieoptredennaardeomgeving.
-Zorgvuldigerwerkendoordetuinder:
Werkzaamhedenalsdoorspoelen,watergevenenbemestendienenveelzorgvuldigertewordenuitgevoerd (m.a.w.betereafstemmingvanwatergevenen
bemestenopbehoeftegewas).Demogelijkhedenhiertoewordenaangegeven
inonderzoekenregistratiesvanwaterenmeststoffengebruik:spreiding
vanmeerdan100%bijdezelfdeproduktieskomenvoor.
-Registratievanwater-enmeststoffenverbruik:
Hetopstellenvaneenmeststoffenbalansenregistratievanhetwaterverbruikmetdaarnavergelijkingtussentuinderswijstdetuindersop
mogelijkeverspillingen.
3.2Aanbevelingen
Deaanbevelingenhebbenhierbetrekkingophetonderzoekenopde
advisering/voorlichting.
-Verbeterengietwaterkwaliteit:
Geenonderzoeknodig,alleenvoorlichting.
-Verbeterenoppervlaktewaterkwaliteit:
Geenonderzoekopkortetermijn.

-Gelijkmatigerwatergeefsysteem:
Onderzoeknaarhet "onderlangs"watergeven (b.v.druppelbevloeiing)en
bemesten (fertigeren)zodanigdateenuniformereverdelingontstaat,
verdientvooreenaantalgewassennaderonderzoek.
-Zorgvuldigerwerkendoordetuinder:
Bedrijfskundigonderzoekgerichtopdebesluitvormingdoordetuinder.
Daarnaastzeerduidelijkevoorlichting.
-Registratievanwater-enmeststof
verbruik:
Onderzoek:hetvolgenvaneenofmeerderebedrijvenominzichttekrijgen
indeproblematiek.Ditiseenveelwerkvragendenlangjarigonderzoek.
Voorlichting:doormiddelvanregistratietelersbewustmakenvanhun
feitelijkgedrag.

3.3Samenvatting oplossingsrichtingen
Efficiënterwerkenenomgaanmetwaterenmeststoffenbijgrondteelten (betere
bedrijfsvoering)vermindertdeuitspoelingvanvoedingsstoffennaarhetmilieu.
Maarerwordtgeschatdattenminste20%doorspoelingvanwaterenmeststoffen
noodzakelijkisvooreenoptimaleproduktie.
Slechtsineenbeperkt aantalbedrijfssituatieszalhergebruikvanhet
drainagewatertotdemogelijkhedenbehoren.
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4.Economischeaspectenvanhetminimaliserenvandemeststofuitspoeling
4.1Inleiding
Voorhetbepalenvandeeconomischeconsequentiesvanhetminimaliserenvande
meststofuitspoelingbijgrondteeltenisnaardevolgendefactorengekeken:
-verbeteringvandegietwaterkwaliteit doorhetgebruikvanregenwater;
-opvangenhergebruikvandrainwater;
-ontsmettingvandrainwaterrespectievelijkgietwater.
Bijdeeconomischeevaluatieiseenverbeterdwatergeefsysteemeneenaangepast
drainagestelselnietinbeschouwinggenomen.
Indeeconomischeevaluatiezijndriesituatiesonderscheiden:
-referentiesituatie (situatie0);
-minimaliserenmeststofuitspoelingbijvrijedrainage (situatie1);
-minimaliserenmeststofuitspoelingbijhergebruikdrainwater (situatie2).
HierbijheefthetZuidHollandsGlasdistrict (ZHG)modelgestaan.
Dereferentiesituatiebeschrijftdegrondteeltopditmoment.Situatie1geeft
degrondteeltweer,waarbijdoormiddelvanverbeterdgietwaterhetpercentage
doorspoelingwordtverlaagd.Weliserindezesituatienogsteedssprakevan
vrijedrainage.
Tenslottebeschrijftsituatie2eenmodelsituatie,waarbijuitgegaanwordt
vanverbeterdgietwaterénhetdrainwatervolledigwordthergebruikt.
Indepraktijkzalerindezesituatienogaltijdsprakezijnvaneenzekere
emissie.
Debelangrijkstekenmerkenvandezesituatieszijnweergegevenintabel1.
Tabel1:Kenmerkenvandeonderscheidengrondteeltsituaties

situatie
0
1
2

regenw.
soort
bassin1) gietwater2)
neen
ja
ja

doorspoelhergebruik
percentage3) drainwater

oppervlaktewater
regenw.+leidingw.
regenw.+leidingw.

30
20
20

neen
neen
ja

N.B.:1)bijsituatie1en2isi.v.m.hetruimtegebrekuitgegaanvaneen
regenwatersilo.Bijdekostenisookrekeninggehoudenmet
opbrengstderving.
2)leidingwater:aanvullendleidingwaterklasseII;
3)bijsituatie1en2is20%minimaalnoodzakelijk (ziepar.3.3).

4.2Uitgangspunten
4.2.1Gewassen
Debedrijfseconomischeevaluatieisuitgevoerdvoordegewasgroepeneenmalig
oogstbaregroenten(voorbeeldgewassla)eneenmaligoogstbaresnijbloemen
(voorbeeldgewas chrysant).Dezegewasgroepenzijngekozen,omdatdeteeltop
ditmomentnoghoofdzakelijk indegrondplaatsvindtengegevensbeschikbaar
zijnvanhetwater-enmeststofverbruik.

4.2.2Algemeneuitgangspunten
Bijdeeconomischeevaluatiezijnvoordedriesituatiesdevolgende
uitgangspuntengenomen:
-glasoppervlakte:10000m2;
-jaarrondteelt: -sla
:6teeltenperjaar
-chrysant:3,9 teeltenperjaar;
-watergeefsysteem:tweeregenleidingenper3,20mkap;
-doorspoelingna/vóóreenteelti.v.m.zoutnivoenstomenisinalle
situatiesidentiek;
-gewasverdamping :-sla
:400mmperjaar;
-chrysant:700mmperjaar;
-stomenvandeteeltgrond.Ditisvoorallesituatiesgelijkenisdaarom
nietindeberekeningenmeegenomen.
4.2.3 Specifiekeuitgangspunten
Hieronderwordendeuitgangspuntenpersituatiesvermeld:
Referentiesituatie (situatie0):
-oppervlaktewateralsgietwater;
-percentagedoorspoeling-30%(richtcijfer);
-vrijedrainage.
Minimaliserenmeststofuitspoeling bijvrijedrainage (situatie1):
-regenwaterbassin:silovan500m3;ruimtebehoefte225m2;
-regenwater:debasisdekkingmetregenwaterismedeafhankelijkvande
gewasverdamping.AlsaanvullingwordtleidingwaterklasseIIgenomen.
* sla
:dekkingwatergift:65%.Aanvullendleidingwater:35%;
* chrysant:dekkingwatergift:55%.Aanvullendleidingwater:45%.
-percentagedoorspoeling20%(richtcijfer);
-vrijedrainage;
-opbrengstdervingdoorvervangingvankasoppervlakdoorregenwaterbassin.
Ditzijndegederfdeopbrengstenverminderdmetdetoegerekendekosten,een
deelvandearbeidskosteneneendeelvandekostenvandeduurzame
produktiemiddelen.
* sla
:f 8,--perm2tevervangenkasoppervlak (Ruijsetal.,1990b);
* chrysant:f12,50perm2tevervangenkasoppervlak (Ruijsetal.,1990a).
Minimaliserenmeststofuitspoeling bijhergebruikdrainwater (situatie2):
-regenwaterbassin (ziesituatie1);
-regenwater:debasisdekkingmetregenwaterisgroterdanbijsituatie1
doorhethergebruikvandrainwater,aangevuldmetleidingwaterklaseII.
* sla
:dekkingwatergift80%(2).Aanvullendleidingwater:20%.
* chrysant:dekkingwatergift65%.Aanvullendleidingwater:35%.
-percentagedoorspoeling-20%(richtcijfer);
-hergebruikvandrainwaterviadrainwateropvangendrainwateropslag;
-drainwaterontsmetting:viaverhitten(optioneel);
-opbrengstderving:ziesituatie1.
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4.3Resultatenbedrijfseconomische begrotingen
Deresultatenwordenbesprokenvoorrespectievelijkdevoorbeeldgewassenslaen
chrysant.Debegrotingenzijngebaseerdopdeverschillent.o.vde
referentiesituatie.
4.3.1Eenmaligoogstbaregroenten (sla)
Deresultatenvoorslam.b.t.dedriesituatieszijnsamenvattendweergegeven
intabel2entabel3.Debasisberekeningenzijnopgenomeninbijlage2.
Ineersteinstantiezijnhetwater-,hetmeststofverbruikendemeststofuitspoelingberekend (tabel 2). Uittabel2blijktdatindemodelberekening
voorsituatie2(ideaalbeeld)demeststofgiftisgehalveerdenzichgeen
meststofuitspoelinghoeftvoortedoen.Insituatie1zalondanksdeverbeterde
gietwaterkwaliteitnogca.35%vandetoegediendevoedingsstoffenuitspoelen.
Demeststofgift ismet12%afgenoment.o.v.dereferentiesituatie.
Tabel2:Water-enmeststofverbruik,meststofuitspoeling endereductiein
water- enmeststofverbruikt.o.v.dereferentiesituatiebijsla

Situatie
0
1
2

verbruik
gietwater meststof
(m3/ha) (kg/ha) (%)
5700
5000
4000

5200
4560
2600

100
88
50

uitspoeling
meststoffen
(kg/ha) (%)

reductie
gietwater meststof
(m3/ha) (kg/ha) (%)
-

700
1700

640
2600

12
50

2600
1530
0

Intweedeinstantiezijndebesparingenopmeststoffenendekostenvan
verbeterdgietwaterberekend (tabel 3). Indekostenvanhetverbeterd
gietwaterzijndekostenvanderegenwatersilonietopgenomen.Dekosten
hiervanwordenbesprokeninpar.4.3.3.
Tabel3:Kostenvangietwaterenbemestingenhetkostenverschilt.o.v.de
referentiesituatiebijsla

Situatie
0
1
2

kosten
(gld/m2)
0,84
0,98
0,53

kostenverschil
(gld/m2) 1)

+0,14
-0,31

N.B.:1)plusteken=hogerekosten,minteken=lagerekosten.
Insituatie1nemendekostenvanwater-enmeststofgifttoet.o.v situatie0
doordekostenvanhetverbeterdgietwater.Bijrecirculatievanhetdrainwater
(situatie2)treedteenkostenbesparingopdoorreductieinmeststofverbruik.

50
34
0
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4.3.2 Eenmaligoogstbare snijbloemen (chrysant)
Deresultatenvoorchrysantm.b.t.dedriesituatieszijnsamenvattend
weergegevenintabel4entabel5.Debasisberekeningenzijnopgenomenin
bijlage3.
Ineersteinstantiezijnhetwater-,hetmeststofverbruikendemeststofuitspoelingberekend (tabel 4). Ookbijchrysantneemtdemeststofgiftin
situatie1met12%aft.o.v.dereferentiesituatie;demeststofuitspoelingis
berekendop33%vandegift.
Indemodelsituatie (situatie2)iserondankshetvolledigehergebruikvan
drainwaternogzo'n17%meststofuitspoeling;chrysantneemtinbeperktemate
hetelementnatriumopwaardoorca.10%vanderecirculerendevoedingsoplossing
moetwordenverwijderdenwordenaangevuld.Demeststofgiftligtopca.80%van
hetnivoindereferentiesituatie.

Tabel4:Water-enmeststofverbruik,meststofuitspoeling endereductiein
water-enmeststofverbruikt.o.v.dereferentiesituatiebijchrysant

Situatie

vesrbruik
gietwater meststof
(m3/ha) (kg/ha) (%)
10000
8750
7800

0
1
2

10700 100
9365 88
8345 78

reductie
gietwater meststof
(m3/ha) (kg/ha) (%)
1250
2200

1335
2355

12
22

uitspoeling
meststoffen
(kg/ha) (%)
5350
3120
1425*

50
33
17*

N.B.:*)samenstellingdrainwatergelijkalsindereferentiesituatie.

Intweedeinstantiezijndebesparingenopmeststoffenendekostenvan
verbeterdgietwaterberekend (tabel 5). Dekostenvanderegenwatersilovoorde
opvangvanregenwaterzijnopgenomenintabel6(par.4.3.3).
Tabel5:Kostenvangietwaterenbemestingenhetkostenverschilt.o.v.
referentiesituatiebijchrysant

Situatie

kosten
(gld/m2)

0
1
2

0,80
1,23
0,99

kostenverschil
(gld/m2) 1)

+0,43
+0,19

N.B.:1)plusteken=hogerekosten.

Zowelinsituatie1alsinsituatie2nemendekostenvanwater-enmeststofgifttoet.o.v.dereferentiesituatie.Debesparingopmeststoffenis
geringerdandeextrakostenvanhetverbeterdgietwater (kostenvansec
meststoffenensecgietwater (-aanvullendleidingwater)).

de

-10

4.3.3 Investering inregenwatersilo,drainwateropvangenontsmetting
Deinvesteringsbedrageneninherentejaarkostenvoordeopvangvanregenwater
respectievelijkhethergebruikvandrainwaterenhetontsmettenvandrainwater
cq.voedingswaterzijnbegroot.Debasisberekeningenzijnopgenomeninbijlage
4.
Eenkortebeschrijvingvandeinvesteringen:
-regenwatersilo:voordeaanlegvandesilowordteendeelvanhetbestaande
kasoppervlakgebruikt.Hiervooriseenopbrengstdervingverdisconteerd.
-drainwateropvang:bijhergebruikvandrainwaterwordendeafvoer/verzamelbuizenaangeslotenophetbestaandedrainagestelsel.Centraalwordtdit
verzameldedrainwateropgevangeninvooraadbakken.
-ontsmetten:erzijntweesituatiesonderscheiden,nl:ontsmettenvanhet
drainwaterenontsmettenvanalhetgietwater (i.v.m.infectiegevaarvanuit
hetregenwaterbassin).
Eenoverzichtvandejaarkostenvandediverseinvesteringenisopgenomenin
tabel6.

Tabel6:Kostenvanregenwaterbassin,drainwateropvang,ontsmettendrainwater
resp.gietwaterendetotalekostenvoorsituatie1ensituatie2
(gld/m2perjaar)
kosten- |gewas
post
|situatie

1

regenwaterbassin
drainwateropvang
ontsmetting

0,43 0,43 0,43 0,43
0,53 0,53 0,53 0,53
0,17 0,17 0,17
0,17 0,17 0,17
1,15 1,37
1,19 1,56

Totalekosten

2a

Sla
2b

2c

0,43 0,60 1,75 1,97

1

2a

Chrysant
2b
2c

0,53 0,70 1,89 2,26

N.B.:2a:hergebruikdrainwaterzonderontsmetten;
2b:hergebruikenontsmettendrainwater;
2c:hergebruikdrainwaterenontsmettengietwater.

Uittabel6blijktdatdekostenvandeduurzameproduktiemiddelenvoorde
aanlegvaneenregenwatersiloca.f0,45/m2(sla)totca.f0,55/m2(chrysant)
bedragen.Hetverschiltussendevoorbeeldgewassenhangtsamenmethetverschil
in opbrengstderving.
Dekostenvandrainwateropvang (situatie2)liggenronddef0,20/m2.
Voorhetontsmettenisca.f1,15 totfl,55/m2berekend,afhankelijkvanhet
gewasenwelkwaterwordtontsmet (drainwaterresp.gietwater).
Detotaleinvesteringskostenvoorsituatie1zijngelijkaandekostenvande
regenwatersilo.Detotaleinvesteringskostenvoorsituatie2bedragenf1,75
totf2,25/m2(incl.ontsmetten).Alshetdrainwaterofgietwaternietwordt
ontsmet,danbedragendetotaleinvesteringskosteninsituatie2f0,60 totf
0,70/m2.
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4.3.4Bedrijfseconomischresultaatminimaliserenuitspoelingbijvrije
drainageenminimaliserenuitspoelingbijhergebruikdrainwater
Afsluitendvolgthieronderhetbedrijfseconomischresultaatvandekostenbesparing)vanwaterenbemestingt.o.v.dereferentiesituatieende
investeringskostenvoorhetminimaliserenvanmeststofuitspoelingbijvrije
drainage (situatie1)enbijhergebruikvandrainwater (situatie 2). Het
bedrijfseconomischresultaat (zietabel7)komttotstandopbasisvande
gegevensuitdetabellen3,5en6.

Tabel7:Bedrijfseconomischresultaatminimaliserenuitspoelingbijvrije
drainage (1)enbijhergebruikdrainwater (2)t.o.v.de
referentiesituatie ingld/m2
Gewas
Sla
Chrysant

Situatie

1
-0,57
-0,96

2a
-0,29
-0,89

2b
-1,44
-2,08

2c
-1,66
-2,45

N.B.:*2a:hergebruikdrainwaterzonderontsmetting;
2b:hergebruikenontsmettingdrainwater;
2c:hergebruikdrainwaterenontsmettinggietwater.
*minteken-lagereconomischresultaat.

Uittabel7volgtdatzowelinsituatie1alsinsituatie2(ideaalplaatje)
hetminimaliserenvandemeststofuitspoelingbijgrondteeltentotextrakosten
leidtt.o.v.dehuidigegrondteelt.Situatie2a(exclusiefontsmetting)laatde
laagstemeerkostenzien,maarhetisdevraagofditvanuitplantenziektenkundigoogpunteenreëelalternatiefis.
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5. D i s c u s s i e
5.1Regenwaterbassin
Opdebedrijvenindeglastuinbouwcentraiserinhetalgemeennietvoldoende
ruimtebeschikbaaromeenbassinaanteleggen.Voordebedrijvendiedaarwel
overbeschikken,zoudenalleendekostenvanhetbassinmoetenwordenmeegenomen.Aandeanderekanthaddezebeschikbareruimteookvoordeteelt (kasoppervlak)kunnenwordengebruikt.Daaromisindeberekeningenvaneen
opbrengstdervinguitgegaan.
5.2Opbrengstderving
Deopbrengstdervingvoorslacq.chrysantisgeschatopbasisvanhetverschil
tussendegederfdeopbrengstenenenkelekostenbestanddelen.Heteffectvanéén
guldenverschil inopbrengstderving isgering;omgerekendnaareenheidvan
glasoppervlakruim2cent.
5.3Watergeefsysteem
Watergeefsystemenmeteenuniformereverdelingverminderendebehoeftetot
doorspoelen.Incombinatiemeteenbeteregietwaterkwaliteitkanadequater
wordeningespeeldopdewater-enmestbehoefte,waardoorhetpercentage
doorspoelingomlaagkan.Hierdoorkunnenmeststofgiften-uitspoelingverder
wordenverminderd.Welzullendaarextrakostenvanhetwatergeefsysteem
tegenoverstaan.
5.4Hergebruikdrainwater
Hergebruikvandrainwaterzalbijdehuidigegrondteeltenslechtsbeperkt
mogelijkzijn,alleenindesituatiewaarinhetgrondwaterpeilopofnetboven
dedrainsligt.Zelfsdanzalnogeenzekerematevanuitspoelingvan
meststoffen (ongecontroleerd)naarhetmilieuoptreden.
Alsgedachtewordtgeopperdhetdrainagestelselzodanigaantepassen (opeen
hogernivotebrengen)datdedrainsopofnetonderhetgrondwater/oppervlaktewaterpeilkomenteliggen.Indepolder-enboezemgebiedenin
West-Nederlandzouditbetekenendatdefunctievanonderbemalingvrijwelkomt
tevervallen.Ofdezegedachteookresultaten (i.e.groteredrainwateropvang)
zalopleverenisonzeker.Welzijnhierbijenkelekanttekeningentemaken.In
dezesituatiekaninzijgingvangrondwaterenvooralvan (zoute)kwel
teelttechnischeproblemengeven.Daarnaastzalheteffectvanstomenvande
teeltgrondminderzijn,alsdeteeltlaagdoorinzijgingvochtigeris.
5.5Meststofuitspoeling
Behalvedemeststofuitspoeling indereferentiesituatie enindesituatievan
minimaliserenuitspoelingbijvrijedrainagezalookmeststofuitspoeling
plaatshebbenindesituatievanminimaliserenuitspoelingbijhergebruikvan
drainwater (ziepar.5.4).Daarnaastzalafhankelijkvanhetgewas (Na-opname
enNa-schadegrens)ookverversingvanhetvoedingsoplossingdienenplaatste
vindentengevolgevandezoutaccumulatie.
Indeberekeningenisgeenrekeninggehoudenmetdekostendieaandemate
vanmeststofuitspoelingverbondenzijn(zuiverenoppervlaktewater),omdatdeze
opditmomentnognietbekendzijn.Netzominisbekendoferheffingenop
meststoffenzullenkomen.Hetisduidelijkdatwijzigingenhierinhet
economischbeeldzalveranderenendatdatnadeligerzalzijnvoorde
referentiesituatie.
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5.6Ontsmettendrainwaterresp.gietwater
Hetontsmettenvandrainwaterresp.gietwaterwerktinongunstigezinsterk
doorinheteconomischresultaat.Indeberekeningenisuitgegaanvanhet
volledigencontinuontsmettenvandrainwatercq.gietwater.Bijhetontsmetten
vangietwaterzijndeontsmettingskostenteverminderendoorvanhetgietwater
alleenhetregenwaterendrainwaterteontsmettenenniethetleidingwater.
Anderzijdsiseenbesparingmogelijkalshetontsmettennietcontinuhoeftte
gebeuren.Ofditverantwoord is,isuitonderzoeknognietbekend.
5.7Ontsmettenteeltgrond
Doorhetstomenvandeteeltlaagwordennietalleenziektenenplagen
aangepakt,maarkomtookmangaanenbroomvrij.Bijbepaaldegewassen(o.a.
anjer)kanditteelttechnischeproblemengeven.Daaromwordtdeteeltlaagna
hetstomendoorgespoeld.Metditdoorspoelenverdwijnenooknuttige
voedingselementennaardeomgeving.Eenanderemogelijkheidomdemangaancq.
broomnivo'steverlagenendenuttigeelemententebehouden,iseenlangere
wachttijdvoordeopvolgendeteeltaantehouden.Deduurvandewachttijdis
daarbijafhankelijkvandegrondsoort.Dewachttijdheeftuiteraardeconomische
consequenties.
5.8Geslotenteeltsystemen
UitonderzoekvanRuijsetal.(1990a,1990b)blijktdatdeoverschakelingvan
grondteeltennaargeslotenteeltsystemen (eerstealternatief:folieonderde
teeltlaag)eenverlagingvanhetnettobedrijfsresultaatgeeftvanf5,55/m2
voordegewassenslaenradijsenvanf3,20/m2voorhetgewaschrysant.Ditis
exclusiefhetontsmettenvanhetdrainwater.
Doorhergebruikvandrainwaterbijgrondteelten (situatie2)neemthetnetto
bedrijfsresultaatmetf0,30/m2afvoorslaenmetf0,90/m2afvoorchrysant
t.o.v.dereferentiesituatie (excl.drainwaterontsmetting).
Tussenhetoptimaliserenvandegrondteelt (quavoeding)eneengesloten
teeltsysteemligteen"gat"vanf5,25/m2voorslaenf2,30/m2voorchrysant.
Doordekostenvanhetontsmettenvanhetdrainwatermeetenemen,wordendeze
verschillennauwelijksbeïnvloed.
Voorhetgewasslaenchrysantiseenruimtevanf5,25/m2resp.van
f2,30/m2aankostenaanwezigomdegrondteeltverderteoptimaliseren
(minimaliserenemissienaargrond-enoppervlaktewater).Alsdezekosten
volledigwordenvertaaldnaarinvesteringen,danbetekentditeen
investeringsruimtevanca.f26,-/m2voorslaenca.f12,-/m2voorchrysant.
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6. C o n c l u s i e s
1.Oplossingsrichtingen
Efficiënterwerkenenomgaanmetwaterenmeststoffen (beterebedrijfsvoering)vermindertdeuitspoelingvanvoedingsstoffennaarhetmilieu,maar
bijgrondteeltenwordtgeschatdattenminste20%doorspoelingvanwateren
meststoffennoodzakelijkblijftvooreenoptimaleproduktie.
Slechtsineenbeperkt aantalsituatieszalhergebruikvanhetdrainagewater
totdemogelijkhedenbehoren.
2.Minimaliserenmeststofuitspoelingingrondteeltenbijvrijedrainage
Bijslaenchrysantiseenbesparingmogelijkophetmeststofverbruikvan640
kg/ha(12%)respectievelijk1335kg/ha(12%)eniseenkleinere
meststofuitspoelinghaalbaarvan1530kg/ha (34%)resp.3120kg/ha(33%)
t.o.v.dehuidigesituatie.
Economischgezienbetekentdittocheenkostenverzwaring (sla:f0,60/m2;
chrysant:fl,-/m2)doordekostenvanhetregenwaterbassinenleidingwateren
deopbrengstderving.
3.Minimaliserenuitspoeling ingrondteeltenbijhergebruikvandrainwater
Hergebruikvandrainwaterbetekentbijslaenchrysanteenaanzienlijke
besparingophetmeststofverbruikvan2600kg/ha (50%)respectievelijk2355
kg/ha(22%)engeefteenminimalemeststofuitspoelingbijslaeneenkleinere
meststofuitspoelingbijchrysantvangrofweg1425kg/ha(17%)t.o.v.dehuidige
situatie.
Hergebruikvandrainwateringrondteeltenzonderontsmetteniseconomisch
minderaantrekkelijk,maarineconomischopzichtgunstigerdandesituatievan
minimalemeststofuitspoeling ingrondteeltenbijvrijedrainage.Nogonbekend
isofzonderontsmettenvanhetterugkomendvoedingswaterverantwoordkan
wordengeteeld.
Hergebruikvandrainwater ingrondteeltenénontsmettenvandrainwatercq.
gietwaterleidttotduidelijkeconomischslechtereresultaten.Ontsmettenvan
gietwaterisindatopzichthetongunstigst.
4.Slotconclusie
Indemeestvoorkomendebedrijfssituatiewaarinhergebruikvandrainwaterbij
grondteeltennietgoedmogelijkis,zalmeteenminimaledoorspoelingvan20%
eenverminderingvanhetmeststofverbruikendemeststofuitspoelinghaalbaar
zijn.Demeststofuitspoelingzaldanechternogglobaal30-35%vanhettotaal
meststofverbruikzijn.Hieruitmagblijkendatderestemissievanmeststoffen
naardeomgevingnogaanzienlijkis.
Ineconomischopzichtweegtdebesparingopmeststoffennietoptegende
extrakostenvanverbeterdgietwaterendekostenvanhetontsmettenvan
drainwaterresp.gietwater.
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B i j l a g e 1: Schematisering van hydrologische s i t u a t i e s van glastuinbouwb e d r i j v e n (bron: Ph. Hamaker, bewerkt)
A. Drains boven p e i l oppervlaktewater

cqpo
MS- ~fJ
7

D-uitspoelingvanuit
deteeltlaag
D*-viadrainagesysteem
afgevoerddrainwater

D
B.Drainsenwaterpeilophetzelfdeniveau

C.Drainsonderpeiloppervlaktewater

I-inzijgingvangrondwater

SituatieA iskenmerkendvoordiepontwaterdepoldersenisnormaalvoorde
glastuinbouw indezandgebiedeninOost-enZuid-Nederlandvoorzovereen
drainagesysteem aanwezigis(D*<D).
BijsituatieBisD*gelijkaanD (D*-D ) .
SituatieCisregelvoordeglastuinbouw indeboezem- enpoldergebieden
vanWest-Nederland.Erisdaneendrainage-onderbemalingssysteemaanwezig
endoor inzijgenvanuithetoppervlaktewater (I)isD*>D.
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Bijlage2:Verbruikenkostenvanwaterenmeststoffenbijeenmaligoogstbare
groenten (voorbeeldgewassla)

Referentiesituâtie:situatie0
*watergift:bijeenverdampingvan4000m3/haperjaareneendoorspoeling
van30%,isdewatergift5700m3/haperjaar (4000/(1-0,3)).Ditbetekent
eenuitspoelingvan1700m3/haperjaaraanwater.
*meststofgift:5200kg/haperjaar (Ruijsetal.1990b).
*meststofuitspoeling:uitgaandevaneenmeststofuitspoelingvan50%isdit
2600kg/ha(Ruijsetal.1990b).
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-gietwater :nihil(oppervlaktewater);
-bemesting :f0,84/m2 (6teeltenàf0,14/m2;(Ruijsetal.1990b).

Minimalemeststofuitspoeling bijvrijedrainage:situatie1
*watergift:bijeendoorspoelingvan20%eneenverdampingvan4000m3/ha
isdewatergift5000m3/ha (4000/(1-0,2)).Dithoudtineenuitspoeling
van1000m3/haperjaar.
* leidingwater:aanvullendvoor35%isdit1750m3/ha(-0,35*5000m3/ha).
*meststofuitspoeling:metdezelfdedoseringalsindereferentiesituatie
isdemeststofgift4560kg/ha(- 5000/5700*5200kg/ha).Alsookde
samenstellingvanhetdrainwatergelijkis,isdeuitgespoeldehoeveelheid
meststof1530kg/ha(- 1000/1700*2600kg/ha);ditis34%.
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-leidingwater:1750m3*fl,35/m3-f2365/haoff0,24 /m2;
-bemesting :f0,74/m2 (-4560/5200*f0,84/m2).
*besparingt.o.v.dereferentiesituatie:
-gietwater:700m3/ha;
-meststoffen:640kg/ha;
-meststofuitspoeling: 1070kg/ha.

Minimaleuitspoelingbijhergebruikdrainwater:situatie2
*waterverbuik:erisgéénuitspoelingnodigi.v.m.zout(Na)schade(Ruijs
etal.1990b).Hetwaterverbruik isdan4000m3/haperjaar (verdamping).
* leidingwater:aanvullendvoor20%isdit800m3/ha(-0,2*4000m3/ha).
*meststofuitspoeling:erisgéénmeststofuitspoelingnoodzakelijk,omdat
ergéénwateruitspoeling is.Demeststofgiftisdan2600kg/ha.
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-leidingwater:800m3*f1,35/m3-f1080/haoff0,11/m2;
-bemesting :f0,42/m2(-2600/5200*f0,84/m2).
*besparingt.o.v.dereferentiesituatie:
-gietwater:1700m3/ha;
-meststoffen:2600kg/ha;
-meststofuitspoeling: 2600kg/ha.
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Bijlage3:Verbruikenkostenvanwaterenmeststoffenbijeenmaligoogstbare
snijbloemen (voorbeeldgewaschrysant)

Referentiesituatie:situatie0
*watergift:bijeenverdampingvan7000m3/haperjaareneendoorspoeling
van30%isdewatergift10000m3/haperjaar (7000/(1-0,3)).Dithoudtineen
uitspoelingvan3000m3/haperjaaraanwater.
*meststofgift:10700kg/haperjaar (Ruijsetal.1990a).
*meststofuitspoeling:uitgaandevaneenmeststofuitspoelingvan50%isdit
5350kg/ha.
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-gietwater:nihil(oppervlaktewater);
-bemesting:f0,80/m2(Ruijsetal.1990a).

Minimaleuitspoelingbijvrijedrainage:situatie1
*watergift:bijeendoorspoelingvan20%eneenverdampingvan7000m3/ha
isdewatergift8750m3/ha (7000/(1-0,2)).Ditbetekenteenuitspoeling
van1750m3/haperjaar.
* leidingwater:aanvullendvoor45%isdit3940m3/ha(-0,45*8750m3/ha).
*meststofuitspoeling:metdezelfdedoseringalsindereferentiesituatie
isdemeststofgift9365kg/ha(-8750/10000*10700kg/ha).Alsookde
samenstellingvanhetdrainwatergelijkis,isdeuitgespoeldehoeveelheid
meststof3120kg/ha(=1750/3000*5350kg/ha);ditis 33%.
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-leidingwater:3940m3*f1.35/m3-f5320,-/haoff0,53/m2;
-bemesting :f0,70/m2(=9365/10700*f0,80 /m2);
*besparingt.o.vdereferentiesituatie:
-gietwater:1250m3/ha;
-meststoffen:1335 kg/ha;
-meststofuitspoeling:2230kg/ha.

Minimaleuitspoelingmethergebruikvandrainwater:situatie2
*waterverbruik:uitgaandevaneenbenodigdeuitspoelingvanca.10% i.v.m.
hetvoorkomenvanzout(Na)schade(Ruijsetal.1990a),ishetwaterverbruik
7800m3/haperjaar(-7000/(1-0,1)).Deuitspoelingvanwaterbedraagt800
m3/ha;
* leidingwater:aanvullendvoor35%isdit2730m3/ha(-0,35*7800m3/ha).
*meststofuitspoeling:meteenzelfdedoseringalsindereferentiesituatie
isdemeststofgift8345kg/ha(-7800/10000*10700kg/ha).
Demeststofuitspoelingismoeilijkerteberekenen,omdatdesamenstelling
vanhetteverwijderendrainwateranderszalzijndanindereferentiesituatie.Bijeengelijkesamenstellingisdehoeveelheiduittespoelen
meststoffen1425kg/haperjaar(-800/3000*5350kg/ha);ditis 17%.
*kostenvangietwaterenmeststofgift:
-leidingwater:2730m3*f1,35/m3-f3685,-/haoff0,37 /m2;
-bemesting:f0,62/m2(-8345/10700*f0,80 /m2);
*besparingt.o.v.dereferentiesituatie:
-gietwater:2200m3/ha;
-meststoffen:2355kg/ha;
-meststofuitspoeling:3925kg/ha.
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Bijlage4:Investering enkostenvanregenwatersilo,drainwateropvangen
ontsmettingsinstallatievoorvoedingswater

Investering enjaarkostenvanregenwaterbassin
Voordeaanlegvanhetregenwaterbassinwordtvoordebenodigderuimtebehoefteeendeelvanhetbestaandekasoppervlakgebruikt.Hierdoorwordtook
opbrengstdervingmeegenomen.
*voorsituatie1(minimaleuitspoelingbijvrijedrainage)én
voorsituatie2(minimaleuitspoelingbijhergebruikdrainwater);
* investeringinbassin (silovan500m3):f15500,- (incl.aanleg)
(Nienhuis,1989).
*jaarkostenbassin:f2450,-/haoff0,25 /m2;
* opbrengstderving:
-ruimtebehoeftebassin:225m2;
-opbrengstderving: -sla
:f 8,-/m2,dusf1800,-off0,18 /m2;
-chrysant:f12,50/m2,dusf2815,-off0,28/m2.
* totalekostenregenwaterbassin:
-sla
:f4250,-/haoff0,43 /m2;
-chrysant:f5265,-/haoff0,53/m2.

Investering enjaarkostenvandrainwateropvang
Bijhergebruikvandrainwaterwordendeafvoer/verzamelbuizenaangeslotenop
hetbestaandedrainagestelsel.Centraalwordtditverzameldedrainwater
opgevangeninvooraadbakken.
* situatie2:minimaleuitspoelingbijhergebruikdrainwater;
* investeringindrainwaterafvoer:f0,30/m2off 3000/ha (Nienhuis,1990)
* investering indrainwateropslag:f1,00/m2off10000/ha (Nienhuis,1990)
*jaarkosteninvestering: -drainwaterafvoer:f0,05 /m2;
-drainwateropslag:f0,12/m2.
* totalekostenopvangdrainwater:f0,17/m2.

Investeringenjaarkostenvanontsmettenvanhetvoedingswater
Voorhetontsmettenisuitgegaanvanhetprincipevanverhitten.Hierbijkunnen
tweesituatieswordenonderscheiden:
-ontsmettenvandrainwater;
-ontsmettenvangietwater (i.v.m.infectievanuithetregenwaterbassin).
Voorbeideontsmettingssituaties zijndekostenbepaald.
* situatie2:minimaleuitspoelingbijhergebruikdrainwater;
* capaciteitontsmetter:2m3/uur;
* investering:f50000,-;jaarkosten:f11000,-/haoff1,10/m2
(Nienhuis,1990).
*minimalenoodzakelijkedoorspoeling20%;
*hoeveelheiddrainwaterresp.gietwater:
-sla
:drainwater:1000m3/ha;gietwater:5000m3/ha;
-chrysant:drainwater:1750m3/ha;gietwater:8750m3/ha;
*variabelekostenontsmettendrainwater (f0,53/m3;(Nienhuis,1990):
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vervolgbijlage4:
-sla
:1000m3*f0,53/m3=f530/haoff0,05/n>2;
-chrysant:1750m3*f0,53/m3-f930/haoff0,09 /m2.
variabelekostenontsmettengietwater(f0,53 /m3;(Nienhuis,
-sla
:5000m3*f0,53/m3-f2650/haoff0,27/m2;
-chrysant:8750m3*f0,53/m3-f4640/haoff0,46 /m2.
totalekostenontsmetten:
-drainwater:*sla
:1,15/m2;
* chrysant:1,19/m2.
-gietwater :*sla
:1,37/m2;
* chrysant:1,56/m2.

1989)

