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1. Management samenvatting 

Doel 

Het doel van de Quickscan is het onderzoeken van het optimale schaalniveau om 
gewasbeschermingsmiddelen uit bedrijfsafvalwater van de glastuinbouw te verwijderen en op 
langere termijn te komen tot sluiting van de waterketen en nagenoeg emissieloze glastuinbouw.  
Dit mede n.a.v. doelstellingen binnen de Kader Richtlijn Water (KRW) en de tweede nota Duurzame 
gewasbescherming om de waterkwaliteit t.o.v. gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren. De 
uitvoering van de Quickscan is een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland (o.a. sectie 
Westland) en Hoogheemraadschap van Delfland. 

 
Aanpak 
De Quickscan is opgebouwd uit verschillende onderdelen en maakt gebruik van bestaande 
informatie, inzichten en kostenkengetallen. De keuze is gemaakt om op basis van het huidige 

afvalwatersysteem (gemeentelijk riool en transportleidingen Delfland) te inventariseren hoe de 
afwikkeling van afvalwater verloopt in de diverse glastuinbouwgebieden. Aan hand van de 

bestaande riolering zijn logische clusters bepaald. Uiteindelijk geeft deze Quickscan inzicht in de 
vergelijking van de mogelijke maatregelen op het schaalniveau: Lokale oplossing, Decentrale 
oplossing, Centrale oplossing. 
 
Onder de lokale oplossing wordt verstaan de zuivering op individueel bedrijfsniveau. Input die 
hiervoor gebruikt wordt, is zijn gegevens van de WUR/LEI en UO registratie. 
 

Onder decentrale oplossing wordt verstaan de zuivering van (bedrijfs)afvalwater binnen een cluster 
van meerdere glastuinbouwbedrijven, waarbij de clustergrote kan variëren. De volgende clusters 
zijn binnen de Quickscan gedefinieerd en in detail uitgewerkt. 

A. Cluster: Noukoop (Nootdorp) 
B. Cluster: Kooltuin (Pijnacker) 

C. Cluster: CAD combinatie 2-3-4 
D. Cluster: RG de Lier (de Lier en gedeelte Maasland) 

E. Cluster: Gemaal Staelduinen, Oranjepolder 
 
Onder centrale oplossing wordt verstaan een extra zuiveringsstap op een AWZI. Voor de Quickscan 
is gekozen om deze uit te werken voor het verzorgingsgebied van AWZI Nieuwe Waterweg. Dit 
omdat hier veel glastuinbouw afvalwater op geloosd wordt in verhouding tot ander afvalwater. 
 

De verschillende schaalniveaus zijn zowel kwantitatief als kwalitatief vergeleken als 
oplossingsrichting voor het optimale schaalniveau van zuivering gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Naast de schaalniveaus is er, om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van 
gewasbeschermingsmiddelen binnen een verzamelpunt van een mogelijk cluster, onderzoek 
gedaan naar gewasbeschermingsmiddelen bij buffer Perdik in De Lier. Binnen de Quickscan is er 

over een periode van 6 weken één steekmonster per week genomen van het afvalwater in de 

buffer Perdik (Perdikse pad in de Lier). 
 
Resultaat 
In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat per schaalniveau: 
 

 
 
Bij de analyses van het afvalwater bij buffer perdik zijn verschillende gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen.  

Schaalniveau Investering

Jaarkosten 

(vast+var.)

Opp. glas 

(ha) €/ha Inv. €/ha Jr.

Lokaal

Gemeente Westland totaal 51.397.750€  9.774.106€  2794 18.399€  3.499€  

Decentraal

Gemiddelde clusters (At/mE): 2.064.200€     179.400€      1237 8.319€     723€      

Centraal 

AWZI Nieuwe Waterweg (24% Gtb aandeel doorrekening) 5.040.000€     624.000€      1485 3.394€     420€      

AWZI Nieuwe Waterweg (bij 100% doorrekening) 21.000.000€  2.600.000€  1485 14.141€  1.751€  

Overzicht investerings- en jaarkosten per schaalniveau en terugrekening naar €/ha
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Conclusie en aanbeveling 

Uit de Quickscan komt naar voren dat het zuiveren op lokaal niveau bij de individuele bedrijven 
geen optimale aanpak is binnen het onderzoeksgebied. Zowel op het gebied van investeringen, 
jaarkosten als op het gebied van handhaafbaarheid, operationele kennis en het behalen van de 
doelstelling om te komen tot waterkwaliteit die aan KRW voldoen en nagenoeg emissieloze 
glastuinbouw, lijkt het lokale schaalniveau niet de meest effectieve en efficiënte oplossing. 
 
De decentrale oplossing zou een prima oplossing kunnen zijn op die clusters waar afvalwater 

bijeenkomt op een verzamelpunt en waar dit verzamelpunt relatief eenvoudig ingericht zou kunnen 
worden met buffercapaciteit en zuiveringsstap. Het is te verwachten dat organisatorisch een 
decentrale oplossing minder complex is dan de centrale oplossing, met name wanneer er tevens 
een vraag is naar kwalitatief goed aanvullend gietwater. Naar verwachting is er in potentie via 
decentrale clusters ongeveer 70% van het areaal de zuiveringsopgave goed in te vullen. 
 

De centrale oplossing bij de AWZI lijkt een interessante oplossing n.a.v. de Quickscan. Ondanks 
dat het verhoudingsgewijs gaat om (sterk) verdund tuinbouwwater, binnen AWZI Nieuwe waterweg 
schatten we in dat aandeel tuinbouwwater met gewasbeschermingsmiddelen ca 13% van totale 
stroom uitmaakt. Toch lijkt het, als men uitgaat van doorrekening op basis van tuinbouw 
afvalwater (24%), een financieel interessante optie.  
 
Als men een doorkijk maakt aan hand van de Quickscan voor het totale werkgebied van het 

Hoogheemraadschap van Delfland. Kan men de volgende scenario’s onderscheiden waarbij het 
vraagstuk van de emissie voor het totale gebied wordt aangepakt.  
 

 
 
Aan hand van deze Quickscan is te concluderen dat er door het Hoogheemraadschap van Delfland 
en door LTO Glaskracht Nederland ingezet moet worden op het invulling kunnen geven van 
waarschijnlijke toekomstige wetgeving voor individuele zuiveringsplicht middels centrale en 

decentrale oplossingen.  
 
Daarnaast is het aan te bevelen om de centrale oplossing  AWZI Nieuwe Waterweg verder uit te 
werken in een pilot project, waarbij ingezoomd wordt op het juridisch vraagstuk van kosten 
doorbelasten en businesscase voor zuiveringstechniek. 
 

Voor de decentrale clusters is het aan te bevelen om als eerste stap te bekijken of het mogelijk is 
om voor cluster Noukoop een businesscase te maken die vergelijkbaar is met AquaReUse Bleiswijk 
en voor het CAD systeem cluster om te bekijken of het haalbaar is een decentrale zuivering te 
maken waarbij enkel ingezet wordt op zuivering gewasbeschermingsmiddelen en/of scheiden van 
de afvalwaterstroom welke op zee geloosd kan worden na zuiveringsstap. 
 
  

Samenvatting scenario's
Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

Sc.1. volledig individueel 61.213.644€     11.640.756€     

Sc.2. 5 clusters + rest individueel 48.775.017€     8.209.648€       

Sc.3.1. AWZI Nieuwe Waterweg 

(100%) + 2 clusters (C en E) + rest 

individueel 50.289.681€     7.785.436€       

Sc.3.2. AWZI Nieuwe Waterweg 

(24%) + 2 clusters (C en E) + rest 

individueel 34.329.681€     5.809.436€       

Sc.4.1. Volledig centraal via AWZ's 

(3st) (100%) 238.000.000€   32.000.000€     

Sc.4.2.Volledig centraal via AWZ's 

(3st) (##%)* 9.470.000€       1.218.000€       

* Percentage op basis van verhouding afvalwater glastuinbouw op AWZI
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2. Inleiding 

 

Aanleiding 
I.v.m. de Kader Richtlijn Water (KRW) heeft de glastuinbouw zich als doel gesteld  om tot een 
(nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te komen  in 2027. 
Vanuit EZ (ministerie van Economische Zaken) is de tweede nota Duurzame Gewasbescherming 
opgesteld (in 2013 aangenomen door de Tweede Kamer). Deze nota  bevat in eerste instantie 
doelstellingen voor het verminderen van het aantal normoverschrijdingen, namelijk 50% in 2018 
en 90% in 2023 (gerelateerd aan 2013). Vervolgens is door CLM (Centrum voor Landbouw en 

Milieu) i.o.v. EZ berekend dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in 2018 met 75% en in 
2023 met 99,7% moet zijn afgenomen om de doelstellingen te behalen. Als derde stap is daarna 
bekeken met welke maatregelen de doelstellingen te halen zijn en daarbij is EZ tot de conclusie 
gekomen dat de doelstellingen alleen haalbaar zijn door toepassing van zuiveringstechnieken. EZ 

ambieert invoering van verplichte zuiveringstechnieken in de milieuwetgeving door I&M (het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu). 

 
Naast deze ontwikkeling is het CTGB (College toelating gewasbeschermingsmiddelen) bezig met 
herbeoordelingen van toelatingen, waarbij rekening gehouden wordt met wat in de praktijk wordt 
geconstateerd, namelijk normoverschrijdingen in oppervlaktewater. Toelating houders plaatsen 
verzwaarde voorschriften (zoals het toepassen van zuiveringstechnieken) op het etiket om de 
toelating te kunnen behouden. Gerichte stappen om normoverschrijdingen te verminderen zijn dus 
nodig om het middelenpakket in stand te houden.  

 
Vanuit de sector is kennis genomen van de ontwikkelingen bij EZ, I&M en het CTGB. De sector 
streeft naar een nagenoeg emissieloze glastuinbouw om het effect van haar bedrijfsvoering op de 
omgeving te verminderen, het middelenpakket voor haar teelt te behouden en daarmee de 
toekomst van de sector te waarborgen. Om vanuit de sector te komen tot een nagenoeg 

emissieloze glastuinbouw, is er door de sector (LTO Glaskracht Nederland) samen met 
kennisinstellingen en overheid het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof opgesteld. Het 

programma maakt deel uit van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de regionale organisatie LTO Glaskracht Nederland, 
streven naar de sluiting van de waterketens en nagenoeg emissieloze glastuinbouw binnen het 
werkgebied van Delfland. Om een emissieloze glastuinbouw te bewerkstelligen, zijn er 
verschillende schaalniveaus te onderscheiden waar maatregelen genomen kunnen worden. Daarom 

hebben Delfland en LTO Glaskracht Nederland besloten om gezamenlijk een Quickscan uit te 
voeren. In de Quickscan wordt gezocht naar een optimaal schaalniveau voor verwijdering van 
gewasbeschermingsmiddelen uit bedrijfsafvalwater van de glastuinbouw in de regio Delfland, zodat 
de waterkwaliteit in werkgebied Delfland verbetert en de waterketens meer gesloten worden. 
 
Locatie 

De ruimtelijke afbakening van het project is het werkgebied van het Hoogheemraadschap van 

Delfland. Waarbij er binnen deze Quickscan wordt ingezoomd op gemeente Westland, werkgebied 
AWZI Nieuwe Waterweg en 2 specifiek omschreven glastuinbouwgebieden in de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. De overige gemeenten en locaties binnen het werkgebied van Delfland zijn 
buiten beschouwing gelaten binnen dit project, met uitzondering voor de benadering van de totale 
gebiedsoplossing in werkgebied Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
Doel Quickscan 

Het doel van de Quickscan is het onderzoeken van het optimale schaalniveau om 
gewasbeschermingsmiddelen uit bedrijfsafvalwater van de glastuinbouw te verwijderen en op lange 
termijn te komen tot sluiting van de waterketen en nagenoeg emissieloze glastuinbouw. 
 
Een Quickscan is nodig om varianten te kunnen afwegen en te vergelijken en op hoofdlijnen een 
strategie te kunnen bepalen. Daarnaast wordt de Quickscan gebruikt om te bepalen welke 

uitwerking, vervolgonderzoek, kennis, beslissingen nodig zijn om uiteindelijk de keten te kunnen 
sluiten en naar nulemissie te komen. 
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3. Aanpak 

3.1 Inleiding 

De Quickscan is opgebouwd uit verschillende onderdelen en maakt gebruik van bestaande 
informatie, inzichten en kostenkengetallen. De keuze is gemaakt om basis van het huidige 

afvalwatersysteem (gemeentelijk riool en transportleidingen Delfland) te inventariseren hoe de 
afwikkeling van afvalwater verloopt in de diverse glastuinbouwgebieden. Aan hand van de 
bestaande riolering worden logische clusters bepaald (zie verderop). Op basis van reeds gemaakte 
doorrekeningen/ onderzoeken naar (individuele) zuivering (bron: LEI/WUR 2012-2015), pilots 
collectieve zuivering en quickscan 4e zuiveringsstap AWZI (bron: Hoogheemraadschap Delfland) 
wordt informatie gebundeld en vergeleken. Uiteindelijk geeft deze Quickscan inzicht in de 
vergelijking van de mogelijke maatregelen op het schaalniveau: Lokale oplossing, Decentrale 

oplossing, Centrale oplossing. 

 
Verdere verdieping, detailuitwerking op (cluster)locaties en/of eventuele realisatieplannen vinden 
plaats is in een eventueel vervolg.  
 
De uitvoering van de Quickscan gebeurt in samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland (o.a. 
sectie Westland) en Hoogheemraadschap Delfland. 

3.2 Schaalniveaus 
Binnen de aanpak zijn drie schaalniveaus te onderscheiden. De aanpak per schaalniveau is 

hieronder beschreven. 
 
Lokale oplossing 
Onder de lokale oplossing wordt verstaan de zuivering op individueel bedrijfsniveau. Binnen de 
Quickscan wordt hiervoor standaard informatie over verzameld op het gebied van aantal 

glastuinbouwbedrijven, hectaren en schaalgrootte. Daarnaast wordt er op basis van het onderzoek 

van de Wageningen UR Glastuinbouw en LEI Wageningen UR rondom betaalbaarheid zuivering 
lozingswater glastuinbouw (WUR/LEI 2012-2015) input meegenomen voor de vergelijking van 
investerings- en jaarkosten van zuivering op individueel niveau. 
 
Aan de hand van de UO registratie 2013 zijn het aantal glastuinbouwlocaties in gemeente Westland 
en omgeving (Hoek van Holland gebied Haakweg, Maasland gebied Herenwerf) onderscheiden, 
daarnaast is er gebruik gemaakt van CBS gegevens en de Monitor glastuinbouw Zuid-Holland 

2012. Een samenvatting van de basisgegevens inventarisatie glastuinbouw is te vinden in bijlage 1. 
 
Decentrale oplossing 
Onder decentrale oplossing wordt verstaan de zuivering van (bedrijfs)afvalwater binnen een cluster 
van meerdere glastuinbouwbedrijven, clustergrote kan variëren. In de Quickscan wordt hier veel 

aandacht aan geschonken binnen het werkgebied van Delfland vallend onder de gemeente 
Westland en 2 glastuinbouwgebieden binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  

 
De volgende aanpak voor de clustervorming is gehanteerd: 

 Inventarisatie bestaand rioolsysteem onder glastuinbouwgebied 
 Logische clusters definiëren aan hand van tussengemalen, clusterleidingen en 

bufferlocaties.  
 Keuze 5 clusters voor detail uitwerking 

 Gebruik kengetallen in combinatie met hectaren per teelt (daar waar mogelijk) 
 Opvragen debietgegevens cluster gemalen/ debietmeters in rioolsysteem Noukoop en 

Kooltuin 
 Overzicht van (te verwachten) afvalwater binnen cluster 
 Kosten decentrale zuivering op gewasbeschermingsmiddelen per cluster, aan hand van 

kengetallen zuiveringskosten en inschatting. 

 

Aan hand van inventarisatie zijn de volgende 5 clusters gekozen om verder uit te werken en te 
gebruiken voor de Quickscan (zie figuur 1.): 

F. Cluster: Noukoop (Nootdorp) 
G. Cluster: Kooltuin (Pijnacker) 
H. Cluster: CAD combinatie 2-3-4 
I. Cluster: RG de Lier (de Lier en gedeelte Maasland) 
J. Cluster: Gemaal Staelduinen, Oranjepolder 
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Figuur 1 Overzichtkaarten clusters (clusters Westland en Clusters Pijnacker-Nootdorp) 

Centrale oplossing. 
Onder centrale oplossing wordt verstaan een extra zuiveringsstap op een AWZI. Voor de Quickscan 
is gekozen om deze uit te werken voor het verzorgingsgebied van AWZI Nieuwe Waterweg (zie 
figuur 2). Dit omdat hier veel glastuinbouw afvalwater op geloosd wordt in verhouding tot ander 
afvalwater. 
In de Quickscan is op basis van debieten hoofdrioolgemalen (RG) binnen het verzorgingsgebied en 

bekende kwantitatieve gegevens van de AWZI zelf een overzicht gemaakt van hoeveelheid 
afvalwater. Dit is gecombineerd met de globale oppervlakte glastuinbouw wat aangesloten is op 
deze AWZI, met daarbij als referentie de uitwerking van de clusters bij de decentrale 

oplossingsrichting. 
 
Als input voor de kostenvergelijking zijn de resultaten van een Quickscan onderzoek 4e 
zuiveringsstap Nieuwe Waterweg gebruikt van Delfland (bron: Hoogheemraadschap Delfland). 

 
Naast bovenstaande is er binnen de Quickscan een meetprotocol opgesteld om de AWZI door te 
meten op gebied van verwijdering gewasbeschermingsmiddelen in de bestaande 
zuiveringsstappen. N.a.v. de Quickscan wordt het meetprotocol uitgevoerd op AWZI Nieuwe 
Waterweg.  

 
Figuur 2 Verzorgingsgebied AWZI Nieuwe waterweg 

Zie bijlage 2 voor overzichtskaartjes clusters. 
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3.3 Samenstelling buffer Perdik, de Lier 

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen binnen een 
verzamelpunt van een mogelijk cluster, is er onderzoek gedaan bij buffer Perdik in De Lier. 
 
Binnen de Quickscan is er over een periode van 6 weken één steekmonster per week genomen van 
het afvalwater in de buffer Perdik (Perdikse pad in de Lier). De buffer heeft een totaal capaciteit 
van 5.000m3 welke gebruikt wordt bij hevige neerslag, echter bij normale omstandigheden vullen 
alleen de voorste compartimenten zich. Voor het nemen van de steekmonsters is er 6 keer aan de 

voorkant van de buffer een monster genomen (zie afbeelding 3). 
 
Monstername heeft plaatsgevonden van 2-2-2015 t/m 9-3-2015. Monsters zijn genomen (conform 
NEN 6600-2 (PTC-002)Q) en geanalyseerd door Eurofins/ Lab Zeeuws-Vlaanderen. De afvalwater 
monsters zijn met het multiresidupakket geanalyseerd, de monsters zijn met de GC-MS (Gass 
Chromatografie Massa Spectrometrie) en LC-MS (Vloeistof Chromatografie Massa Spectrometrie) 

methode onderzocht. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Eerste monstername bij locatie Buffer Perdik, 2-2-2015 in De Lier 

3.4 Vergelijking 

Om een goed beeld te krijgen van het optimale schaalniveau voor verwijdering 
gewasbeschermingsmiddelen uit bedrijfsafvalwater glastuinbouw, is er in de Quickscan een 

vergelijking opgesteld tussen de verschillende schaalniveaus. De toetsingskaders voor de 
vergelijking zijn: 
 

 Kwantitatief 
o Investeringen 

o Jaarkosten 
o Investeringen per ha glas (voor verschillende schaalniveaus) 
o Jaarkosten per ha glas (voor verschillende schaalniveaus) 

 
 Kwalitatief 

o Handhaafbaarheid 
o Zuiveringsrendement 

o Storingsgevoeligheid 
o Risico's (milieu & bedrijf)/ gevaar 

o Aanwezige kennis & expertise zuiveringsoperator 
o Diversiteit van het afvalwater 
o Energie-efficiëntie / duurzaamheid 
o Bezettingsgraad zuivering (draaitijd/jr.) 

o Overhead en organisatie 
o Bijdragen aan totale waterkwaliteit 
o Vergunningverlening/ bestemmingsplan 
o Ruimtebeslag  
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4. Resultaten Quickscan 

In dit hoofdstuk worden de resulaten van de Quickscan beschreven per schaalniveau. 

4.1 Lokale oplossingen, individueel 
In de Quickscan zijn aan hand van de inventarisatie van de stukken de volgende resultaten 

gedestilleerd voor de lokale oplossing met een individuele zuivering. 
 
Overzicht totaal investering en jaarkosten zuivering op lokaal niveau, verdeeld naar bedrijfsgrootte 
(1, 5 en 10 ha) en uitgangspunt gemiddelde lozing 800 m3/ha/jr. De lozingshoeveelheden kunnen 
afwijken per teelt en gebied, dit heeft o.a. te maken met kwaliteit uitgangswater (gietwater), 
teeltsysteem en technische voorzieningen in watersysteem. Voor compleet overzicht investerings- 
en jaarkosten individuele zuivering, zie bijlage 3. Investerings- en jaarkosten overzicht individueel 

zuiveren. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voor de Quickscan is voor de vergelijking voor gekozen om bij de lokale oplossing het aantal 
bedrijven en hectare te nemen voor  gemeente Westland en omgeving (Hoek van Holland gebied 
Haakweg, Maasland gebied Herenwerf) op basis van de UO registratie 2013, dit omdat deze 
begrenzing relatie heeft met schaalniveau clusters en AWZI. 

 
Op basis van de beschikbare gegevens is te concluderen dat er 1211 aparte glastuinbouwlocaties 
binnen de begrenzing vallen. Aan hand van CBS gegevens 2013 zou het gaan om 804 aparte 
bedrijven binnen enkel gemeente Westland. Het verschil is te verklaren in de zin dat er bedrijven 
zijn met verschillende locaties (op aparte adressen) en dat een aantal locaties niet in gemeente 
Westland valt. Echter is er voor een eventuele lokale oplossing d.m.v. zuivering op eigen bedrijf 
aan te nemen dat iedere afzonderlijke glastuinbouwlocatie een eigen watersysteem heeft en dus 

een eigen zuivering zou moeten krijgen. 
 

Aan hand van de samenvatting van de UO registratie en de gemiddelde investerings- en jaarkosten 
zuivering lokaal niveau, is voor gemeente Westland en omgeving een totaal investering nodig van 
ruim 54,3 mln. euro met daarbij horende jaarkosten van ca 10,3 mln. euro per jaar.  
 

 
  

Klasse: Aantal Investering Jaarkosten Investering Jaarkosten

0 tot 1 ha 371 32.500€          5.675€           12.057.500€         2.105.425€         

1 tot 5 ha 728 49.250€          9.538€           35.854.000€         6.943.664€         
5 tot > 10 ha 112 57.250€          11.538€        6.412.000€            1.292.256€         

1211 54.323.500€         10.341.345€       

Bron: Op basis van UO-registratie 2013 en Haalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw, Wageningen 

UR Glastuinbouw en LEI Wageningen UR.

Cijfers UO 2013

Westland en omgeving

Gemiddelde ozon en H2O2 + 

UV  
Totaal Westland en omgeving

Overzicht investeringen en jaarkosten lokale zuivering in Gemeente Westland en omgeving

Bedr.

grootte m3/bedr/jaar

Totaal (€) 

investering

Jaarkosten  

(vast+var) 

(€/bedr/jr)

Totaal (€) 

investering

Jaarkosten  

(vast+var) 

(€/bedr/jr)

1 ha 800 32.500€      5.675€         32.500€     5.675€          

5 ha 4.000 51.750€      9.763€         46.750€     9.313€          
10 ha 8.000 58.500€      11.275€      56.000€     11.800€        

Bron: Haalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw, Wageningen UR 

Glastuinbouw en LEI Wageningen UR.

Ozon H2O2 + UV Uitgangspunten:

Samenvatting zuiveringskosten lokaal niveau
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4.2 Decentrale oplossing, regionale/ lokale clusters 

4.2.1 Algemene aannames en kengetallen 
Om voor de clusters tot een goede vergelijking en inzicht te kunnen komen zijn er een aantal 

uitgangspunten aangehouden. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op verschillende bronnen en 
informatie. In bijlage 4 is een “Memo: Toelichting op Excel-werkbladen met rioleringsgegevens” 
opgenomen waarop in detail de methode tot aannames, getallen en cijfers in detail zijn toegelicht. 
 
UO-registratie 2013 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de UO-registratie van 2013 van het gehele werkgebied 
geleverd. De volgende gegevens zijn hieruit gebruikt: 

 Adressen 
 Oppervlakten 
 Teelten 

 
De registratie van lozingsgetallen is niet gebruikt, dit omdat deze gekwalificeerd zijn als 
onbetrouwbaar en onvolledig. 
Aan de hand van de kennis van AAB Nederland in het gebied, zijn diverse gegevens aangevuld en 

gecorrigeerd.  
 
Teeltoppervlak per cluster 
De clusters Noukoop en Kooltuin zijn op basis van de UO-registratie en kaartmateriaal tot in detail 
in beeld gebracht. Voor het Westland is enkel gebruik gemaakt van UO registratie zoals deze is 
aangeleverd. Met deze totale getallen voor het Westland zijn de clusters binnen het Westland naar 

benadering ingedeeld (met gebruik gemiddeld spuiwater getal/ha glas) en met berekende 
verhouding bruto/netto. 
 

Voor het hele Westland is bepaald: 
 Hoe veel glastuinbouwbedrijven er zijn. 
 Hoe groot het teeltoppervlakte is. 
 Hoe groot het bruto glastuinbouwgebied is. 

 Hoeveel procent van het bruto glastuinbouwgebied bestaat uit netto teeltoppervlak. 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er binnen de gekozen clusters bedrijven zijn die buiten de 
gemeente Westland kunnen liggen, maar wel onderdeel zijn van het rioolsysteem van het 
desbetreffende cluster. 
 

 
Figuur 4 Schematische opbouw afvalwatersysteem, projectgebied. 
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In bewerkte lijst met UO-cijfers 2013 staan 1211 locaties genoemd met onderstaande verdeling 
voor gemeente Westland en omgeving. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Teelt(wijze) Oppervlakte

Gerbera 50,2 ha

Teelt in de grond 701,6 ha

Groententeelt 838,4 ha

Orchideeënteelt 67,3 ha

Plantenkwekerij 74,6 ha

Potplantenteelt 821,4 ha

Roos 73,6 ha

Snijbloementeelt 120,8 ha

Onbekend 45,6 ha

totaal 2793,5 ha

Aantal locaties 1211

Teeltoppervlakten binnen clusters Westland en 

omgeving uit UO-cijfers 2013

Aantal clusters 14

Oppervlakte clusters 5.745 ha

Gem oppervlakte per cluster 410,36 ha

Gem kasoppervlak per cluster 199,54 ha

Bruto/netto verhouding 48,6%

Aantal bedrijfslocaties 1211

Gemiddeld oppervlak per bedrijfslocatie 2,3 ha

Kengetallen totaal clusters gemeente Westland

Teelt: Oppervlakte:

Groententeelt 60,3 ha

Grondteelt 12,7 ha

Grondteelt met UO-registratie 1,2 ha

Onbekend 4,2 ha

Orchideeënteelt 16,0 ha

Potplantenteelt 12,7 ha

Roos en gerbera 30,8 ha

Snijbloementeelt 5,1 ha

Totaal: 143 ha

Locaties: 65                                   

Gemiddelde oppervlakte/ locatie: 2,2 ha

Teeltoppervlakten clusters Noukoop en Kooltuin uit UO-

cijfers 2013 en detail analyse kaartmateriaal
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Bedrijfsafvalwaterlozing en huishoudelijk afvalwater 
Aan de hand van praktijkgegevens heeft LTO Glaskracht Nederland een inschatting gemaakt voor 
de hoeveelheid bedrijfsafvalwater per bedrijf (condenswater stookinstallaties en filterspoelwater) 
en specifiek per teelt. Aan hand van debietgegevens en detailuitwerking clusters Noukoop en 
Kooltuin zijn voor de overige clusters de kengetallen aangepast. Hieronder een overzicht van de 
kengetallen. 

  

 
 

Op glastuinbouwbedrijven wordt ook huishoudelijk (o.a. sanitair/ kantine) afvalwater afgevoerd. 

Aan de hand van enkele kengetallen uit het Meldingsformulier Besluit Glastuinbouw dat tot 2013 
werd gebruikt is bepaald hoeveel huishoudelijk afvalwater door de bedrijven wordt geloosd. In 
onderstaande tabel is dit samengevat. 
 

 
 
Gezien de oorsprong van het glastuinbouwgebied in de gemeente Westland en de doorgemaakte 
ontwikkelingen, zijn er in de verschillende clusters ook woonhuizen aanwezig. Deze woonhuizen, al 
dan niet gerelateerd aan een glastuinbouwbedrijf lozen ook huishoudelijk afvalwater. Op basis van 
de detail uitwerking clusters Noukoop en Kooltuin wordt er bij overige clusters aangehouden dat er 
0,5 woonhuis per hectare glastuinbouw aanwezig is. Kijkend naar de “Demografische kerncijfers 

per gemeente 2014” uitgebracht door het CBS, bevat een huishouden in gemeente Westland 

gemiddeld 2,4 personen en Pijnacker-Nootdorp 2,6. Per persoon wordt er jaarlijks 119 liter 
drinkwater verbruikt (bron: “Watergebruik Thuis 2013”, TNS Nipo in opdracht van VEWIN). Hieruit 
is de aanname gedefinieerd dat er per huishouden in gemeente Westland afgerond 104m3 en in 
gemeente Pijnacker-Nootdorp 112 m3 huishoudelijk afvalwater per jaar wordt geloosd. 
 

 
 

In de cluster overzichten wordt apart aangegeven hoeveel bedrijfsafvalwater (condens en 
filterspoeling), spuiwater, huishoudelijk afvalwater (bedrijf) en huishoudelijk afvalwater 
(woonhuizen) er geloosd wordt. 
 
Aan hand van de nieuwe kengetallen en de UO gegevens voor Westland en omgeving zijn t.b.v. de 
verdere clusterberekeningen de volgende kengetallen afvalwater gecreëerd volgens onderstaande 

tabel. Het totaal afvalwatergetal van 1.119 m3/ha/jr. wordt aangehouden voor clusters C,D en E. 
 
 

Spuiwater: Condens+Filter Spuiwater: Condens+Filter
Gerbera 1.250 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 900 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Grondteelt 500 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 350 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar
Groenten 450 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 700 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Orchidee 2.000 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 2000 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Plantenkwekerij 1.250 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 1250 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Potplanten 100 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 325 m³/ha/jaar 320 m³/ha/jaar
Roos 1.250 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 900 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Snijbloem 800 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 800 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar
Onbekend 500 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar

Kengetallen bedrijfafvalwater glastuinbouw

Teelt:
Kengetallen LTO Glaskracht NL

Nieuwe kengetallen (cijfers 

Quickscan)

Huishoudelijk afvalwater van bedrijf

5fte/ha x 11m³/fte/jr 55 m³/ha/jaar

Huishoudelijk afvalwater van woonhuizen

Huishoudelijke afvalwater woonhuis (0,5huis/ha X 

104m3/huis/jr) in gemeente Westland 52 m³/ha/jaar

Huishoudelijke afvalwater woonhuis (0,5huis/ha X 

112m3/huis/jr) in gemeente Pijnacker-Nootdorp 56 m³/ha/jaar
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Zuiveringskosten decentrale zuivering 
Aan hand van individuele zuiveringskosten (zie hfst. 4.1) en basisgegevens van een pilot project in 
Nederland (AquaReUse Bleiswijk, zie figuur 5) is een inschatting gemaakt voor collectieve 
decentrale zuiveringen van totale afvalwaterstromen (dus zowel bedrijfsafvalwater als sanitair 

afvalwater) binnen een cluster.  

 

 
Figuur 5 Schematische weergaven systeem AquaReUse Bleiswijk 

Teelt Oppervlakte Spuiwater

Condens- en 

filterspoelwater

Gerbera 50,2 ha 45.180 m³/jaar 30.120 m³/jaar

Grondteelt 701,6 ha 245.546 m³/jaar 280.624 m³/jaar

Groenten 838,4 ha 586.908 m³/jaar 503.064 m³/jaar

Orchidee 67,3 ha 134.600 m³/jaar 40.380 m³/jaar

Plantenkwekerij 74,6 ha 93.263 m³/jaar 44.766 m³/jaar

Potplanten 821,4 ha 266.955 m³/jaar 262.848 m³/jaar

Roos 73,6 ha 66.276 m³/jaar 44.184 m³/jaar

Snijbloem 120,8 ha 96.616 m³/jaar 72.462 m³/jaar

Onbekend 45,6 ha 4.560 m³/jaar 9.120 m³/jaar

Totaal 2793,5 ha 1.539.904 m³/jaar 1.287.568 m³/jaar

2.827.472 m³/jaar

Gemiddelde spuiwaterlozing/ha/jr 551 m³/ha/jaar
Gemiddelde  condens stookinstallaties en 

fi lterspoelwater/ha/jr 461 m³/ha/jaar

Te lozen huishoudelijk afvalwater bedrijf

Huishoudelijk afvalwater (5fte/ha met 11m3/fte/jr) 55 m³/ha/jaar 13968 fte 153.644 m³/jaar

Te lozen huishoudelijk afvalwater woonhuizen

Aantal woonhuizen (0,5 woonhuis/ha) 1397 woonhuis

Huishoudelijk afvalwater (104m3/woonhuis/jr) 145.263 m³/jaar

Huishoudelijk afvalwater (m3/ha/jr) 52 m³/ha/jaar

Totaal afvalwater 1.119 m³/ha/jaar 3.126.378 m³/jaar

Kengetallen a.h.v. lozing bedrijven op/in clusters gemeente Westland en omgeving

Totaal bedrijfsafvalwater:
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4.2.2 A. Cluster: Noukoop (Nootdorp) 

Op basis van de gegevens uit UO registratie en detail analyse gebiedskaarten (zie 4.2.1) is 
Noukoop onderverdeeld in onderstaande teeltarealen. Aan hand van de nieuwe kengetallen zou het 
totaal bedrijfsafvalwater op 98.694m3/jr. komen, op basis van debietgegevens van rioolgemalen op 
82.779 m3/jr. Totaal afvalwater in het gebied op basis van debietgegevens inclusief woonhuizen 
komt op 91.179m3/jr. Dit is de waarde die ook wordt aangehouden voor de berekening van de 
investeringskosten voor vergelijking tussen de schaalniveaus. 
 

 

 

Berekening kosten decentrale zuivering (case AquaReUse)

Hectare glastuinbouwgebied 100 ha

Kengetal berekent 1930 m³/ha/jaar

Zuivering rioolwater tot gietwaterkwaliteit (Stap.1.)

Zuiveringscapaciteit 193.000 m³/jaar

Effluent.1. vieze stroom> Brijn (niet gezuiverd voor GBM's) 48.000 m³/jaar

Effluent.2. Schoon effluent --> gietwater 123.000 m³/jaar

Investering stap.1. 1.100.000€              
Jaarkosten stap.1. 50.000 €/jaar

Extra zuiveringsstap Brijn (stap.2.)

Capaciteit (effluent.1.) 48.000 m³/jaar

Investering (6x gem. lokaal 8.000m3/jr -10% schaalvoordeel) 309.150€                  

Jaarkosten (6x gem. lokaal 8.000m3/jr.) 69.228 €/jaar

Totaal investering 1.409.150€              
Totaal jaarkosten 119.228 €/jaar

Kengetallen voor berekening Quickscan (afgerond)

Investering/ m3 influent 7,50 €/m³
Jaarkosten/ m3 influent 0,65 €/m³/jr.

Teelten: Oppervlakte:

Afvalwater a.h.v. 

nieuwe kengetallen 

+ sanitairwater:

Hoeveelheden 

bedrijfsafvalwater 

a.h.v. putgegevens: Lozing/ ha/ jaar

Groententeelt 43,2 ha 58.536 m³/jaar 45.903 m³/jaar 1.063 m³/ha/jaar

Grondteelt 9,9 ha 7.970 m³/jaar 18.106 m³/jaar 1.829 m³/ha/jaar

Onbekend 4,2 ha 1.491 m³/jaar 885 m³/jaar 211 m³/ha/jaar

Orchideeënteelt 7,6 ha 20.178 m³/jaar 8.730 m³/jaar 1.149 m³/ha/jaar

Potplantenteelt 2,6 ha 1.820 m³/jaar 599 m³/jaar 230 m³/ha/jaar

Roos en gerbera 2,6 ha 4.043 m³/jaar 6.735 m³/jaar 2.590 m³/ha/jaar

Snijbloementeelt 3,2 ha 4.656 m³/jaar 1.821 m³/jaar 569 m³/ha/jaar

Totalen: 73,3 ha 98.694 m³/jaar 82.779 m³/jaar 1.129 m³/ha/jaar

4.032 m³/jaar

75

43

32

8.400 m³/jaar

91.179 m³/jaar

onbekend

Cluster Noukoop (cluster loost op één punt in een gemaal)

Hoeveelheid huishoudelijk afvalwater bedrijven (5fte/ha x 11m3/fte/jr = 55m3/ha)

Totaal aantal woningen in Noukoop

Totaal aantal woningen aangesloten op rioolputten van kwekerijen

Hoeveelheid extra woningen

Hoeveelheid extra afvalwater door woningen

Totale hoeveelheid afvalwater vanuit tuinbouwcluster (incl. woningen)

Totale hoeveelheid afvalwater vanuit bedrijventerrein
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Op basis van de beschikbare kengetallen (zie 4.2.1)wordt voor Noukoop afgerond berekend dat de 
investering €690.000,- en de jaarkosten €60.000/jr. zouden zijn voor de decentrale oplossing. Bij 
Noukoop hoeft er geen onderscheid gemaakt te worden in uitstroompunten omdat hele cluster in 
één punt uitkomt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.2.3 B. Cluster: Kooltuin (Pijnacker) 

Op basis van de gegevens uit UO registratie en detail analyse gebiedskaarten (zie 4.2.1) is Kooltuin 
onderverdeeld in onderstaande teeltarealen. Aan hand van de nieuwe kengetallen zou het totaal 
bedrijfsafvalwater op 101.838m3/jr. komen, op basis van debietgegevens van rioolgemalen op 

65.045 m3/jr. Totaal afvalwater in het gebied op basis van debietgegevens inclusief woonhuizen 
komt op 68.741m3/jr. Dit is de waarde die ook wordt aangehouden voor de berekening van de 
investeringskosten voor vergelijking tussen de schaalniveaus. 
 
Bij Kooltuin dient opgemerkt te worden dat er naar verwachting nog meerdere stromen afvalwater 
niet op de riolering zijn aangesloten. Dit kan betekenen dat de hoeveelheden a.h.v. de 

putgegevens wellicht aan de lage kant zijn. Men kan hierbij denken aan condenswater en 
filterspoelwater. 

 
Bij cluster Kooltuin wordt het afvalwater niet via een punt geloosd vanuit het gebied, maar via zes 
verschillende lozingspunten vanuit het cluster. In onderstaande tabel is opgesplitst hoe de 
verdeling samengevat is, in hectaren en in lozing (exclusief woonhuizen) op basis van 
putgegevens. 

  

Teelten: Oppervlakte:

Afvalwater a.h.v. 

nieuwe kengetallen + 

sanitairwater:

Hoeveelheden 

bedrijfsafval water 

a.h.v. putgegevens: Lozing/ ha/ jaar

Groententeelt 17,1 ha 23.171 m³/jaar 9.123 m³/jaar 534 m³/ha/jaar

Grondteelt 2,8 ha 2.254 m³/jaar 109 m³/jaar 39 m³/ha/jaar

Onbekend 1,2 ha 426 m³/jaar 4.485 m³/jaar 3.738 m³/ha/jaar

Orchideeënteelt 8,4 ha 22.302 m³/jaar 10.947 m³/jaar 1.303 m³/ha/jaar

Potplantenteelt 10,1 ha 7.070 m³/jaar 2.896 m³/jaar 287 m³/ha/jaar

Roos en gerbera 28,2 ha 43.851 m³/jaar 37.270 m³/jaar 1.322 m³/ha/jaar

Snijbloementeelt 1,9 ha 2.765 m³/jaar 215 m³/jaar 113 m³/ha/jaar

Totalen: 69,7 ha 101.838 m³/jaar 65.045 m³/jaar 933 m³/ha/jaar

3.834 m³/jaar

33

33

0

3.696 m³/jaar

68.741 m³/jaar

onbekend

Totaal aantal woningen in Kooltuin

Totaal aantal woningen aangesloten op rioolputten van kwekerijen

Hoeveelheid extra woningen

Hoeveelheid extra afvalwater door woningen

Totale hoeveelheid afvalwater vanuit tuinbouwcluster (incl. woningen)

Totale hoeveelheid afvalwater vanuit bedrijventerrein

Hoeveelheid huishoudelijk afvalwater bedrijven (5fte/ha x 11m3/fte/jr = 55m3/ha)

Cluster Kooltuin (cluster loost op meerdere punten in gemalen)

Totalen:

91.179 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 683.843€                   690.000€                  

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 59.266€                     60.000€                    

Hoeveelheid afvalwater:

Cluster: Noukoop
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Op basis van de beschikbare kengetallen (zie 4.2.1)wordt voor Kooltuin afgerond berekend dat de 
investering €516.000,- en de jaarkosten €45.000/jr. zouden zijn voor de decentrale oplossing van 

totale cluster (zie onderstaande tabel).  
 

 
 
Bij Kooltuin komen de waterstromen echter niet op een punt samen, daarom is er voor Kooltuin 

ook inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor deelstelsel D. Daarbij rekening gehouden met 
50% van het totaal afvalwater voor woningen in totaal cluster Kooltuin. 
 

 
 

4.2.4 C. Cluster: CAD combinatie 2-3-4) 

Voor het CAD-cluster is gebruik gemaakt van de gegevens van de beheerder van het CAD systeem 
(Bron: Onderzoek Waterkwaliteit CAD-Water d.d. 7 juli 2014) naast de UO gegevens en 
kengetallen voor het Westland (zie 4.2.1). Aan hand van de kengetallen wordt het totaal afvalwater 

op 200.091m3/jr. ingeschat. De hoeveelheid afvalwater die nu in een gemaal samenkomt vanuit 
gemaal wordt ingeschat op: 162.136m3/jr. Dit komt omdat bij een gedeelte van het CAD-systeem 

cluster (38 ha) uiteindelijk op oppervlaktewater loost. Echter gaan we voor de berekening uit van 
totaal hoeveelheid water die door CAD-leiding wordt ingezameld. 
 
In deze CAD-gebieden ligt ook een drukriolering. Glastuinbouwbedrijven kunnen op beide stelsels 
zijn aangesloten. Het is niet bekend hoeveel bedrijfsafvalwater op de drukriolering wordt geloosd; 

deze hoeveelheid is nu op nul gesteld, maar zal feitelijk meer zijn. Er zijn slechts enkele 
woonhuizen op het CAD-systeem aangesloten. Dit is alleen toegestaan als het huishoudelijk 
afvalwater door een septictank wordt geleid i.v.m. de doorstroming in het CAD-systeem. 
De cijfers van het CAD-systeem zijn niet volledig betrouwbaar in te schatten door onduidelijkheid 
wat er nu precies wel en niet op aangesloten is. 
 
 

Deelstelsels: Oppervlakte: Lozing

Rioolstelsel A 28,3 ha 13.309 m³/jaar

Rioolstelsel B 5,1 ha 875 m³/jaar

Rioolstelsel C 2,5 ha 8.239 m³/jaar

Rioolstelsel D 32,1 ha 38.137 m³/jaar

Rioolstelsel E 1,2 ha 4.485 m³/jaar

Rioolstelsel F 0,5 ha

Totaal: 69,7 ha 65.045 m³/jaar

Cluster Kooltuin

Totalen:

68.741 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 515.558€         516.000€        

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 44.682€           45.000€         

Cluster: Kooltuin (totaal)

Hoeveelheid afvalwater:

Totalen:

39.985 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 299.888€         300.000€        

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 25.990€           26.000€         

Hoeveelheid afvalwater:

Cluster: Kooltuin (deelstelsel D)
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Aantal bedrijfslocaties op basis van 

kengetallen 145 Locaties

oppervlakte: Eenheid: lozing op basis van kengetallen:

Bruto oppervlakte 334 ha

Totaal oppervlakte netto glas 188 ha

Huishoudelijk afvalwater bedrijf(5fte/ha 

met 11m3/fte/jr) 55 m³/ha/jaar 10.313 m³/jaar

Huishoudelijke afvalwater woonhuis 

(0,5huis/ha X 104m3/huis/jr n.v.t.

Lozing op oppervlaktewater 38 ha

Spui, condens en filterspoelwater 461 m³/ha/jaar 17.284 m³/jaar

Spuiwater 551 m³/ha/jaar 20.672 m³/jaar

Lozing op riool Duingeest 150 ha

Condens en filterspoelwater 461 m³/ha/jaar 69.137 m³/jaar

Spuiwater 551 m³/ha/jaar 82.686 m³/jaar

200.091 m³/jaarTotaal afvalwater:

Cluster: Cadsysteem Raaphorst Tiend , Lange Stucken, Waalblok (cluster 2, 3, 4)

 
Op basis van de beschikbare kengetallen (zie 4.2.1)wordt voor het CAD cluster afgerond berekend 
dat de investering €1.500.000,- en de jaarkosten €130.000/jr. zouden zijn voor de decentrale 

oplossing van totale cluster (zie onderstaande tabel). Opgemerkt dient te worden dat de gegevens 
van de afvalwaterstroom CAD niet 100% betrouwbaar zijn en een deel van de totale stroom op 
oppervlaktewater zit. Hierdoor is aan te nemen dat er extra investeringen nodig zijn om zaken te 
koppelen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Totalen:

200.091 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 1.500.685€          1.500.000€  

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 130.059€             130.000€     

Cluster: CAD 2,3,4

Hoeveelheid afvalwater:
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4.2.5 D. Cluster: RG de Lier (de Lier en gedeelte Maasland) 

Op basis van de gegevens uit UO registratie en de kengetallen voor het Westland (zie 4.2.1) is er 
voor cluster D. bepaald dat er totaal afvalwater 718.332m3/jr. aanwezig is. Dit is de waarde die 
ook wordt aangehouden voor de berekening van de investeringskosten voor vergelijking tussen de 
schaalniveaus. 
 
In onderstaande tabel is de hoeveelheid afvalwater nog ingedeeld naar soort afvalwater en is het 
totaal cluster nog ingedeeld naar deelclusters met daarbij hoeveelheid hectaren en aan te houden 

afvalwater. Deze indeling zou nog gebruikt kunnen worden om in vervolg stadium deelcluster uit te 
werken in detail en/of business case. 

 
 

Op basis van de beschikbare kengetallen (zie 4.2.1)wordt voor Cluster D. afgerond berekend dat 

de investering €5.400.000,- en de jaarkosten €470.000/jr. zouden zijn voor de decentrale 
oplossing van totale cluster (zie onderstaande tabel). Opgemerkt dient te worden dat dit een erg 
groot cluster is met verschillende deelclusters. Het is mogelijk dat voor een dergelijke grote 
zuivering nog meer schaalvoordelen te halen zijn. Kengetal is berekend op basis van voorbeeld 
case van 100 ha glas. 
 

 

 
 
  

Totalen:

718.332 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 5.387.492€         5.400.000€           

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 466.916€            470.000€              

Cluster: RG De Lier

Hoeveelheid afvalwater:

Aantal bedrijfslocaties op basis van 

kengetallen 278 locaties

Bruto oppervlakte

Netto 

glasoppervlakte Eenheid:

lozing op basis van 

kengetallen:

Bruto oppervlakte 1.320 ha 642 ha

Gemaal Veilingweg (023) 115 ha 56 ha 1.119 m³/ha/jaar 62.473 m³/jaar

Gemaal Oude Liermolen (002) 228 ha 111 ha 1.119 m³/ha/jaar 123.858 m³/jaar

Gemaal Zijtwende (013) 239 ha 116 ha 1.119 m³/ha/jaar 129.844 m³/jaar

Gemaal Disselkoenlaan (009) 11 ha 5 ha 1.119 m³/ha/jaar 5.932 m³/jaar

Injectie 1 in vrij verval (Hoogweg) 164 ha 80 ha 1.119 m³/ha/jaar 89.247 m³/jaar

Injectie 2 in vrij verval (laan van Binnendijk) 30 ha 15 ha 1.119 m³/ha/jaar 16.326 m³/jaar

Injectie 3 in vrij verval (Laan van Poot) 21 ha 10 ha 1.119 m³/ha/jaar 11.428 m³/jaar

Injectie 4 in vrij verval (Hooflaan) 20 ha 10 ha 1.119 m³/ha/jaar 10.884 m³/jaar

Overige verzamelpunten 493 ha 240 ha 1.119 m³/ha/jaar 268.341 m³/jaar

Totaal per soort

Huishoudelijk afvalwater bedrijf(5fte/ha 

met 11m3/fte/jr) 55 m³/ha/jaar 35.302 m³/jaar

Huishoudelijke afvalwater woonhuis 

(0,5huis/ha X 104m3/huis/jr 52 m³/ha/jaar 33.376 m³/jaar

Condens en fi lterspoelwater 461 m³/ha/jaar 295.838 m³/jaar

Spuiwater 551 m³/ha/jaar 353.816 m³/jaar

Totaal kengetal afvalwater: 1.119 m³/ha/jaar 718.332 m³/ha/jaar

718.332 m³/jaar

Cluster: RG De Lier (De Lier en gedeelte Maasland)

Totaal afvalwater:

Uitgangspunten afvalwater binnen cluster
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4.2.6 E. Cluster: Gemaal Staelduin, Oranjepolder 

 
Op basis van de gegevens uit UO registratie en de kengetallen voor het Westland (zie 4.2.1) is er 
voor cluster E. bepaald dat er totaal afvalwater 295.244m3/jr. aanwezig is. Dit is de waarde die ook 
wordt aangehouden voor de berekening van de investeringskosten voor vergelijking tussen de 
schaalniveaus. 
 
In onderstaande tabel is de hoeveelheid afvalwater nog ingedeeld naar soort afvalwater en is het 

totaal cluster nog ingedeeld naar deelclusters met daarbij hoeveelheid hectaren en aan te houden 
afvalwater. Deze indeling zou nog gebruikt kunnen worden om in vervolg stadium deelcluster uit te 
werken in detail en/of business case. 

 
Op basis van de beschikbare kengetallen (zie 4.2.1)wordt voor Cluster E. afgerond berekend dat de 
investering €2.215.000,- en de jaarkosten €192.000/jr. zouden zijn voor de decentrale oplossing 
van totale cluster (zie onderstaande tabel).  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Totalen:

295.244 m³/jaar

Afgerond:

Investering: 7,50 €/m³ 2.214.329€        2.215.000€     

Jaarkosten: 0,65 €/m³/jr. 191.909€           192.000€        

Cluster: Gemaal Staelduinen, Oranjepolder

Hoeveelheid afvalwater:

Aantal bedrijfslocaties op basis van kengetallen 114 locaties

Bruto oppervlakte

Netto 

glasoppervlakte Eenheid:

lozing op basis van 

kengetallen:

Totaal oppervlakte glas 537 ha 264 ha

Direct vanuit Cad 9 108,0 ha 52,5 ha 1.119 m³/ha/jaar 58.773 m³/jaar

Direct vanuit Cluster Oranjepolderlaan 277,0 ha 134,7 ha 1.119 m³/ha/jaar 150.741 m³/jaar

Gemaal Lange Kruisweg (108) bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Keyserstraat (111) bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Tuindersweg (110) bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Maasambacht (100) bebouwde kom 0 m³/jaar

Injectie Van der Lans 14,0 ha 9,5 ha 1.119 m³/ha/jaar 10.632 m³/jaar

Gemaal Oranjewerf (107)  bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Trompstraat (101)  bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Honderdlaand (105) bebouwde kom 0 m³/jaar

Gemaal Kortenaerstraat 7,0 ha 3,4 ha 1.119 m³/ha/jaar 3.809 m³/jaar

Gemaal Bandijkweg (102) Bebouwde kom 0 m³/jaar

Korte Kuisweg/Lange Kruisweg 4,0 ha 1,9 ha 1.119 m³/ha/jaar 2.177 m³/jaar

Kaapsebos en omgeving 127,0 ha 61,8 ha 1.119 m³/ha/jaar 69.112 m³/jaar

Totaal per soort

Huishoudelijk afvalwater bedrijf(5fte/ha met 

11m3/fte/jr) 55 m³/ha/jaar 14.510 m³/jaar

Huishoudelijke afvalwater woonhuis 

(0,5huis/ha X 104m3/huis/jr 52 m³/ha/jaar 13.718 m³/jaar

Condens en fi lterspoelwater 461 m³/ha/jaar 121.593 m³/jaar

Spuiwater 551 m³/ha/jaar 145.423 m³/jaar

Totaal kengetal afvalwater: 1.119 m³/ha/jaar 295.244 m³/ha/jaar

295.244 m³/jaar

Cluster: Gemaal Staelduin, Oranjepolder

Uitgangspunten afvalwater binnen cluster

Totaal afvalwater:
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4.2.7 Samenvatting decentrale clusters 

 

 
  

Investerings-

bedrag (€)

Jaarkosten 

(€/Jr.)

A. Cluster Noukoop (Nootdorp) 73,3 91.179 m³/jaar 690.000€          60.000€         

B. Cluster Kooltuinen en Hoefslag (Pijnacker)* 69,7 68.741 m³/jaar 516.000€          45.000€         

C. CAD-cluster (combi 2-3-4)* 188,0 200.091 m³/jaar 1.500.000€       130.000€       

D. RG De Lier 642,0 718.332 m³/jaar 5.400.000€       470.000€       

E. Gemaal Staelduin, Oranjepolder 264,0 295.244 m³/jaar 2.215.000€       192.000€       

Totalen: 1237 1.373.587 m³/jaar 10.321.000€    897.000€       

hectaren 

glas:
Afvalwater (totaal):

Kosten:

Samenvatting

Decentrale clusters

 * Totaal investeringen bij deze cluster waarschijnlijk hoger door kosten aanpassingen in leidingwerk om afvalwater op 

een punt samen te laten komen.
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4.2.8 Bemonstering buffer Perdik de Lier 

Er zijn 6 steekmonsters genomen en geanalyseerd (GC-MS & LC-MS) van de buffer Perdik in De 
Lier in de periode van 2-2-2015 t/m 9-3-2015. In onderstaande grafiek de resultaten van aantal 
stoffen. In de bijlage 5 de volledige lijst met aangetroffen middelen met waarde in (μg/l). 
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4.3 Centrale oplossing, “4e trap AWZI” 

4.3.1 Gegevens van AWZI Nieuwe Waterweg en verzorgingsgebied 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor de diverse gemalen en AWZI’s prognoses 

gemaakt van de hoeveelheid afvalwater dat wordt verwacht (bron Hoogheemraadschap Delfland). 
Daarbij wordt uitgegaan van de debieten bij DWA (droogweerafvoer). In de opgave zijn de 
maximale uurdebieten weergegeven. De toegepaste vuistregel om deze te gebruiken voor 
jaardebieten is om de uurdebieten te vermenigvuldigen met 3650 (10 uur per dag, 365 dagen per 
jaar). Het prognosejaar dat wordt gebruikt is 2012. Daarnaast is op basis van de netto oppervlakte 
(berekend aan hand van kengetallen Westland en kaartmateriaal) en kengetallen voor spuiwater 
binnen Westland (exclusief condens- en filterspoelwater) het aandeel glastuinbouwwater met 

gewasbeschermingsmiddelen berekend. Uitgangspunt daarbij is dan dat het aandeel 
gewasbeschermingsmiddelen in filterspoelwater verwaarloosbaar. 

 

Samenvatting van het aandeel afvalwater uit de glastuinbouw binnen de AWZI Nieuwe Waterweg is 
onderstaande tabel weergegeven, dit is een aandeel op basis van droog weer afvoer (DWA). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Cluster 

grootte

Netto 

glasopp.

Verwachte 

spuiwaterlozing op 

basis van kengetallen

Totaal debiet op 

gemaal

Percentage 

water met 

gewasbescher

mings-

middelen

38,0 ha

271,0 ha Rioolgemaal monster*

63,0 ha Maalkom bij JJJM vd Burg*

1000,0 ha

1.320 ha 642 ha 353.816 m³/jaar

AWZI Nieuwe waterweg 3.053 ha 1.485 ha 818.333 m³/jaar 6.358.300 m³/jaar 13%

RG Nieuwland (CAD 5,6,7) 226 ha 110 ha 60.578 m³/jaar 434.350 m³/jaar 14%

RG Bonnepad (doorvoergemaal) 233 ha 113 ha 62.454 m³/jaar 4.766.900 m³/jaar doorvoergemaal

RG Groeneweg 149 ha 72 ha 39.938 m³/jaar 51.100 m³/jaar 78%

RG Heenweg 59 ha 29 ha 15.815 m³/jaar 76.650 m³/jaar 21%

RG Honselersdijk 717 ha 349 ha 192.186 m³/jaar 489.100 m³/jaar 39%

RG Kulkweg / Hoek van Holland 77 ha 37 ha 20.639 m³/jaar 843.150 m³/jaar 2%

RG Naaldwijk 358 ha 174 ha 95.959 m³/jaar 2.117.000 m³/jaar 5%

RG Naaldwijk Zuid 433 ha 211 ha 116.062 m³/jaar 664.300 m³/jaar 17%

RG 's-Gravenzande 264 ha 128 ha 70.763 m³/jaar 3.817.900 m³/jaar 2%

RG Stealduin incl. Cad 9 537 ha 261 ha 143.939 m³/jaar 518.300 m³/jaar 28%

Totaal 5.745 ha 1.485 ha 818.333 m³/jaar

Aantal bedrijfslocaties op basis van kengetallen 644 locaties

Aantal bedrijfslocaties op basis UO (excl 

vestigingsplaats Poeldijk, de Lier en Maasland) 907 locaties

Cluster: AWZI Nieuwe waterweg

* In deze CAD-gebieden ligt ook een drukriolering. Glastuinbouwbedrijven kunnen op beide stelsels zijn aangesloten.  Het is niet bekend 

hoeveel bedrijfsafvalwater op de drukriolering wordt geloosd; deze hoeveelheid is nu op nul gesteld,  maar zal feitelijk meer zijn.

RG De Lier (afvoer naar De Grootte Lucht)

CAD 1

CAD Raaphorst Tiend, Lange Stucken (CAD 2, 3)

CAD Waalblok (CAD 4)

Westland overig

Hectare glas 1.485 ha

Debiet AWZI (DWA) 6.358.300 m³/jaar

Spuiwater % Spuiwater

818.333 m³/jaar 13%

Filter+condens % Filter+condens

684.238 m³/jaar 11%

Totaal bedrijfsafvalwater 

Gtb (spui+filter+condens) % Totaal gtb

1.502.571 m³/jaar 24%

AWZI Nieuwe Waterweg
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4.3.2 Centrale zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op een AWZI 

Naast lokale zuivering per tuinderslocatie en de optie om per cluster te zuiveren kan er ook worden 
gekozen voor een centrale zuivering op een AWZI. Dit betekent wel dat al het afvalwater dat op de 
zuivering aankomt behandeld dient te worden. Het spuiwater van de glastuinbouw is hierdoor 
(sterk) verdund waardoor sommige stoffen mogelijk niet meer meetbaar zijn. Het voordeel van 
deze aanpak is dat ook andere microverontreinigingen zoals medicijnresten, brandvertragers en 
hormoon verstorende stoffen ook worden verwijderd. Op basis van bronnen binnen het 
Hoogheemraadschap Delfland zijn de volgende zaken te onderscheiden rondom een vierde trap op 

de AWZI. 
 
Welke methoden zijn er? 
Onderzoek in Duitsland en Zwitserland leert dat er op dit moment drie methoden worden toegepast 
om het effluent van afvalwaterzuiveringen zo te zuiveren dat een groot deel van de 
microverontreinigingen worden verwijderd.  

1. Oxidatie (AOP); dat kan met behulp van Ozon of H2O2/UV (op dit moment lijkt ozon 
goedkoper). Ozon toevoegen aan de afloop van de nabezinktank in een ozonreactor. 
Vervolgens het behandelde water nog door een zandfilter laten lopen. 
 

 
 

2. Poeder Actief Kool (PAK): Dosering van poeder actief kool aan de afloop van de 
nabezinktank. In een mengreactor het PAK laten reageren met de microverontreigingen en 

adsorbeert de gewasbeschermingsmiddelen. Dan een Sedimentatiefilter en als laatste nog 
een zandfilter voor de restdeeltjes. 
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3. Granulaire Actief Kool (GAK):De afloop van de nabezinktank door een GAK. Het effluent 

hoeft niet over een zandfilter. 

 
Op de nieuwe Waterweg is reeds geëxperimenteerd met het GAK principe. Het Stowarapport 2010-
17 over actief kool filtratie bij vier zuiveringen toont aan dat met name imidacloprid moeilijk te 

verwijderen is door GAK. Ook de verwijdering van andere gewasbeschermingsmiddelen loopt 
behoorlijk terug wanneer het filter een aantal maanden in gebruik is. Deze methode is daarom niet 
de meest doelmatige.   

 
 

Kosten zuiveren microverontreinigingen 
Een onlangs verschenen internationale studie van TAPES, Stowa en waterschap de Dommel heeft 
een inventarisatie gemaakt van de kosten en rendementen van een vierde trap zuiveringen die 
gebouwd zijn in Duitsland en Zwitserland. De kosten zijn vertaald naar de Nederlandse situatie en 
komen neer op het volgende kostenplaatje: 
 

Capaciteit AWZI 20.000 i.e. 100.000 i.e. 300.000 i.e. 

Ozonisatie € 0,26  / m
3 

€ 0,22  / m
3
 € 0,19  / m

3
  

Poeder actief kool € 0,30  / m
3
 € 0,23  / m

3
 € 0,21  / m

3
 

Granulair actief kool € 0,33  / m
3
 € 0,31  / m

3
 € 0,30  / m

3
 

 
De normen die in Duitsland en Zwitserland gehanteerd zijn richten zich op concentraties van een 
aantal indicatorstoffen. Hierbij wordt gestreefd naar een zuiveringsrendement van 80 %. Eventuele 

metabolieten die met ozonisatie zouden kunnen ontstaan moeten worden afgevangen. Dat gebeurt 
in Zwitserland en Duitsland met behulp van een zandfilter. De vraag is hoe effectief dat gebeurt. 
Aangeraden wordt om een granulair actief koolfilter na te schakelen. Ook de testen van de 

Wageningen Universiteit( Evaluatie zuiveringstechnieken 2012) tonen aan dat met behulp van 
nageschakelde actief kool 95-100 % gewasbeschermingsmiddelen verwijderd kan worden, 
afhankelijk van gebruiksduur actief kool. De prijs wordt dan wel 35 % duurder wat neer komt op € 
0,30 /m3. De onderzoeksvraag die nog beantwoord moet worden is of een zandfilter afdoende 
zuivert. 
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Wanneer we de bovenstaande gegevens door vertalen naar AWZI Nieuwe Waterweg dan komt dat 
neer op de volgende kosten. 

 

 AWZI Nieuwe Waterweg  

Capaciteit nabehandeling m3/uur 1700  

Totaal behandelde 
hoeveelheid afvalwater per 
jaar 

m3/jaar 8.630.000  
(op basis van 80% totale 
aanvoer AWZI)  

Ozon Totale jaarlijkse lasten  € 1.900.000 

Ozon+GAK Totale jaarlijkse lasten € 2.600.000 

PAK Totale jaarlijkse lasten € 2.000.000 

GAK Totale jaarlijkse lasten € 2.700.000 

   

Ozon + zandfilter kapitaallasten  € 18.000.000 

Ozon+GAK kapitaallasten € 21.000.000 

PAK kapitaallasten € 14.000.000 

GAK kapitaallasten €  5.200.000 

   

Ozon + zandfilter Variabele onderhoud en 

operationele kosten  

€ 810.000 

Ozon+GAK Variabele onderhouds- en 
operationele kosten  

€ 1.300.000 

PAK Variabele onderhouds- en 
operationele kosten  

€ 1.300.000 

GAK Variabele onderhouds- en 

operationele kosten 

€  3.000.000 

 
Kosten zijn erg afhankelijk van de zuiveringseisen die worden opgelegd en de DOC-waarden 
(dissolved organic carbon) van het effluent. Wanneer deze erg hoog zijn dan worden de kosten ook 
hoger. Omdat de samenstelling van het effluent van AWZI Nieuwe Waterweg nogal kan afwijken 

van de samenstelling van effluent in Duitsland en Zwitserland kunnen de exacte kosten nog 
wijzigen.  

4.3.3 Voorkeursvariant centrale zuivering met 4e trap op AWZI Nieuw Waterweg 

Voor de AWZI Nieuwe waterweg is er aan hand van de beschikbare zuiveringstechnieken en 
mogelijkheden afkomstig uit het aparte Quickscan onderzoek beschreven in 4.3.2 ervoor gekozen 
om binnen de Quickscan uit te gaan van de best beschikbare techniek voor hoogste 
zuiveringsrendement op gebied van gewasbeschermingsmiddelen, dit betekent de onderstaande 

voorkeursvariant. Daarbij wordt tevens uitgegaan van de zuiveringscapaciteit en hoeveelheid op 
basis van 80% van totale aanvoer AWZI Nieuwe Waterweg. 

 
Mocht uit lopend onderzoek blijken dat de toepassing van een zandfilter na een ozonisatie 
voldoende is om het zuiveringsrendement te behalen, dan kunnen de kosten van de toepassing van 
granulair actief koollager uitvallen of compleet vervallen.,  
 

Voorkeursvariant centrale oplossing 

Capaciteit zuivering: 1.700 m3/uur 

Totaal afvalwater per jaar: 8.630.000 m3/jaar (op basis van 80% totaal) 

Zuiveringstechniek: Ozon + Granulaire Actief Kool 

Investering: €21.000.000 

Jaarkosten: €  2.600.000 (€0,30 x 8.630.000 m3) 

Berekend aandeel glastuinbouw:  

Hoeveel hectare glastuinbouw achter AWZI 1.485 ha 

Aandeel afvalwater glastuinbouw 24% (op basis van droogweer afvoer) 

Aandeel investering glastuinbouw €5.040.000 

Aandeel jaarkosen glastuinbouw €   624.000 
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4.3.4 Gewasbeschermingsmiddelen in influent Nieuw Waterweg 

(bron: MILIEUJAARVERSLAG AWZI NIEUWE WATERWEG 2013, Bijlage 12. Voortgang onderzoek 
gevolgen van het aansluiten van de glastuinbouw op de effluentkwaliteit van de AWZI Nieuwe 
Waterweg/De Groote Lucht. Status eind 2013) 
 
Ontwikkeling 
De afgelopen jaren heeft Delfland energie en geld gestoken om te zorgen dat de 
glastuinbouwbedrijven zich aansluiten op de riolering. De verwachting is dat dit zorgt voor een 

grotere belasting van de AWZI met gewasbeschermingsmiddelen en schoner oppervlaktewater. Om 
deze theorie te controleren heeft Delfland binnen Programma Schoon Water metingen gedaan bij 
de zuivering de Nieuwe Waterweg. 
 
Er zijn vier ‘influentstrengen’ die naar de zuivering van de Nieuwe Waterweg gaan (DSM, SVTW 
(Stichting Verwerken Tuinafval Westland), Hoek van Holland en ’s Gravenzande. Eind 2012 zijn 

deze strengen apart en volumeproportioneel bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van 
127 gewasbeschermingsmiddelen. In het milieujaarverslag van 2012 is aangegeven welke stoffen 
daadwerkelijk aangetroffen werden bij deze meetcampagne. 
 
In 2013 is op basis van kostenoverwegingen besloten om verder alleen de stengen ’s-Gravenzande 
en SVTW te monitoren. Hierdoor wordt ’s Gravenzande dus representatief gesteld voor het 
aansluiten van de glastuinbouw op de andere stedelijke rioleringsgebieden. 

 
In figuur 6 worden de gewasbeschermingsmiddelen getoond, die in 2012 en in 2013 in zes van de, 
in totaal, acht monsters aanwezig waren. Bij drie gewasbeschermingsmiddelen, die als lijn in de 
figuur aangegeven zijn, zou er sprake kunnen zijn van een lichte stijging. Bij de overige 
gewasbeschermingsmiddelen worden geen aanwijzing gevonden dat de concentratie toeneemt. 
 

 
Figuur 6 Gewasbeschermingsmiddelen in influent ’s Gravenzande (µg/l) gemeten in 2012 en 2013 
gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen in deze figuur, die minimaal 6 keer aantoonbaar waren in de 8 

metingen. 

.  

A      B 

 
C      D 

 
E  
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Aanpak 

Omdat tijdens de metingen op de AWZI Nieuwe Waterweg enkel influent bemonsterd is in de 
diverse inlaten en er niet meteen een koppeling is gemaakt met een meting van het effluent in 
verhouding tot de doorlooptijd. Is er in de Quickscan besloten een meetprotocol op te stellen voor 
het “doormeten” van de AWZI op het gebied van zuiveringscapaciteit gewasbeschermingsmiddelen. 
In vervolg op de Quickscan zal deze “doormeting” worden uitgevoerd en los worden gerapporteerd. 
 
In bijlage 6 van dit rapport vind u het concept meetprotocol voor AWZI Nieuwe Waterweg wat is 

opgesteld door CEW. 
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5. Analyse en vergelijking schaalniveaus 

 

5.1 Kwantitatieve analyse en vergelijking 
 

 
 
Toelichting bij kwantitatieve analyse en vergelijking. 

Voor het individueel schaalniveau is in paragraaf 4.1. een preciezere weergave gemaakt van de 
investering en jaarkosten per ha. Echter om een goede onderlinge vergelijking te maken is voor 
alle drie de schaalniveaus in deze paragraaf dezelfde berekeningssystematiek gehanteerd.  
 
Voor het decentraal schaalniveau moet opgemerkt worden dat de werkelijke investeringskosten en 

jaarkosten (zoals omschreven in paragraaf 4.2) af kunnen wijken. Dit omdat er veel lokale/ 
regionale invloeden zijn op de investeringskosten en exploitatiekosten van clusters. Daarnaast 
speelt daar wellicht ook nog stuk investeringskosten mee voor grondverwerving en aanpassing 
leidingnet naar decentrale zuivering toe, deze kosten zijn niet meegenomen in de Quickscan 
 
Voor het centrale schaalniveau met de extra zuivering op de AWZI moet meegenomen worden dat 
naast de gewasbeschermingsmiddelen ook medicijn en drugsresten worden mee gezuiverd voor 

hetzelfde bedrag. Daarom zijn er twee varianten meegenomen, één variant waarbij de kosten naar 
rato van aandeel glastuinbouwwater worden meegenomen en één variant waar de totale kosten 

doorberekend worden aan de achterliggende hectaren glastuinbouw.  
Wel is er bij de zuivering op centraal niveau uitgegaan van een capaciteit op DWA niveau, dit 
betekent dat bij hevige regenval het afvalwater wat door de AWZI heen gaat niet voor 100% 
gezuiverd kan worden.  

 
Uit de kwantitatieve vergelijking is op te halen dat wanneer alleen gekeken wordt naar het 
glastuinbouwaandeel het zuiveren op de AWZI per hectaren het goedkoopst is, zowel wat betreft 
de investeringen als de jaarkosten. Wanneer men wel de volledige kosten van de centrale 
zuiveringsstap meerekent dan is de decentrale variant het goedkoopst. De lokale individuele 
zuivering is altijd het duurst. Echter dient opgemerkt te worden dat er voor individuele gevallen de 
investeringskosten en jaarkosten lager of gelijk uit kunnen vallen in vergelijking met 

centraal/decentraal aan hand van cijfers uit 4.1. waarbij het afhangt van lozingscijfers en 
bedrijfsgrote. 

5.2 Kwalitatieve analyse en vergelijking 

Op basis van de kwantitatieve analyse is een vergelijking te maken tussen de drie schaalniveaus, 
echter zou er bij de vergelijking ook rekening gehouden moeten worden met een aantal 
kwalitatieve aspecten van de drie schaalniveaus. 
 
Op basis van discussie, ervaring Hoogheemraadschap en ervaring LTO Glaskracht Nederland zijn de 
volgende kwalitatieve aspecten opgenomen in de Quickscan. 

Schaalniveau Investering

Jaarkosten 

(vast+var.)

Oppervlakte 

glas (ha) €/ha Inv. €/ha Jr.

Lokaal

Gemeente Westland totaal 51.397.750€  9.774.106€  2793,5 18.399€  3.499€     

Decentraal

A. Cluster Noukoop (Nootdorp) 690.000€        60.000€        73,3 9.413€     819€         

B. Cluster Kooltuinen en Hoefslag (Pijnacker)* 516.000€        45.000€        69,7 7.403€     646€         

C. CAD-cluster (combi 2-3-4)* 1.500.000€     130.000€      188 7.979€     691€         

D. RG De Lier 5.400.000€     470.000€      642 8.411€     732€         

E. Gemaal Staelduin, Oranjepolder 2.215.000€     192.000€      264 8.390€     727€         

8.319€    723€        

Centraal 

AWZI Nieuwe Waterweg (24% Gtb aandeel doorrekening) 5.040.000€     624.000€      1485 3.394€     420€         

AWZI Nieuwe Waterweg (bij 100% doorrekening) 21.000.000€  2.600.000€  1485 14.141€  1.751€     

Overzicht investerings- en jaarkosten per schaalniveau en terugrekening naar €/ha

 * Totaal investeringen bij deze cluster waarschijnlijk hoger door kosten aanpassingen in leidingwerk om afvalwater op 

een punt samen te laten komen.

Gemiddelde decentrale clusters:
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Handhaafbaarheid 
Bij zuivering op lokaal niveau is er een grotere handhavingsuitdaging (controle aparte zuiveringen) 
dan wanneer zuivering op decentrale of centrale zuivering plaatsvindt. Men zou kunnen stellen dat 
bij centrale zuivering alleen nog maar gehandhaafd hoeft te worden of er geen lozing op 
oppervlakte water plaatsvind. 
 
Efficiëntie van installatie t.o.v. hoeveelheid glastuinbouwwater 

Hier wordt bedoeld het gebruik van de installatie t.o.v. de benodigde zuiveringscapaciteit i.r.t. de 
hoeveelheid afvalwater. 
Bij individueel staat installatie grotendeels stil, maar als installatie draait volledig 
glastuinbouwwater. In decentrale zuivering installatie merendeel van tijd in gebruik, met groot 
aandeel tuinbouwwater, in centrale oplossing installatie nagenoeg continu in gebruik, maar met 
relatief klein aandeel glastuinbouwwater. 

 
Storingsgevoeligheid 
Bij de storingsgevoeligheid wordt bedoeld de kans dat een installatie op storing staat, terwijl er wel 
afvalwater doorheen gaat of zou moeten gaan. 
Hierbij is aan te nemen dat bij veel individuele zuiveringen er altijd een gedeelte op storing zal 
staan, waardoor de kans dat ongezuiverd afvalwater geloosd wordt reëel is. Bij decentrale en 
centrale oplossing, zal mede door inrichting bedrijfsvoering, onderhoudsprotocol en buffercapaciteit 

aangenomen mogen worden dat hier minder sprake zal zijn van storing en doorloop van 
ongezuiverd afvalwater. Met uitzondering van momenten met hevige neerslag, dan zal eventuele 
zuiveringscapaciteit niet voldoende zijn voor debiet totale RWA via AWZI. 
 
Risico's (milieu & bedrijf)/ gevaar 
De aanleg van zuiveringen met bijbehorende chemicaliën levert in basis een vergroot risico voor 
blootstelling milieu en personen. Aan te nemen is dat bij veel individuele zuiveringen er meer risico 

is m.b.t. negatieve effecten op milieu en personen op verschillende locaties in vergelijking tot een 
beperkt aantal decentrale en/ of centrale zuiveringen. Wel is aan te nemen dat door de beperkte 
schaal van de lokale zuivering de impact van een eventueel risico lager zal zijn dan bij decentrale 
en centrale zuivering. Maar bij grotere installatie is het goedkoper om maatregelen door te voeren. 
 
Aanwezige kennis & expertise zuiveringsoperator 

Aan te nemen is dat bij decentrale en centrale zuiveringen de kennis& expertise van de persoon die 
de zuivering bedient groter is dan bij een individuele tuinder op lokaal niveau.  
 
Kwantiteitsverschil van het afvalwater 
De samenstelling van het afvalwater bij een lokale zuivering is relatief homogeen, voor een 
decentrale zuivering is het gezien de cluster keuze ook te verwachten dat de samenstelling geen 
grote spreiding kent. Voor centrale zuivering op een AWZI mag men uitgaan van grote spreiding in 

de samenstelling van afvalwater, dit door de verschillende bronnen van het afvalwater en het effect 
van neerslag op een AWZI. 
 
Energie-efficiëntie / duurzaamheid 
Men kan ervan uitgaan dat een zuivering waar grote hoeveelheden afvalwater gezuiverd worden 
over het algemeen energie-efficiënter zijn dan relatief kleine afvalwaterzuiveringen/ installaties. Dit 
door het behalen van schaalvoordelen. 

 
Bezettingsgraad zuivering (draaitijd/jr) 
Men kan aannemen bij de huidige bedrijfsvoering van een glastuinbouwbedrijf dat er niet continu 
afvalwater vrijkomt, daarbij is het niet aannemelijk dat de buffer grootte zo wordt ingezet dat er 
met een kleine installatie vol continu wordt gezuiverd. Dit mede door de pieken in het vrijkomen 
van afvalwater. 

Voor een decentrale en centrale zuivering kan men door slim toepassen van buffers en uitmiddelen 

van hoeveelheden van verschillende bedrijven uitgaan van een continue zuiveringsinstallatie. 
 
 
Overhead en organisatie 
De uitdaging bij een decentrale en centrale zuiveringsstap is de manier waarop het georganiseerd 
wordt en de kosten worden verhaald op de aangeslotenen. Dit brengt extra kosten met zich mee 

voor overhead en organisatie, daarnaast kan het een complexer geheel worden. In het geval van 
een individuele zuivering, mag men ervan uitgaan dat de zuivering meegenomen wordt in het 
gangbare bedrijfsproces en dat dit geen extra overhead en organisatiekosten oplevert.  
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Bijdragen aan totale waterkwaliteit 
Bij de toepassing van een centrale waterzuivering kan men ervan uitgaan dat de totale bijdrage 
aan de waterkwaliteit een stuk groter is dan bij een lokale en/of decentrale oplossing. Dit omdat 
door het toepassen van een centrale zuiveringsstap voor GBM’s er ook een vermindering van 
medicijn/ drugsresten in het water word bewerkstelligd. Dit omdat er bij een centrale zuivering 
meteen de huishoudelijke afvalwaterstroom wordt meegenomen. 
 

Vergunningverlening/ bestemmingsplan 
Men kan er vanuit gaan dat het bestemmingsplan/ vergunning bij een centrale zuivering helemaal 
niet hoeft worden aangepast en dat bij een lokale zuivering er naar verwachting geen groot 
vraagstuk zal zijn. Echter is er bij een decentrale zuivering sprake van een nieuwe activiteit op een 
nieuwe locatie, daar zal het stuk vergunning en bestemmingsplan altijd uitwerking vragen. 
 

Ruimtebeslag 
Het ruimtebeslag van een zuivering op lokaal niveau kan relatief groot zijn t.o.v. overige systemen 
in het glastuinbouwbedrijf, daarnaast kan het inpassen van een zuiveringsstap in een bestaande 
kas praktische problemen geven t.o.v. ligging leidingen, betonvloeren, bufferruimte e.d. Voor 
decentrale zuivering is het relatief een klein probleem omdat het in basis zal gaan om nieuw 
opgezette zuiveringslocaties, die dan wel enige ruimte in beslag nemen. Voor de centrale zuivering 
mag men aannemen dat dit altijd ingepast kan worden binnen bepaalde randvoorwaarde op de 

locatie van een AWZI. 
 

5.3 Overzicht 

Aan hand van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse en vergelijking is onderstaand overzicht 
gemaakt. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lokaal Cluster Centraal

Investering (hoogte)  +  -/+  -

Investering /ha  --  +/-  +

Exploitatiekosten  -  +/-  +

Handhaafbaarheid  --  +  +

Efficiëntie van installatie t.o.v. glastuinbouwwater  +/-  +  ++

Storingsgevoeligheid  -  +  +

Risico's (milieu & bedrijf)/ gevaar  -  +  +

Aanwezige kennis & expertise zuiveringsoperator  -  +  ++

Kwantiteitsverschil van het afvalwater  +  +/-  - 

Energie-efficientie / duurzaamheid  -  +  +/-

Bezettingsgraad zuivering (draaitijd/jr)  -  +  +

Overhead en organisatie  +  --  -

Bijdragen aan totale waterkwaliteit  +/-  +  ++

Vergunningverlening/ bestemmingsplan  +/-  -  +

Ruimtebeslag  -  +/-  +
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6. Conclusie en discussie 

6.1 Conclusies 

Het doel van de Quickscan was het onderzoeken van het optimale schaalniveau om 
gewasbeschermingsmiddelen uit bedrijfsafvalwater van de glastuinbouw te verwijderen en op 

langere termijn te komen tot sluiting van de waterketen en nagenoeg emissieloze glastuinbouw. 
 
Daarbij kan de Quickscan gebruikt worden om varianten af te wegen en te vergelijken en op 
hoofdlijnen een strategie te kunnen bepalen. Daarnaast kan de Quickscan gebruikt worden om te 
bepalen welke uitwerking, vervolgonderzoek, kennis, beslissingen nodig zijn om uiteindelijk de 
keten te kunnen sluiten en naar nulemissie te komen. 
 

Aan hand van bovenstaande doelstelling van de Quickscan kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden voor de aanpak tot het komen van een nagenoeg emissieloze glastuinbouw 
binnen het in dit rapport beschreven onderzoeksgebied. 
 
Uit de Quickscan komt naar voren dat het zuiveren op lokaal niveau bij de individuele bedrijven 
geen optimale aanpak is binnen het onderzoeksgebied. Zowel op het gebied van investeringen, 
jaarkosten als op het gebied van handhaafbaarheid, operationele kennis en het behalen van de 

doelstelling om te komen tot betere waterkwaliteit lijkt het lokale schaalniveau niet de meest 
effectieve en efficiënte oplossing. Wel is het lokale niveau de manier om enkel de met 
gewasbeschermingsmiddelen verontreinigde stroom te zuiveren zonder menging met andere 
afvalwaterstromen te hebben. Echter is dit tegelijk ook weer een nadeel door de onregelmatigheid 
in het lozingspatroon binnen de bedrijfsvoering. 
 

De decentrale oplossing zou een prima oplossing kunnen zijn op die clusters waar afvalwater 
bijeenkomt op een verzamelpunt en waar dit verzamelpunt relatief eenvoudig ingericht zou kunnen 

worden met buffercapaciteit en zuiveringsstap. Kostentechnisch is het decentrale cluster 
voordeliger dan lokaal maar nadeliger dan centraal (bij enkel toerekening glastuinbouw aandeel).  
Naar verwachting is er in potentie via decentrale clusters ongeveer 70% van het areaal de 
zuiveringsopgave goed in te vullen. 
 

De centrale oplossing bij de AWZI lijkt een interessante oplossing n.a.v. de Quickscan. Ondanks 
dat het verhoudingsgewijs gaat om sterk verdund tuinbouwwater, binnen AWZI Nieuwe waterweg 
schatten we in dat aandeel tuinbouwwater met gewasbeschermingsmiddelen ca 13% van totale 
stroom uitmaakt. Toch lijkt het, als men uitgaat van doorrekening op basis van tuinbouw 
afvalwater (24%), een financieel interessante optie. Daarnaast heeft de centrale oplossing op basis 
van de kwalitatieve analyse en vergelijking ook een groot aantal pluspunten t.o.v. de andere 
schaalniveaus. 

 
Aan hand van deze Quickscan is te concluderen dat er door het Hoogheemraadschap Delfland en 

door LTO Glaskracht Nederland ingezet moet worden op het kunnen invullen van eventuele 
toekomstige wetgeving voor individuele zuiveringsplicht middels centrale en decentrale 
oplossingen.  
 

Indien er wetgeving komt die volledig gebaseerd is op zuiveringsplicht op bedrijfsniveau wordt er 
ingezet op een inefficiënte manier van probleemoplossing en creëert men naar verwachting nieuwe 
problemen voor handhavende instanties en is er grote kans dat doelstellingen uit de Kader Richtlijn 
Water en de 2e nota duurzame gewasbescherming niet gehaald worden. 
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6.2 Doorvertaling Quickscan naar totaal werkgebied Delfland 

Om een doorkijk te geven naar de potentiele totaal oplossing voor het totale werkgebied van het 
Hoogheemraadschap Delfland zijn de resultaten van de Quickscan geëxtrapoleerd naar het 
volledige areaal binnen het werkgebied met daarbij een aantal mogelijke scenario’s. 
 
Als input voor de extrapolatie is de kwantitatieve analyse uit hoofdstuk 5.1 met de daar verkregen 
bedragen per hectaren gebruikt voor lokale en decentrale oplossing. Voor de verschillende AWZI’s 
is met dezelfde investeringsbedragen gerekend als voor AWZI Nieuw waterweg in hoofdstuk 4.3.  

 
Conform de UO registratie van het Hoogheemraadschap Delfland is er voor het totaal gebied 
sprake van afgerond 3.327 hectaren glastuinbouw. 

6.2.1 Scenario.1. Volledig individueel 

Wanneer voor het totale werkgebied van Delfland de oplossing op individueel niveau zou worden 

gevolgd heeft dat de volgende uitwerking. 

 
 

6.2.2 Scenario.2. Individueel + clusters 

Als voor het totale werkgebied van Delfland gekozen wordt om de (in de Quickscan) 5 uitgewerkte 
clusters te realiseren en de overige glastuinbouw hectaren een individuele zuivering te laten 

installeren dan geeft dat het volgende overzicht. 

 

 

6.2.3 Scenario.3. Clusters+AWZI Nieuwe Waterweg+individueel 

Wanneer de resultaten in de Quickscan gecombineerd worden met de zowel de decentrale als de 
centrale oplossing gecombineerd met de individuele invulling van de overige glastuinbouw hectaren 

dat heeft dit de onderstaande uitwerking. Er zijn voor scenario 3 twee varianten berekent, één 
variant met 100% kosten doorbelasting van de 4e trap AWZI Nieuwe Waterweg en één variant met 

de doorberekening van het glastuinbouw aandeel afvalwater (24%). 
 

 
 

 

Sc.3.1 

AWZI Nieuwe Waterweg (100%) + 2 

clusters (C en E) + rest individueel

Oppervlakte 

glas (ha)

€/ha Inv. €/ha Jr. Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

AWZI Nieuwe Waterweg (100%) 1485 21.000.000€    2.600.000€     

Clusters C+E Quickscan 452 3.715.000€       322.000€        

Restant individueel 1390 18.399€   3.499€  25.574.681€    4.863.436€     

Totaal: 3327 50.289.681€    7.785.436€     

Sc.1. 

volledig individueel 

Oppervlakte 

glas (ha)

€/ha Inv. €/ha Jr. Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

Individueel 3327 18.399€   3.499€  61.213.644€    11.640.756€  

Sc.2.  

5 clusters + rest individueel

Oppervlakte 

glas (ha)

€/ha Inv. €/ha Jr. Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

5 clusters Quickscan 1237 10.321.000€    897.000€        

Restant individueel 2090 18.399€   3.499€  38.454.017€    7.312.648€     

Totaal: 3327 48.775.017€    8.209.648€     
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6.2.4 Scenario.4. Volledig centraal via AWZI’s 

Als voor het totale werkgebied van Delfland gekozen wordt voor de volledige centrale oplossing op 
de in het gebied aanwezige AWZI’s (3st) dan geeft dat de onderstaande uitwerking. 

 
Er zijn voor scenario 4 twee varianten berekent, één variant met 100% kosten doorbelasting van 
de 4e trap AWZI’s en één variant met de doorberekening van het glastuinbouw aandeel afvalwater 
(24%, 3% en 1,6%). 
 

 
 

 
 
Hieronder de uitwerking van de verschillende AWZI’s binnen het werkgebied van Delfland. De 

uitwerking is gebaseerd op de in hoofdstuk 4.3 uitgewerkte centrale variant voor AWZI Nieuwe 
Waterweg. 
 

Voorkeursvariant centrale oplossing AWZI Nieuwe Waterweg 

Capaciteit zuivering: 1.700 m3/uur 

Totaal afvalwater per jaar: 8.630.000  m3/jaar 

Zuiveringstechniek: Ozon + Granulaire Actief Kool 

Investering: €21.000.000 

Jaarkosten: €  2.600.000 (€0,30 x 8.630.000 m3) 

Berekend aandeel glastuinbouw:  

Hoeveel hectare glastuinbouw achter AWZI 1.485 ha 

Aandeel afvalwater glastuinbouw* 24% (op basis van droogweer afvoer) 

Aandeel investering glastuinbouw €5.040.000 

Aandeel jaarkosten glastuinbouw €   624.000 

 

Voorkeursvariant centrale oplossing AWZI De Groote Lucht 

Capaciteit zuivering: 5.460  m3/uur 

Totaal afvalwater per jaar: 26.178.137 m3/jaar 

Zuiveringstechniek: Ozon + Granulaire Actief Kool 

Investering: €61.000.000 

Jaarkosten: €  7.800.000 (€0,30 x 26.000.000 m3) 

Sc.3.2 

AWZI Nieuwe Waterweg (24%) +

2 clusters (C en E) + rest individueel

Oppervlakte 

glas (ha)

€/ha Inv. €/ha Jr. Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

AWZI Nieuwe Waterweg (24%) 1485 5.040.000€       624.000€        

Clusters C+E Quickscan 452 3.715.000€       322.000€        

Restant individueel 1390 18.399€   3.499€  25.574.681€    4.863.436€     

Totaal: 3327 34.329.681€    5.809.436€     

Sc.4.1

Volledig centraal via AWZ's (3st) 

(100%)

Oppervlakte 

glas (ha)

Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

AWZI Nieuwe Waterweg (100%) 1485 21.000.000€     2.600.000€     

AWZI De Groote Lucht (100%) 642 61.000.000€     7.800.000€     

AWZI Harnaschpolder (100%) 1200 156.000.000€   21.600.000€  

Totaal: 3327 238.000.000€   32.000.000€  

Sc.4.2

Volledig centraal via AWZ's (3st) 

(##%)

Oppervlakte 

glas (ha)

Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

AWZI Nieuwe Waterweg (24%) 1485 5.040.000€       624.000€        

AWZI De Groote Lucht (3%) 642 1.830.000€       234.000€        

AWZI Harnaschpolder (1,6%) 1200 2.600.000€       360.000€        

Totaal: 3327 9.470.000€       1.218.000€     
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Berekend aandeel glastuinbouw:  

Hoeveel hectare glastuinbouw achter AWZI 642 ha 

Aandeel afvalwater glastuinbouw* 3% (op basis van droogweer afvoer) 

Aandeel investering glastuinbouw €1.830.000 

Aandeel jaarkosten glastuinbouw €   234.000 

 

Voorkeursvariant centrale oplossing AWZI Harnaschpolder 

Capaciteit zuivering: 14.000 m3/uur 

Totaal afvalwater per jaar: 72.000.000  m3/jaar 

Zuiveringstechniek: Ozon + Granulaire Actief Kool 

Investering: €156.000.000 

Jaarkosten: €  21.600.000 (€0,30 x 72.000.000 m3) 

Berekend aandeel glastuinbouw:  

Hoeveel hectare glastuinbouw achter AWZI 1.200 ha 

Aandeel afvalwater glastuinbouw* 1,6% (op basis van droogweer afvoer) 

Aandeel investering glastuinbouw €2.600.000 

Aandeel jaarkosten glastuinbouw €   360.000 

  
* Opmerking: Het aandeel afvalwater glastuinbouw op het totale volume is niet maatgevend. Voor het 
verwijderen van organische microverontreinigingen moet de gehele afvalwaterstroom worden behandeld bij 
een centrale oplossing (of in ieder geval minstens de DWA stroom). De dosering en behandeltijd zijn sterk 
afhankelijk van de afbreekbaarheid van de toxische stoffen. Indien gewasbeschermingsmiddelen de lastigste 
stoffen zijn om af te breken dan zijn deze stoffen maatgevend voor de installatie en dus bepalen deze stoffen 
in hoge mate de totale kosten van de gehele installatie. 

 

6.2.5 Samenvatting scenario’s totale werkgebied Delfland 

Op basis van scenario’s 1 t/m 4.2 is onderstaande samenvatting te maken. Hieruit is af te leiden 
dat de totale investeringen en bijbehorende jaarkosten voor scenario 4.1 het hoogst zijn. Dit is met 
name te verklaren door de 100% doorbelasting van de kosten aan de glastuinbouw. Wanneer dit 
gebeurd op basis van het aandeel glastuinbouwafvalwater zoals in scenario 4.2 dan is dit veruit de 
variant met laagste kosten (voor glastuinbouw). 
 
De variant waarbinnen AWZI Nieuwe waterweg gevombineerd wordt met decentraal en lokaal is 

wellicht interessantste optie wanneer het investeringsbedrag voor alle AWZI’s te hoog word 
bevonden.  
 

 
 
  

Samenvatting scenario's
Investering 

(€):

Jaarkosten 

€/Jr.:

Sc.1. volledig individueel 61.213.644€     11.640.756€     

Sc.2. 5 clusters + rest individueel 48.775.017€     8.209.648€       

Sc.3.1. AWZI Nieuwe Waterweg 

(100%) + 2 clusters (C en E) + rest 

individueel 50.289.681€     7.785.436€       

Sc.3.2. AWZI Nieuwe Waterweg 

(24%) + 2 clusters (C en E) + rest 

individueel 34.329.681€     5.809.436€       

Sc.4.1. Volledig centraal via AWZ's 

(3st) (100%) 238.000.000€   32.000.000€     

Sc.4.2.Volledig centraal via AWZ's 

(3st) (##%)* 9.470.000€       1.218.000€       

* Percentage op basis van verhouding afvalwater glastuinbouw op AWZI
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6.3 Discussie 

De volgende discussie- en aandachtspunten dienen genoemd te worden: 
 

 Bij zuiveringskosten op lokaal schaalniveau is er uitgegaan van bedragen gebaseerd op 
800m3/ha/jr. In kengetallen bij decentraal en centraal schaalniveau is onderscheid 
gemaakt in hoeveelheden per teelt.  
Dit geeft één bandbreedte binnen de vergelijkingen van deze Quickscan, waarbij op 
individueel niveau en specifieke bedrijfssituaties waarden voor hoeveelheden en benodigde 

investeringen af kunnen wijken. 
 Bij het decentrale schaalniveau dient met rekening te houden dat in sommige gebieden 

geen clusters te onderscheiden zijn door combinaties van CAD, drukriolering- en vrij 
vervalstelsels. In deze gebieden is een decentrale oplossing niet of nauwelijks aanwezig/ 
mogelijk, daarmee is een decentrale oplossing uiteindelijk nooit voor 100% van het 
glastuinbouwareaal haalbaar. 

 Voor glastuinbouwclusters waar een CAD stelsel aanwezig is, zou in basis een decentrale 
oplossing eerder haalbaar kunnen zijn wanneer er minimale hoeveelheden huishoudelijk 
afvalwater geloosd worden in het systeem. Hierdoor zijn naar verwachting concentraties 
hoger en debieten lager, dit pakt in potentie positief uit op een business case. 

 Bij het centrale schaalniveau is AWZI Nieuwe waterweg gekozen om uit te werken. Uit 
inventarisatie blijkt dat het aandeel glastuinbouw binnen het verzorgingsgebied van deze 
AWZI relatief groot is. De in de Quickscan gehanteerde cijfers en vergelijking met andere 

schaalniveaus kan bij andere AWZI’s anders uitvallen. 
 Binnen de Quickscan is bij de zuivering op centraal niveau bij de AWZI gekozen voor best 

beschikbare combinatie van zuiveringstechnieken op dit moment, welke daarmee ook de 
duurste is. Of dit reëel is, zal uiteindelijke een bestuurlijke afweging moeten zijn t.o.v. 
kosten en vereist rendement.  

 Op dit moment is er nog geen mogelijkheid bekend om zuiveringskosten op centraal niveau 
door te belasten aan individuele bedrijven door een publieke instelling. De mogelijkheden 

daarvoor zouden inzichtelijk gemaakt moeten worden voordat definitief een centrale 
oplossing haalbaar geacht wordt. 

 Binnen de centrale oplossing is een variant uitgewerkt voor de AWZI op basis van 80% 
totale influent, dit betekent dat bij extreme regenval niet de volledige afvalwaterstroom 
gezuiverd wordt met de extra zuiveringsstap.  Echter zal het geloosde water (wat dus niet 
na behandeld wordt) een lagere concentratie hebben door verdunning. 
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7. Aanbevelingen 

N.a.v. de uitgevoerder werkzaamheden en inventarisatie in deze Quickscan worden de volgende 

aanbevelingen gedaan: 
 

 Ga in overleg met het ministerie van I&M en EZ om mogelijkheden te creeëren voor 
centrale en decentrale oplossingen in wetgeving. 

 Werk de centrale oplossing  AWZI Nieuwe Waterweg uit in een pilot project, waarbij 
ingezoomd wordt op juridisch vraagstuk van kosten doorbelasten en businesscase voor 
zuiveringstechniek. 

 Voer in kader van het hierboven beschreven pilot project het in de quickscan omschreven 
meetprotocol uit. Zodat er meer inzicht is in concentraties gewasbeschermingsmiddelen en 
zuiverings effect huidige AWZI 

 Bekijk of het mogelijk is om voor cluster Noukoop een businesscase te maken die 

vergelijkbaar is met AquaReUse Bleiswijk. Qua schaalniveau en opzet is dit cluster geschikt 
voor een decentrale oplossing kunnen bieden 

 Ga in overleg met de tuinders in de gedefieerde clusters, om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. 
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8. Bronvermelding 

Voor de Quickscan Glastuinbouw Delfland zijn verschillende bronnen gebruikt, hieronder een 

overzicht van de gebruikte literatuur en gegevens. 
 
Kaartmateriaal 

 Gegevens drukriolering gemeente Westland, 2015. 
Gegevens drukriolering gemeente Pijnacker-Nootdorp, clusters Kooltuin en Noukoop 2015 

 Gegevens transportleidingen Hoogheemraadschap Delfland, 2015 
 Topografische basiskaart Nederland 

 CAD-systeem, tuindersvereniging  
 
Rapporten 
Wageningen UR Glastuinbouw en LEI 2012-2015 

Diverse rapportages  rondom kosten individuele zuiveringstechnieken en kosten. 
 

Aqua-Terra Nova (juli 2014) 
Onderzoek Waterkwaliteit CAD-water, Gebieden Raaphorst Tiend, Lange Stucken en Waalblok 
 
Hoogheemraadschap Delfland (2014) 
Miliejaarverslag AWZI Nieuwe Waterweg 2013 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, (2014) 

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 
 
TNS Nipo in opdracht van VEWIN (februari 2014) 
Watergebruik Thuis 2013 
 

Início, Rotterdam (2013) 
Monitor glastuinbouw Zuid-Holland 2012. 

 
 
Organisaties/ publicaties 

 LTO Glaskracht Nederland 2015, diverse kengetallen spuiwater uit glastuinbouw 
 Hoogheemraadschap van Delfland, zuiveringstechnieken 4e trap AWZI 
 Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht Nederland 2015. Beoordeling 

kwalitatieve uitgangspunten. 
 Hoogheemraadschap Delfland. Capaciteiten AWZI Nieuwe Waterweg en diverse 

aangesloten gemalen d.m.v. prognoses 2012 Hoogheemraadschap van Delfland. 
 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Theo Cuijpers. Globale 

investeringscijfers en jaarkosten AquaReUse systeem Bleiswijk. 
 Meldingsformulier Besluit Glastuinbouw, gebruikt tot 2013 

 Hoogheemraadschap van Delfland, UO registratie 2013 

 
Websites 

 2015 www.cbs.nl 
 2015 www.glastuinbouwwaterproof.nl  
 2015 www.aquareuse.nl  
 
  

http://www.cbs.nl/
http://www.glastuinbouwwaterproof.nl/
http://www.aquareuse.nl/
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Bijlage 1. Overzicht basisgegevens inventarisatie glastuinbouw 

In onderstaand figuur wordt de verdeling bedrijfstype glastuinbouw in Zuid-Holland weergegeven 

(bron: Monitor glastuinbouw Zuid-Holland 2012). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gemeente

Westland

Oppervlakte 

(ha)

aantal 

bedrijven

gem. 

bedrijfsgrootte

Glasgroentenbedrijven 2011 911,9 207 4,4

Snijbloemenbedrijven 2011 667,5 318 2,1

Pot- en perkplantbedrijven 2011 574,9 229 2,5

Boomkwekerijbedrijven 2011 48,5 26 1,9

Overige teelt onder glas 2011 263,5 103 2,6

Totaal: 2466 883

Gemeente

Pijnacker-Nootdorp

Oppervlakte 

(ha)

aantal 

bedrijven

gem. 

bedrijfsgrootte

Glasgroentenbedrijven 2011 194,5 50 3,9

Snijbloemenbedrijven 2011 117,1 58 2

Pot- en perkplantbedrijven 2011 38,6 27 1,4

Boomkwekerijbedrijven 2011 0 0 0

Overige teelt onder glas 2011 21,1 15 1,4

Totaal: 371 150

Bedrijfstype onder glas (2011)

Bron: Monitor glastuinbouw Zuid-Holland 2012, Provincie Zuid Holland/ Início, .d.d maart 2013
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Tuinbouw onder glas, totaal

Gemeente Westland 2012 2013 2014

Aantal bedrijven: 840 804 751

Aantal hectaren: 2448 2386 2379

Tuinbouw onder glas, totaal

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2012 2013 2014

Aantal bedrijven: 360 352 357

Aantal hectaren: 147 139 126

Bron: CBS maart 2015

Bron: CBS maart 2015
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Bijlage 2. Overzichtskaarten decentrale clusters 

 

Overzichtstekening Kooltuin en Noukoop. 
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A. Cluster: Noukoop (Nootdorp) 
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B. Cluster: Kooltuin (Pijnacker) 
 

 

 
 
 
 
 
 



44 
Quickscan Glastuinbouw Delfland 

 

 
 
 
 

C. Cluster: CAD combinatie 2-3-4 
 

 

 
D. Cluster: RG De Lier (Licht groene arcering) 
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E. Cluster: Gemaal Staelduinen, Oranjepolder (Lichtblauwe arcering) 
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Werkgebied AWZI Nieuwe Waterweg 
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Satteliet foto gemeente Westland 

 
Satteliet foto gemeente Pijnacker-Nootdorp 
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Bijlage 3. Investerings- en jaarkosten overzicht individueel zuiveren 
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Bijlage 4. Memo Toelichting op Excel-werkbladen 

met rioleringsgegevens 

 
 

1. Algemene informatie 
1.1 UO-cijfers 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de UO-registratie van 2013 van het gehele werkgebied 

geleverd. De registratie van de lozingscijfers bleek onbruikbaar omdat de registratie op dit vlak 
onbetrouwbaar bleek te zijn. Dit feit was al eerder bekend. 
 
De adressen, oppervlakten en teelten van de UO-registratie zijn gebruikt. Aan de hand van de 
kennis van AAB Nederland in het gebied, zijn diverse gegevens aangevuld en gecorrigeerd. Zo 

werd bij vele bedrijven de teelt als ‘onbekend’ aangeduid (hier is een teelt aan toekend indien dit 

bekend was) of waren oppervlakten van verschillende locaties opgeteld. 
 
1.2 Kengetallen 
LTO Glaskracht Nederland heeft kengetallen aangeleverd voor wat betreft de lozing van 
verschillende glastuinbouwbedrijven. Daarbij is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid 
spuiwater per teeltgroep. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in: 

- teelt in de grond; 

- teelt van groentengewassen; 

- teelt van orchideeën; 

- teelt van potplanten; 

- teelt van gerbera en roos; 

- teelt van (overige) snijbloemen. 

 
Daarnaast is een inschatting gemaakt van de lozing van de hoeveelheid filterspoelwater en 
condenswater van de stookinstallaties. Met name het spuiwater kan gewasbeschermingsmiddelen 
bevatten. Deze waterstroom is daarom nader bekeken. De kengetallen voor de hoeveelheid 

filterspoelwater en condenswater van de stookinstallaties zijn niet getoetst aan de hand van de 
informatie over het rioolstelsel in Noukoop en Kooltuin. Opgemerkt moet worden dat 
filterspoelwater ook gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten; er wordt echter ingeschat dat het 
gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen laag zal zijn. 
 
Het uitgangspunt is dat de glastuinbouwbedrijven het spuiwater, filterspoelwater, condenswater 

van de stookinstallaties en het huishoudelijk afvalwater geheel op het riool lozen. Gezien de vele 
controles op de bedrijven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, acht het 
Hoogheemraadschap van Delfland dit standpunt acceptabel. 
 

1.3 Detailinformatie Noukoop en Kooltuin 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor de glastuinbouwgebieden Noukoop en Kooltuin de 
lozingsgegevens van de rioolputten van de betreffende kwekers geleverd. Aan de hand van deze 

cijfers kan worden bepaald hoeveel afvalwater per bedrijf wordt geloosd. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat hierbij vaak woonhuizen zijn aangesloten op dezelfde rioolput. 
In de overzichten is gerekend met het afvalwater dat door het bedrijf op de rioolput wordt geloosd 
(inclusief huishoudelijke afvalwater van het bedrijf). Van het door de gemeente opgegeven debiet 
is 112 m³ afvalwater per woonhuis per jaar (in Pijnacker-Nootdorp) afgetrokken om het 
bedrijfsafvalwater te berekenen. 
 

1.4 Kengetallen n.a.v. detailinformatie 
Aan de hand van de detailinformatie zijn de kengetallen getoetst en bijgesteld. De kengetallen 
worden ook gebruikt voor de gebieden in en om het Westland die beoordeeld zijn. Daarbij is 

geaccepteerd dat de glastuinbouwgebieden verschillend zijn. De correctie op de verschillende 
teelten is wel doorgevoerd omdat ook voor het Westland en omgeving een onderscheid is gemaakt 
in de verschillende teeltgoepen (grond, groentegewassen, orchideeën, potplanten, gerbera en roos 

en overige snijbloemen). Deze informatie komt voort uit de UO-registratie. In het Westland is nog 
een extra teeltgroep toegevoegd: plantenkwekers. Deze groep kwam niet voor in Noukoop en 
Kooltuin, maar is wat betreft de lozing van spuiwater wel als afzonderlijke groep aan te merken. 
Deze lozingscijfers zijn dus niet getoetst aan feitelijke lozingen in Noukoop en Kooltuin. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vbo.nl/agrarisch//agrarisch-80839--.html?v%3Dprint&ei=gYU3VYXnLsXEPd-6gKgL&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNGiwqUiNkMBbgYMoq8FDs69zlbkXw&ust=1429788415168553


50 
Quickscan Glastuinbouw Delfland 

1.5 Kaartmateriaal 

De betreffende gemeenten hebben de GBKN-kaarten van de gebieden geleverd. Aan de hand van 
deze kaarten konden de gegevens uit de UO-registratie worden geprojecteerd op de verschillende 
gebieden. 
 
In Noukoop en Kooltuin zijn alle kwekerijen apart genummerd zodat de rioolputten op de kaart 
konden worden gerelateerd aan de teelten uit de UO-registratie. 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een kaart aangeleverd waarop de hoofdgemalen staan. 
Tevens is op deze kaart aangegeven welk gebied op deze hoofdgemalen is aangesloten. De heer P. 
Vellekoop van de gemeente Westland beschikt over detailinformatie van het gebied. Hij heeft op 
enkele punten grenscorrecties aangegeven.  
 
In de glastuinbouwgebieden liggen veelal drukrioolstelsels. Vanuit deze stelsels gaat het water naar 

een hoofdgemaal. Deze hoofdgemalen pompen het water weer door naar een AWZI.  

 
 
Op een drukrioolstelsel zijn echter niet alleen glastuinbouwbedrijven aangesloten. Aan de hand van 
kengetallen is bepaald hoeveel spuiwater vanuit de glastuinbouw bij een RG-gemaal komt. De 
capaciteiten van de RG-gemalen zijn door het Hoogheemraadschap van Delfland aangeleverd. Op 
deze wijze kon worden bepaald hoeveel procent van het totale water dat door een RG-gemaal 
wordt verpompt, bestaat uit spuiwater dat gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten (op basis 

van kengetallen). 
 
Op basis van de rioolstelsels zijn per RG-gemaal clusters gevormd die glastuinbouwbedrijven 
bevatten. Daarbij zijn de grenzen bepaald door de glastuinbouwbedrijven. De woonkernen 

bijvoorbeeld zijn niet opgenomen in de clusters. Op deze wijze vormen de clusters verschillende 
glastuinbouwgebieden. Uit de tekening bleek hoe groot deze glastuinbouwgebieden samen zijn. Uit 
de UO-registratie bleek hoeveel teeltoppervlak hierin aanwezig was. Hieruit bleek hoeveel procent 

van de Westland-clusters bestaat uit netto-teeltoppervlak. Op deze wijze is vervolgens per cluster 
bepaald hoeveel teeltoppervlak aanwezig was. 
 
Uit de UO-registratie zijn de bedrijven naar voren gehaald die in de rioolcluster Westland zitten. 
Hierbij zitten ook enkele bedrijven uit Hoek van Holland en Maasland. Binnen dit grote rioolcluster 
is vervolgens bepaald hoe groot het aandeel is van de verschillende teelten. Bij de berekeningen is 

er vervolgens vanuit gegaan dat de teelten over alle clusters hetzelfde verdeeld zijn. Feitelijk zijn 
er verschillen, maar het zou te veel tijd kosten om deze details te verwerken. 
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1.6 Schaalniveaus 

De rioolstelsels verzamelen het afvalwater. Bij de glastuinbouwbedrijven is het afvalwater dat 
gewasbeschermingsmiddelen bevat (spuiwater) in geconcentreerde vorm aanwezig. Hoe verder het 

afvalwater richting de AWZI 
stroomt, hoe meer er sprake is 
van een verdunning. 
Daarentegen is er wel sprake 
van schaalvoordelen als het 

spuiwater van meer 
glastuinbouw-bedrijven wordt 
gezuiverd. Aan de hand van de 
kosten per schaalniveau en het 
verdunnings-niveau, kan een 
inschatting worden gemaakt van 

de kosten per schaalniveau om 
het spuiwater te ontdoen van 
gewasbeschermings-middelen. 
 
 
Er is onderzocht wat de 
verschillende capaciteiten zijn 

op de verschillende 
schaalniveaus. 
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2. Toelichting op kengetallen 

 
2.1 Gegevens van LTO Glaskracht Nederland 
Aan de hand van praktijkgegevens heeft LTO Glaskracht Nederland een inschatting gemaakt 
hoeveel bedrijfsafvalwater door verschillende kwekerijen wordt geloosd. Hieronder zijn de 
kengetallen weergegeven. 

  Soort water  Kengetallen 

Condenswater van 

stookinstallaties 400 m³/ha/jaar 

Filterspoelwater 200 m³/ha/jaar 

Totaal 

     

Te lozen spuiwater   

Gerbera  1.250 m³/ha/jaar 

Grondteelt  500 m³/ha/jaar 

Groenten  450 m³/ha/jaar 

Orchidee  2.000 m³/ha/jaar 

Plantenkwekerij  1.250 m³/ha/jaar 

Potplanten  100 m³/ha/jaar 

Roos  1.2500 m³/ha/jaar 

Snijbloem  800 m³/ha/jaar 

Onbekend  500 m³/ha/jaar 

 

De feitelijke lozingscijfers in Noukoop en Kooltuin zijn als toetsingskader gebruikt om deze cijfers 
te kunnen controleren. 

 
2.2 Huishoudelijk afvalwater bij bedrijven 
Door de glastuinbouwbedrijven wordt via dezelfde rioolput ook het huishoudelijk afvalwater 
geloosd. Aan de hand van enkele kengetallen kan worden bepaald hoeveel huishoudelijk afvalwater 
door de bedrijven wordt geloosd. Het huishoudelijk afvalwater wordt veroorzaakt door de mensen 
die er werken. In het Meldingsformulier Besluit Glastuinbouw dat tot 2013 werd gebruikt zijn 
enkele kengetallen genoemd: 

Een i.e. is te berekenen door het aantal kubieke meters water per jaar te vermenigvuldigen met 
een factor 0,023 of het aantal mandagen te vermenigvuldigen met een factor 0,0011. 
 
Uitgaande van 230 mandagen per F.T.E. wordt er per F.T.E. 230x0,0011=0,253 i.e. gegenereerd. 

Wordt 0,253 i.e. gedeeld door 0,023 dan hebben we het aantal m³ per werknemer: 11 m³/FTE. 
 
Vervolgens wordt er uitgegaan van 5 F.T.E. per hectare. Dit betekent dat er 55 (5x11) m³/ha aan 

huishoudelijk afvalwater wordt geproduceerd. 
 
2.3 Huishoudelijk afvalwater van woonhuizen 
Bedrijven zijn veelal aangesloten op dezelfde rioolput als het nabijgelegen woonhuis. Soms zijn er 
zelfs meer woonhuizen aangesloten op dezelfde rioolput. Er moet dus een inschatting worden 
gemaakt van de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater dat per woonhuis wordt geloosd. 

 
In woonhuizen komt het huishoudelijk afvalwater grofweg overeen met het gebruik van 
leidingwater. Op de website van het CBS (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-
milieu/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3349-wm.htm) is aangegeven dat het huishoudelijk 
gebruik van leidingwater in 2009 119 liter per persoon per dag bedraagt (43,4 m³/jaar). 

 
Het CBS heeft in het rapport ‘Demografische kerncijfers per gemeente 2014’ aangegeven uit 

hoeveel personen een huishouden bestaat. In gemeente Westland bedraagt het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 2,4. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 2,6.  
 
Dit betekent dat het leidingwatergebruik (en dus ook het huishoudelijk afvalwater) per woonhuis in 
het Westland 43,4x2,4=104 m³ bedraagt. In Pijnacker-Nootdorp bedraagt dit 43,4x2,6=112 m³. 
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2.4 Toets van kengetallen 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de debietgegevens van 2014 verstrekt van de rioolputten 
en meters in de leidingen. Met name de debietmeters in de leidingen kunnen afwijken. Maar ook 
overige debietmeters kunnen afwijken. In de overzichten stonden dagdebieten. In sommige 
gevallen waren deze negatief. In deze gevallen zijn de negatieve waarden vervangen door waarden 
die zijn ingeschat op basis van de debieten in andere perioden. 
 

In enkele gevallen was het lozingscijfer onbetrouwbaar. Dit is het geval als de lozing nul blijkt te 
zijn. Bovendien zijn voor elke teelt de hoogste en laagste lozing als onbetrouwbaar geacht (dit is 
niet gedaan als er slechts 3 bedrijven in een teeltgroep zitten. Hiermee wordt een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld gevormd van de lozing.  
 
Uit de kaart blijkt of ook woonhuizen op dezelfde rioolput zijn aangesloten. De bedrijfslozing is 

gecorrigeerd op basis van 112 m³/woonhuis. 
 
Het bleek dat de feitelijke lozingscijfers afwijken van de kengetallen. 
 

 
 

In het bovenstaande overzicht zijn minder bedrijven verwerkt dan het totaal aantal in Kooltuin en 
Noukoop (69,7+73,3=143,0 ha) omdat de onbetrouwbare gegevens weggelaten zijn. 
 
De spuiwaterhoeveelheden in Kooltuin en Noukoop zijn berekend door het condenswater van de 

stookinstallaties en filterspoelwater (op basis van kengetallen) in mindering te brengen op de 
feitelijke lozing. Als blijkt dat de kengetallen voor het condenswater van de stookinstalaties en het 

filterspoelwater hoger zijn dan de feitelijke lozing, dan ontstaat er een negatieve waarde voor het 
spuiwater. 
 
Hoogst waarschijnlijk wordt het condenswater van de stookinstallaties niet op het riool geloosd. Bij 
potplanten en de teelt in de grond wordt er waarschijnlijk geen filterspoelwater geloosd omdat hier 
andere teeltsystemen worden gebruikt. Als de feitelijke lozingscijfers hierop worden gecorrigeerd 
wordt, ontstaat de volgende inschatting van de hoeveelheid spuiwater. 

 
 

Overzicht op basis van kengetallen

Teelt(wijze) Oppervlak

Lozing uit bedrijf 

(exclusief 

woonhuizen)

Feitelijke lozing uit 

bedrijven (exclusief 

woonhuizen)

Geschatte 

hoeveelheid spuiwater 

met kengetallen 

(aftrek van 600 m³/ha)

Groententeelt 45,4 ha 40.972 m³/jaar 902 m³/ha/jaar 302 m³/ha/jaar

Grondteelt 4,2 ha 1.546 m³/jaar 368 m³/ha/jaar -232 m³/ha/jaar

Onbekend 4,2 ha 885 m³/jaar 211 m³/ha/jaar -389 m³/ha/jaar

Orchideeënteelt 10,6 ha 14.716 m³/jaar 1.388 m³/ha/jaar 788 m³/ha/jaar

Potplantenteelt 6,6 ha 2.165 m³/jaar 328 m³/ha/jaar -272 m³/ha/jaar

Roos en gerbera 19,5 ha 21.524 m³/jaar 1.104 m³/ha/jaar 504 m³/ha/jaar

Snijbloementeelt 5,1 ha 2.036 m³/jaar 399 m³/ha/jaar -201 m³/ha/jaar

Totaal 95,6 ha 83.844 m³/jaar

Teelt(wijze) Oppervlak

Lozing uit bedrijf 

(exclusief 

woonhuizen)

Feitelijke lozing uit 

bedrijven (exclusief 

woonhuizen)

Geschatte 

hoeveelheid 

filterspoelwater

Geschatte hoeveelheid 

spuiwater met 

kengetallen (aftrek van 

filterspoelwater)

Oorspronkelijke 

kengetallen voor 

spuiwater

Groententeelt 45,4 ha 40.972 m³/jaar 902 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 702 m³/ha/jaar 450 m³/ha/jaar

Grondteelt 4,2 ha 1.546 m³/jaar 368 m³/ha/jaar 0 m³/ha/jaar 368 m³/ha/jaar 500 m³/ha/jaar

Onbekend 4,2 ha 885 m³/jaar 211 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar 111 m³/ha/jaar 500 m³/ha/jaar

Orchideeënteelt 10,6 ha 14.716 m³/jaar 1.388 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 1.188 m³/ha/jaar 2.000 m³/ha/jaar

Potplantenteelt 6,6 ha 2.165 m³/jaar 328 m³/ha/jaar 0 m³/ha/jaar 328 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar

Roos en gerbera 19,5 ha 21.524 m³/jaar 1.104 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 904 m³/ha/jaar 1.250 m³/ha/jaar

Snijbloementeelt 5,1 ha 2.036 m³/jaar 399 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 199 m³/ha/jaar 800 m³/ha/jaar

Totaal 95,6 ha 83.844 m³/jaar



54 
Quickscan Glastuinbouw Delfland 

Aan de hand van de praktijkcijfers van de gebieden Noukoop en Kooltuin, moeten de kengetallen 

worden aangepast. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- In de groenteteelt wordt aanzienlijk meer spuiwater geloosd dan verwacht waardoor het 

kengetal moet worden bijgesteld. 

- De hoeveelheid drainagewater (grondteelt) is plaats-afhankelijk. Er zijn grote variaties 

binnen een gebied. Gezien de feitelijke cijfers, ligt het voor de hand om de hoeveelheid 

spuiwater aan te passen. 

- Er wordt verwacht dat bij de orchideeënteelt sprake kan zijn van een aanzienlijke 

oppervlaktewaterlozing in Noukoop en Kooltuin. In het Westland heeft ODH hier 

voorgaande jaren op gecontroleerd zodat voor het Westland de kengetallen niet worden 

aangepast. 

- Ca. 20% van de potplantenbedrijven in Noukoop en Kooltuin bestaat uit perkplanten- en 

kuipplantenkwekerijen. In deze teelten wordt (vrijwel) geen wkk gebruikt en komt er bij 

deze teelt weinig condenswater vrij van de stookinstallaties vanwege een beperkt 

aardgasgebruik. Daarom kan het condenswater van stookinstallaties 20% lager zijn dan 

eerder was aangenomen. Ook het kengetal voor de spuiwaterlozing moet worden 

aangepast. 

- In Noukoop en Kooltuin waren er slechts drie snijbloemenkwekers. Er zat een grote variatie 

in de hoeveelheid bedrijfsafvalwater (exclusief huishoudelijk afvalwater): 113 m³/ha/jaar, 

317 m³/ha/jaar en 990 m³/ha/jaar. Hierdoor zijn de cijfers niet betrouwbaar genoeg om te 

projecteren op de bedrijven in het Westland. De kengetallen worden voor de snijbloemen 

daarom niet aangepast aan de hand van de debieten die gemeten zijn in Noukoop en 

Kooltuin. 

- In de teelt van rozen en gerbera’s wordt minder spuiwater geloosd dan van te voren was 

bepaald met de kengetallen. Dit is een reden om het kengetal aan te passen. 

- Er waren slechts drie bedrijven in Noukoop en Kooltuin waarvan de teelt onbekend was. De 

lozingscijfers lagen echter dicht bij elkaar (191 m³/ha/jaar, 223 m³/ha/jaar en 229 

m³/ha/jaar). Een reden van de summiere registratie kan zijn dat de teelt beperkt of zeer 

extensief plaatsvindt. Dit geeft wel een reden om de kengetallen aan te passen  

 
2.4.1. Aangepaste kengetallen  
Op basis van de riooldebieten die zijn opgegeven door de gemeente Nootdorp-Pijnacker, zijn 
nieuwe kengetallen samengesteld. Deze aangepaste kengetallen zijn hieronder weergegeven. 

 
 
2.5 Projectie van kengetallen op Westland 
De aangepaste kengetallen voor de lozingscijfers zijn geprojecteerd op de glastuinbouwbedrijven in 
het Westland (en omgeving). Op basis van de teelten en oppervlakten en de kengetallen voor de 
lozingen, is berekend hoeveel afvalwater door de glastuinbouwbedrijven wordt geloosd. 
 

  

Teelt(wijze) Oppervlak

Geschatte 

hoeveelheid 

spuiwater met 

kengetallen (aftrek 

van filterspoelwater)

Gewijzigd kengetal 

voor spuiwater

Gewijzigd kengetal 

voor filterspoelwater

Gewijzigd kengetal voor 

condens stookinstallaties

Gewijzigd kengetal 

voor condens 

stookinstallaties en 

filterspoelwater

Groententeelt 45,4 ha 702 m³/ha/jaar 700 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar

Grondteelt 4,2 ha 368 m³/ha/jaar 350 m³/ha/jaar 0 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar

Onbekend 4,2 ha 111 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar 100 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar

Orchideeënteelt 10,6 ha 1.188 m³/ha/jaar 2.000 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar

Plantenkwekerij 0,0 ha 1.250 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar

Potplantenteelt 6,6 ha 328 m³/ha/jaar 325 m³/ha/jaar 0 m³/ha/jaar 320 m³/ha/jaar 320 m³/ha/jaar

Roos en gerbera 19,5 ha 904 m³/ha/jaar 900 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar

Snijbloementeelt 5,1 ha 199 m³/ha/jaar 800 m³/ha/jaar 200 m³/ha/jaar 400 m³/ha/jaar 600 m³/ha/jaar

Totaal 95,6 ha
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3. Cluster Noukoop en Kooltuin 

Bij elke kwekerij is een rioolput aanwezig waarvan de debietcijfers bekend zijn. Op deze put loost 
veelal ook het bijbehorende woonhuis. Per woonhuis is 112 m³/jaar afgetrokken van de meting om 
te berekenen hoeveel bedrijfsafvalwater er wordt geloosd. 
 
In Kooltuin zijn er meerdere clusters te maken omdat het water via  meerdere punten uit het 
gebied stroomt. Als het cluster uit slechts één bedrijf bestaat, heeft het geen zin om hiermee 
verder te rekenen. 

 
In de leidingen zijn meters geplaatst. Deze metingen zijn niet altijd betrouwbaar volgens de 
gemeente. Dit blijkt als de opstelsom van het afvalwater van de kwekerijen hoger blijkt te zijn dan 
de meting in de leiding waardoor al dit water wordt afgevoerd. 
 

4. CAD-systeem 

In het Westland ligt een CAD-systeem. Maar in dit zelfde gebied ligt ook een drukriolering. Kwekers 
zijn redelijk vrij om zelf een keuze te maken waarop het afvalwater wordt geloosd. Huishoudelijk 
afvalwater (ook van woonhuizen) mag op het CAD-systeem worden geloosd als het water eerst via 
een septictank wordt geleid. 
 
Het bedrijfsafvalwater (inclusief spuiwater) kan zowel op het drukriool als het CAD-systeem worden 
geloosd. Er is dus geen goede analyse te maken van de CAD-gebieden. 

 
5. Clusters uitgewerkt 

In overleg met de opdrachtgever, vertegenwoordiger van gemeente Westland en 
vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn clusters bepaald die verder 
uitgewerkt zouden worden: 

1. Cluster Noukoop 
2. Cluster Kooltuin 

3. Cadcluster 2, 3 en 4) 
4. Cluster Dorppolder / buffer Perdikt 
5. Cluster gemaal Staelduin (Oranjepolder) 
6. Koepelcluster AWZI Nieuwe Waterweg 

 
De clusters in Noukoop en Kooptuin zijn in detail uitgewerkt. Gezien het feit dat binnen het CAD-

cluster ook een drukrioolstelsel ligt, zijn er rekenkundig geen conclusies te trekken. 
 
Binnen het cluster in De Lier en gemaal Staelduin is een opzet gemaakt van de verschillende 
systemen die naar het RG-gemaal afstromen. Deze onderverdeling is slechts indicatief omdat er 
een nadere studie nodig is om de onderverdeling goed te maken. 
 
Toen later bleek dat er van de RG-gemalen goede jaarcijfers waren, zijn deze nader bestudeerd. 

Hier kon immers een indicatie worden gegeven van het percentage aan afvalwater (spuiwater) dat 
gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten. 
 

6. Afvalwater bij AWZI en rioolgemalen 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor de diverse gemalen en AWZI’s prognoses 
gemaakt van de hoeveelheid afvalwater dat wordt verwacht. Daarbij wordt uitgegaan van de DWA 

(droogweerafvoer). In de opgave zijn de maximale uurdebieten weergegeven. De toegepaste 
vuistregel om deze te gebruiken voor jaardebieten is om de uurdebieten te vermenigvuldigen met 
3650 (10 uur per dag, 365 dagen per jaar). Het prognosejaar dat wordt gebruikt is 2012. 
 

7. Schaalniveaus 
Het onderzoek dat door AAB Nederland is uitgevoerd, geeft inzicht in verschillende schaalniveaus 

waarop afvalwater kan worden gereinigd. Voor volgende schaalniveaus lijkt het zinvol om de 

kosten van de zuivering door te rekenen en met elkaar te vergelijken: 
1. Bedrijfsniveau (voor verschillende oppervlakten en verschillende teeltgroepen). 

2. Niveau van een drukrioolstelsel binnen het Westland van ca. 10-15 ha teeltoppervlak 

waarop alleen de bedrijven en woonhuizen in de straat zijn aangesloten. 

3. Niveau van grootste deelcluster binnen Kooltuin (ca. 30 ha teeltoppervlak met een 

gemiddelde spuiwaterlozing van 551 m³/ha/jaar op basis van kengetallen). 

4. Niveau van Cluster Noukoop (ca 70 ha teeltoppervlak met een gemiddelde spuiwaterlozing 

van 551 m³/ha/jaar op basis van kengetallen). 
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5. Indien debieten van de CAD-systemen bekend zijn en waterkwaliteitsmetingen zijn 

uitgevoerd waardoor het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen bekend is, kunnen 

reinigingskosten voor dit water worden doorgerekend. 

6. RG gemaal-niveau (van de RG-gemalen die zijn aangesloten op de AWZI Nieuwe Waterweg 

zijn gegevens bekend 

7. AWZI 
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Bijlage 5. Analyse resultaten Buffer Perdik, de Lier. 

 
  

Werkzame stof/stofnaam Middelnaam 2-2-2015 9-2-2015 16-2-2015 23-2-2015 2-3-2015 9-3-2015

Pesticide (GC-MSMS)

Antraquinone < 0.010 0,15 0,24 0,27 0,16 0,23 0,34

Bupirimate <0.010 0,015

Carbofenothion-methyl < 0.010 0,011

Chlooraniline < 0.10 0,18

Chloorprofam < 0.040 0,073 0,072 0,045

Chloorpyrifos-ethyl < 0.010 0,38 3,3 2,9 1 0,41 2,6

Deltamethrin  < 0.010 0,025 0,042 0,04 0,021 0,027

Dichlooraniline (3,4-) < 0.030 0,035

Dichlooraniline (3,5-) < 0.030 0,43 0,076 0,069 0,055

Difenylamine < 0.020 0,13

Ethofumesate < 0.010 0,043

Ethoxyquin < 0.020 0,024

Etridiazole <0.15 0,17 0,45

Fenvaleraat + Esfenvaleraat < 0.010 0,014

Fenylfenol-2 (= orthofenylfenol) < 0.020 0,037 0,026

Fipronil < 0.010 Violin 0,064 0,1 0,059 0,01

Fludioxonil < 0.010 0,1 0,53 0,3 0,13 0,78 0,39

Fthalimide (=afbraak folpet) < 0.030 0,24 0,76 0,44 0,62 0,64

Iprodion < 0.010 Rovral 0,36 0,29 0,57 0,27 0,37 0,31

Metrafenon < 0.050 0,12

Parathion-ethyl < 0.010 0,019

Permethrin (cis-) < 0.020 0,4 0,024

Permethrin (trans-) < 0.030 0,024 0,044

Pirimifos-methyl < 0.010 Actellic 0,14 0,1 0,24 0,34 0,03

Procymidon < 0.010 0,011

Prothioconazool < 0.010 0,056 0,037 0,018 0,22

Prothioconazool-desthio < 0.010 0,019 0,011 0,01

Pyrethrine < 0.10 1,5

Spiromesifen < 0.020 Oberon 0,038 0,064 0,096 0,075

Tebufenpyrad <0.010 0,01

Tetrahydroftalimide (afbraak Captan / Captafol) < 0.010 0,035

Zwavel < 0.50 56 22 450 52 18 1100

Pesticide (LC-MSMS)

Abamectine < 0.50 Vertimec 0,72 1,1 0,2

Acephate < 0.50 1,1

Acetamiprid < 0.010 Gazelle 0,012 0,013 0,16 0,031 0,031

Azoxystrobine < 0.020 Ortiva / Amistar 0,32 0,41 1,8 2,9 0,11 0,36

Bitertanol <0.010 Baycor 0,033 0,22 0,21

Boscalid < 0.020 Collis 4,5 4 12 7,5 2 3,7

Bupirimate <0.010 0,013

Carbendazim < 0.020 Topsin M (metaboliet) 0,22 0,15 0,12 0,42 0,3

Carbofuran < 0.010 0,02

Chlorantraniliprole < 0.010 0,068 0,12 0,18 0,19 0,2 0,07

Climbazol < 0.010 0,029 0,017 0,063 0,022 0,081 0,069

Clothianidin < 0.010 0,073 0,12

Cyflumetofen < 0.005 0,02 0,41 0,03

Cyprodinil < 0.010 Switch 0,057 0,52 0,16 0,14 0,53 0,15

Deet < 0.010 0,2 0,079 0,058 0,033 0,3 0,063

Diflubenzuron < 0.010 0,23 0,16 0,029 0,094

Dimethoaat < 0.010 0,026 0,014

Dimethomorph < 0.010 0,06 0,09 0,072 0,11 0,062 0,12

Dodemorph < 0.010 0,38 25 0,15 0,096 0,7 0,95

Etoxazol < 0.010 0,011 0,065 0,013

Fenamidone < 0.010 0,28 0,18 0,12 0,02 0,13 0,072

Fenhexamid < 0.010 0,053 0,03 0,044 0,054 0,21 0,16

Fenpropimorph < 0.010 0,012 0,012 0,014

Fipronil < 0.010 0,014

Flonicamid < 0.50 0,87 2 0,64

Flubendiamide < 0.010 0,072 0,049 0,049 0,099 0,013 0,045

Fluopyram < 0.010 0,28 0,6 2 0,49 0,72 0,73

Flutolanil < 0.010 0,048

Formetanate hydrochloride < 0.010 0,27 0,073 0,038

Furalaxyl < 0.010 0,19

Hexythiazox < 0.010 Nissorun 0,018 0,05 0,013 0,023

Imazalil < 0.010 Fungaflor/Scomrid 0,14 0,28 0,22 0,47 0,16 0,73

Imidacloprid < 0.010 Admire / Kohinor 0,53 0,44 4,2 3 0,42 6,6

(μg/l)Predik, de Lier, Aangetroffen stoffen in analyse steekmonster
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Indoxacarb < 0.010 Steward 0,26 0,16 0,088 0,055 0,51 0,16

Kresoxim-methyl < 0.010 Kenbyo/Collis 0,019 0,14 0,72 0,036 0,022 0,044

Linuron < 0.010 Afalon 0,018 0,015 0,26 0,14 0,037

Lufenuron < 0.010 Match 0,015 0,016 0,015 0,011 0,015 0,015

Mepanipyrim < 0.010 0,021 0,011 0,045

Metalaxyl < 0.010 0,099 0,12 0,048 0,047 0,28 0,26

Metamitron < 0.010 0,22

Methiocarb < 0.010 Mesurol 1,4 0,33 0,2 0,09 0,14 0,14

Methiocarb-sulfoxide < 0.010 0,22 0,043 0,061 0,027 0,05 0,017

Methoxyfenozide < 0.010 0,072 0,071 0,067 0,062 0,1 0,21

Oxamyl < 0.010 0,021 0,7 0,016 0,22

Oxamyl-oxime < 0.20 0,89

Paclobutrazol < 0.010 0,03 0,19 0,02 0,02 0,027 0,034

Pencycuron < 0.010 0,067

Phoxim < 0.010 0,09

Piperonyl butoxide < 0.010 0,37 0,051 0,064 0,16 0,016 0,22

Pirimicarb < 0.010 Pirimor 0,038 0,11 0,05 0,048 0,11 0,061

Prochloraz < 0.010 0,02 0,012 0,031

Propamocarb (-hydrochloride) < 0.50 1,2 3,4 4,4 6,6 4,2

Propiconazool < 0.010 3,3 1,8 0,25 0,12 0,74 0,72

Propyzamide <0.010 0,018

Pymetrozine < 0.50 0,59 1,1 1,2 7,7 1,4 0,94

Pyraclostrobin < 0.010 Signum 0,11 0,038 0,23 0,28 0,081

Pyridaben <0.010 Carex 0,21 0,3 0,14 0,019

Pyridalyl < 0.020 0,041 0,041 0,22 0,042

Pyrimethanil < 0.010 0,042 0,03 0,013 0,039 0,15

Spinosad < 0.050 Tracer 0,4 0,78 0,5 0,68

Spirodiclofen <0.010 0,017

Spirotetramat cis-keto-hydroxy < 0.010 0,034 0,041 0,13 0,017

Spirodiclofen < 0.010 0,015 0,014

Spiroxamine < 0.010 0,019 0,17

Teflubenzuron < 0.010 0,13 0,05 0,5 0,29 0,078 0,17

Thiabendazole < 0.010 Nomolt 0,019

Thiacloprid < 0.010 Calypso 0,032 0,14 0,021 0,028 0,015 0,069

Thiamethoxam < 0.010 Actara 0,63 0,44 0,63 0,63 0,7 0,66

Thiophanate-methyl < 0.50 0,63 0,052 0,5

Tolclofos-methyl < 0.010 Rizolex 0,55 1,3 0,63 0,57 0,57 1,2

Trifloxystrobin < 0.010 Flint 0,068 0,039

Triflumizole < 0.010 0,032 0,041 0,077 0,15 0,012 0,016
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Bijlage 6. Concept meetprotocol AWZI Nieuwe Waterweg 

 

Meetprotocol vaststellen zuiveringsrendement AWZI voor gewasbeschermingsmiddelen 
uit de glastuinbouw 
Auteur: Maarten Nederlof (CEW) 
Versie: 10 maart 2015, concept 
 
Vraagstelling 
Om de noodzaak van aanvullende zuiveringsmaatregelen te beoordelen voor AWZI’s met het oog 

op het reduceren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen (gbm’s) uit de glastuinbouw, is 
het wenselijk om het zuiveringsrendement vast te stellen van een AWZI  voor gbm’s. 
Op dit moment zijn weinig of geen betrouwbare data beschikbaar. Doel is om aan de hand van een 
meetprotocol meer informatie te verkrijgen, met als randvoorwaarde dat de analysekosten beperkt 

moeten blijven (orde grootte 10.000 Euro). 
 

Overwegingen 
Er zijn verschillende factoren die de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het effluent 
van een AWZI bepalen: 

1. Aanvoer van gbm’s via influent (al dan niet via een apart glastuinbouw-riool); 

2. Verdunning van het glastuinbouw water met het overige (huishoudelijke en industriële) 

afvalwater en regenwater; 

3. Bij piekbelasting van één of meerdere gbm’s speelt de verblijftijd en verblijftijdsspreiding 

een rol, ook zonder zuiveringseffect treedt een vertraging en verlaging van de piek in het 

effluent op; 

4. De verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen (de ‘zuivering’) vindt plaats door een 

combinatie van adsorptie aan het zuiveringsslib en microbiologische afbraak; 

5. Concentraties van gbm’s in afvalwater zijn relatief laag, na verdunning en zuivering komen 

detectielimieten snel in zicht waardoor voor een aantal stoffen het zuiveringsrendement 

moeilijk is vast te stellen. Bovendien zijn de analysekosten voor 

gewasbeschermingsmiddelen relatief hoog en is de reproduceerbaarheid beperkt. Daarom 

worden water monsters veelal in duplo of zelfs triplo bepaald. 

De gemeten concentratie in het effluent is een resultante van bovenstaande processen: 
Ad 1 en 2: deze effecten worden meegenomen  door het gezamenlijke gemengde influent te 
bemonsteren, effect van regenwater is te minimaliseren door te meten op dagen dat alleen 
droogweerafvoer (DWA) plaatsvindt. Bovendien zijn de concentraties dan hoger en is verwijdering 

beter vast te stellen (zie aandachtspunt 5). 
Ad 3: de eerste analyses van de buffer (Predikse Pad, De Lier) geven de indruk dat een aantal 
stoffen vrijwel altijd in het afvalwater aanwezig zijn en dat andere stoffen slechts incidenteel 

voorkomen. Bij een continue belasting van het influent spelen verblijftijd en –spreiding geen rol. 
Voor stoffen die slechts incidenteel voorkomen en zich als piekbelasting gedragen bestaat het risico 
dat de resterende piek (na verdunning en zuivering) gemist wordt doordat het effluent op het 
verkeerde tijdstip wordt bemonsterd. 

Voor het vaststellen van het zuiveringsrendement van de AWZI moeten de verdunningseffecten 
dus worden uitgesloten, hiervoor zijn (hydraulische) ontwerpgegevens van de betreffende AWZI 
nodig. 
Input 
Voor het opstellen van een zinvol meetprotocol  is idealiter de volgende informatie nodig: 

- Overzicht van relevante gewasbeschermingsmiddelen (op basis van middelengebruik 

enerzijds en overschrijding normen van concentraties in monitoringpunten anderzijds). 

Informatie die nu beschikbaar is bestaat uit twee analyse-rapporten van monsters uit de 

buffer Predikse Pad en milieujaarverslagen van AWZI’s ‘Nieuwe Waterweg’ en ‘De Groote 

Lucht’; 

- Hydraulische ontwerpgegevens van de betreffende AWZI ten aanzien van verblijftijd en 

verblijftijdsspreiding. HH  Delfland heeft aangegeven dat de verblijftijd voor beide AWZI’s 

circa 30 uur is. De verblijftijdspreiding is niet bekend. 

- Voor het opstellen van een financieel haalbaar meetprotocol is het goed om rekening te 

houden met analysekosten van 175 Euro per monster voor een volledig pakket (op basis 
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van LC-MS en GC-MS), input van Daan van Empel. Dit betekent dat het aantal monsters bij 

voorkeur beperkt moet blijven tot ongeveer 55. 

 

Voorstel 
Vier activiteiten worden voorgesteld 

a. Selectie van gewasbeschermingsmiddelen waarvoor het zuiveringsrendement moet worden 

vastgesteld (met als randvoorwaarde dat ze in de meetperiode ook daadwerkelijk gebruikt 

worden) 

b. Vaststellen verblijftijdspreiding AWZI (tevens bevestigen verblijftijd) 

c. Vaststellen bemonsteringsprogramma (aan de hand van resultaten a en b) 

d. Vaststellen zuiveringsrendement van (een selectie van) gewasbeschermingsmiddelen (op 

basis van c) 

 
Ad a: Selectie van gewasbeschermingsmiddelen 
Voorstel is om de selectie van gewasbeschermingsmiddelen waarvoor het zuiveringsrendement 
wordt vastgesteld, te baseren op de volgende input: 

- De 12 middelen die WUR Glastuinbouw gebruikt voor het bereiden van het zogenaamde 

standaardwater; 

- Middelen die aangetroffen worden in hoge concentraties (> 10*dl) in het water van de 

buffer Predikse Pad; 

- Middelen die aangetroffen worden in het effluent van de AWZI en/of monitorpunten in het 

oppervlaktewater in beheer van HH Delfland; 

Ad b: Vaststellen verblijftijdspreiding 

Er zijn drie opties om de verblijftijdspreiding van een AWZI vast te stellen: 
a. Schatten op basis ontwerp zuivering (onder aanname van volledig gemengde 

reactoren, CSTR); 

Dit geeft slechts een indicatie omdat de voor- en nabezinktanks geen volledig 

gemengde reactoren zullen zijn; 

b. Vaststellen door het doseren van een tracer (kleurstof, zout); 

Dit is de meest betrouwbare manier (en heeft uit wetenschappelijk oogpunt de 
voorkeur), maar heeft als nadeel dat de tracer ook in het effluent belandt en dus op het 
oppervlaktewater geloosd wordt, wanneer geloosd wordt op zout oppervlkatewater, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Mogelijk wordt de microbiologische zuivering door de 
tijdelijk verhoogde (zout)concentraties licht geremd; 

c. Schatten op basis van voorkomen gbm piek in influent en effluent. 

Hier is enig geluk voor nodig dat op een bepaalde meetdag één van de stoffen in een 

kortdurende piek voorkomt (van een paar uur) en deze piek teruggevonden wordt in 
het effluent; 
 

Ad c: Uitwerken bemonsteringsprogramma gbm’s 
Voor het vaststellen van het definitieve bemonsterinsgprogramma is het zinvol om een indruk te 
verkrijgen in de variaties van concentraties in influent en effluent.  
Voorstel (15.00 uur dag 2 is 30 uur na 9.00 uur van dag 1): 

Dag 1: monstername influent om 8.00, 9.00 en 10.00 uur (3 monsters); 
Dag 2: monstername effluent om 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur (5 monsters). 
Bij voorkeur worden de monsters in duplo bepaald en wordt het hele experiment 2x uitgevoerd. 
Het aantal monsters is dan 8*4=32. Dit zou echter een (te) grote aanslag op het budget zijn 
(5.600 Euro). Aangezien de meeste stoffen gevonden worden in de LC-MS analyse is het voorstel 
voor dit experiment alleen LC-MS analyses te doen, kosten zijn dan de helft: 2800 Euro. 

Op basis hiervan kan nagedacht worden over het nemen van mengmonsters (bijvoorbeeld 

mengmonster over drie uur in influent en over 5 uur in effluent, waarbij tijdstip monstername 
effluent 30 uur na monstername van influent is). Per meetpunt zijn dan 4 monsters nodig (duplo 
mengsmonster influent en duplo mengmonster effluent). 
Wanneer we een programma opzetten met een doorlooptijd van 3 maanden zijn bij een frequentie 
van 1 monster per week, bij voorkeur DWA, in totaal 48 monsters nodig (in een kortere 
doorlooptijd kunnen evt 2 monsters per week genomen worden. 

Kosten van 48 monsters zijn 8400 Euro. 
Totale analyse kosten zijn dan 2800 + 8400 = 11.200 Euro. Indien nodig zijn analysekosten te 
besparen door de doorlooptijd te verkorten en/of de frequentie te verlagen 
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Ad d: Vaststellen zuiveringsrendement gbm’s aan de hand van uitvoeren bemonsteringsprogramma 
en interpreteren analyseresultaten. 
Hierbij op basis van analyse resultaten vaststellen of gbm’s aangetroffen worden en percentage 
berekeningen van afname in concentraties tussen het mengmonster in en mengmonster uit. 
 
Vervolgstappen 

1. Vaststellen haalbaarheid tracerdoseerproef (in overleg met HH Delfland) 

2. Vaststellen bemonsteringsprogramma  

3. Plannen uitvoeren en bepalen wie monsters neemt en analyseert 

4. Verwerken analyse resultaten en rapportage. 

 


