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 CONTEXT STUDIEGEBIED 
 

In de regio Duffel bevinden zich 238 serreteeltbedrijven. Van deze bedrijven werd een selectie 
gemaakt op basis van de locaties van de bedrijven en hun jaarlijkse watertekorten. Er wordt 
afgetoetst in hoeverre het effluent van RWZI Duffel toegepast zou kunnen worden voor dit beperkt 
aantal bedrijven.  

 
Aangezien de locatie van de RWZI ten opzichte van de bestaande serreteeltbedrijven in Duffel niet 

optimaal is, wordt gefocust op de cluster bedrijven in de rode cirkel aangeduid in Figuur 1. In deze 
cluster worden voornamelijk tomaten geteelt. De RWZI is aangeduid met de gele ster. Er kan uit de 
kaart afgeleid worden dat de meeste bedrijven zich aan de overkant van de rivier bevinden en op 
een straal van meer dan 2 km. Het is daarom aangewezen om in deze studie vooral te focussen op 
de haalbaarheid van het verdelen van het RWZI-effluent over de serres die kampen met 
watertekorten, en geen rekening te houden met de haalbaarheid op vlak van infrastructuur. De 
resultaten van de verdelingsmogelijkheden van het effluent kan op zich al heel nuttig zijn voor andere 

projecten. Er wordt van de bedrijven die zich in de cluster bevinden ook enkel rekening gehouden 
met die bedrijven die kampen met watertekorten op jaarbasis.   
 

 
Figuur 1 De focuszone in deze gebiedsstudie is aangeduid met een rode cirkel 
 
Een van de grootste aandachtspunten betreffende waterkwaliteit voor het gebruik van gietwater in 
de glastuinbouw is het natriumgehalte. Serrebedrijven in Vlaanderen recirculeren het water doorheen 
de teelt. Dat wil zeggen dat het overtollig irrigatiewater niet opgenomen door het gewas 
(=drainwater) wordt opgevangen en vervolgens terug als gietwater wordt toegediend. Natrium is 
een element dat niet wordt opgenomen door het gewas en dus achterblijft in het water. Tijdens de 



 

 

 
 

 
 
 

       
 

   

AWAIR – gebiedsstudie Duffel – Finale rapportering 

3/28 

teelt accumuleert het natrium. De concentratie van natrium moet onder bepaalde drempelwaardes 

blijven om de teelt niet in gedrang te brengen. Indien niet aan de drempelwaarde wordt voldaan, 
moet het water uit het systeem gehaald worden en worden geloosd. In het kader van waterbesparing 
wordt dit best vermeden. 
 
Deze studie bekijkt twee scenario’s voor de inzet van het RWZI-effluent als waterbron in de 
glastuinbouw:  

▪ Reactief inzetten van RWZI-effluent. Dit wordt beschouwd als het referentiescenario, waarbij 
er enkel RWZI-effluent wordt toegevoegd aan het bassin op het moment dat er 
watertekorten zijn.  

▪ Continu mengen van het RWZI-effluent met hemelwater in de bassins 
 

 WATERKWANTITEIT 

 VRAAG NAAR GEZUIVERD AFVALWATER 

 

Van de bedrijven die zich in de focuszone bevinden, zijn er 5 bedrijven die kampen met 

watertekorten. Deze zijn opgelijst in Tabel 1.  

 

Naast de teelt van tomaten wordt ook een alternatief scenario in rekening gebracht, namelijk het 

telen van paprika in bedrijven met dezelfde dimensies als de bestaande tomatenbedrijven in Duffel. 

 

Tabel 1 Totale jaarlijkse watertekorten (m³) voor de 5 serrebedrijven in de focuszone  

Bedrijf 
teeltopp 

(ha) 
Hemelwater-
opslag (m³) 

Totaal jaarlijks watertekort per bedrijf (m³) 

droog jaar extreem droog jaar 

tomaat paprika tomaat paprika 

1 1,47 5360,57 5.290 0 5.692 1.127 

2 3,53 8249,42 16.003 2.934 17.498 9.190 

3 1,17 3742,67 4.581 0 4.967 1.676 

4 2,66 8796,48 10.181 0 11.023 3.390 

5 1,09 2720,72 4.786 627 5.278 2.654 

 

 

 AANBOD GEZUIVERD AFVALWATER 

 

RWZI Duffel is gelegen in het Netebekken. Het zuiveringsgebied van deze RWZI omvat voornamelijk 

een groot deel van de gemeente Duffel, alsook kleine delen van Kontich, Lier, Sint-Katelijne-Waver 

en Rumst. De RWZI is ontworpen voor een inwonersequivalent van 15.750. Op basis hiervan zou het 

minimumdebiet van RWZI Duffel ongeveer 2.360 m³/dag zijn. In realiteit zien we echter dat het 

reële debiet dat toekomt op RWZI Duffel lager ligt. Figuur 2 geeft de verdeling van de dagdebieten 

weer in de periode 2017 – 2019. De 10-percentiel waarde (2.100 m³/dag) geeft een benadering van 

het te verwachten droogweerdebiet in de zomer (irrigatieseizoen). 

 

Recent werden er renovatiewerken uitgevoerd op RWZI Duffel, waaronder de aanleg van een 

nabezinktank waardoor de RWZI een groter debiet kan behandelen. Initieel verandert er weinig aan 

de debietsverdeling, maar in de toekomst zullen er waarschijnlijk extra inwoners aangesloten worden 

op deze RWZI, waardoor onderstaande debieten mogelijks niet volledig representatief zijn voor de 

toekomst.  
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Figuur 2 Debietsverdeling RWZI Duffel van 2017 tot 2019 

 

Merk op dat dit debiet niet gelijkmatig binnenkomt doorheen de dag. ‘s Nachts komt er minder 

huishoudelijk afvalwater toe op de RWZI omdat er minder gebruik van water is in de huishoudens. 

De precieze spreiding is o.a. afhankelijk van de aard van het rioleringsstelsel. Ter illustratie toont 

Figuur 3 het debietsverloop van RWZI Duffel van 22/07/2019 - 24/07/2019, enkele van de meest 

droge dagen uit de bovenstaande periode. Hieruit wordt duidelijk dat, bij een daggemiddelde van 

ongeveer 70 m³/u, het debiet kan terugvallen tot slechts iets meer dan 20 m³/u tijdens de 

dalmomenten. 

 

 
Figuur 3 Dagvariatie debiet RWZI Duffel van 22/07/2019 tot 24/07/2019 
 

Zoals reeds vermeld en aangegeven in Figuur 2, varieert et debiet van RWZI Duffel varieert ook met 

de seizoenen. Figuur 4 geeft de variatie weer van de dagdebieten van 1 januari 2020 tot en met 30 

juni 2021. In de winter is het gemiddelde dagdebiet hoger dan in de zomermaanden. Zoals hierboven 

reeds vermeld, geeft de 10-percentiel waarde (2.100 m³/dag) een benadering van het te verwachten 

minimumdebiet bij droog weer in de zomer (irrigatieseizoen). Voor verdere analyse werden ook de 
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gemiddelde debieten per seizoen berekend, gebaseerd op data van 1/01/2020 t.e.m. 30/06/2021 

(zie Tabel 2).  

 
Figuur 4 Dagdebieten RWZI Duffel van 1/01/2020 tot 30/06/2021 

 

Tabel 2 Gemiddelde dagdebieten per seizoen 

seizoen Q_gem 
(m³/d) 

winter 7.732 

lente 3.629 

zomer 2.359 

herfst 3.594 

jaargem 4.726 

 

RWZI Duffel loost op de Wouwendonkseloop die enkele meters verderop uitmondt in de Nete. Op 

deze plaats maakt het droogweerdebiet naar schatting slechts <1% uit van het debiet van de 

waterloop bij lage waterstand. Het effluent van deze RWZI lijkt dus van weinig ecologische waarde 

te zijn en kan in zijn geheel ter beschikking worden gesteld voor irrigatietoepassingen of ander 

hergebruik. RWZI Duffel is onbemand en behoort binnen Aquafin tot de verantwoordelijkheid van 

Team Beveren. De RWZI had een grondstofverklaring in de periode tot december 2020 (die verlengd 

werd voor 2021), maar werd niet opengesteld voor afhaling. 

 

 WATERKWALITEIT 
 

Deze studie bekijkt het gebruik van het RWZI-effluent in glastuinbouwteelten. Een grote uitdaging is 

om het natriumgehalte in het mengwater onder controle te houden. Deze accumuleert in de loop van 

de teelt. De accumulatie wordt gesimuleerd met het glastuinbouwmodel van Wageningen University 

& Research (WUR).  
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Hieronder worden de limieten van natrium in de teelt besproken. Er zullen 4 teeltsystemen in 

rekening gebracht worden voor de simulaties. 

 

In het tweede deel worden de natriumgehaltes in het ruw effluent beschreven naargelang de 

dagdebieten. Op basis van de gegevens van de meetcampagne worden de startconcentraties natrium 

bepaald naargelang de twee scenario’s: reactief of continu het RWZI-water gebruiken.  

 LIMIETEN NATRIUM IN HET MENGWATER  

 

In deze studie worden twee teelten in rekening gebracht: tomaat en paprika. Voor een goed 
teeltverloop wordt er voor paprika van uitgegaan dat het irrigatie- of voedingswater niet meer dan 

3 mmol Na/l mag overschrijden. Tomaat is toleranter voor zouten waarbij de limiet in de meeste 
bedrijven geen 8 mmol Na/l mag overschrijden. Indien dat het geval is, kan het water niet verder in 
het teeltsysteem recirculeren en wordt het water geloosd.  
 
Sommige studies duiden aan dat er ook goede producties gehaald kunnen worden met hogere 

limieten aan natrium in het mengwater. Voor tomaat en paprika zouden hogere limieten oplopen tot 
respectievelijk 18 en 6 mmol Na/l.  
 
Tabel 3Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van bovenvernoemde 
drempelwaardes in mmol/l en mg/l. Het zullen ook de 4 scenario’s zijn die in rekening gebracht 
worden in de verdere simulaties van de natriumbalans doorheen de teelt. 

 
Tabel 3 Limiet concentratie natrium in het mengwater van de teelt paprika en tomaat 

 Paprika Tomaat 

 Na (mmol/l) Na (mg/l) Na (mmol/l) Na (mg/l) 

Standaardtolerantie  3 69 8 184 

Hoge tolerantie  6 138 18 414 

  

 NATRIUMGEHALTE IN HET GEZUIVERD EFFLUENT 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de meetcampagne in het effluent van RWZI Duffel gedurende de 
periode 05-2020 t.e.m. 10-2021. Kolom 1 duidt aan hoeveel meetwaarden boven de detectielimiet 

beschikbaar zijn per parameter.  
 
Tabel 4 Resultaten van de meetcampagne op de RWZI Duffel voor de periode van mei 2020 tot 
oktober 2021 

   AANTAL GEMIDDELDE STANDAARDDEV MINIMUM MAXIMUM 

Debiet m³/dag 35 5.047 4.854 1.381 20.215 

debiet tov 

DWA 

  35 2,5 2,9 0,7 14,7 

Temp °C 35 16,3 4,1 6,9 23,2 

EC µS/cm 32 709 193 221 1018 

Na mg/L 32 57,3 19,2 13,8 90,0 

K mg/L 32 20,4 6,5 6,7 32,9 

Ca mg/L 32 56,8 13,4 18,8 83,8 

Mg mg/L 32 6,7 1,9 1,8 9,8 

Cl- mg/L 33 94,8 34,2 24,0 175,0 

Totale S mg/L 32 20,3 6,3 2,7 33,1 

SAR   32 1,9 0,5 0,8 2,7 

E. coli kve/100
mL 

29 1,82E+05 4,48E+05 1,10E+03 1,80E+06 
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C. 
Perfringen
s 

kve/100
mL 

15 1,55E+03 1,01E+03 <100 4,50E+03 

BZV mg/L 34 2,8 1,6 <1,0 8,8 

CZV mg/L 35 27,0 6,5 15,0 52,0 

ZS mg/L 35 6,3 3,7 3,0 24,0 

NH4 mg/L 35 1,2 2,2 0,2 13,0 

KJN mg/L 35 2,1 2,4 0,6 15,0 

NO3 mg/L 35 5,8 3,2 1,2 14,8 

NO2 mg/L 35 0,1 0,1 0,0 0,5 

NTOT mg/L 35 7,9 4,0 2,8 19,5 

PO4 mg/L 35 0,7 0,5 0,2 2,2 

PTOT mg/L 35 0,9 0,7 0,3 3,4 

As mg/L 4 0,0010 0,0004 <0,0003 0,0016 

Ag mg/L 1 - - <0,0001 0,0002 

Cr mg/L 0 - - <0,0025 <0,0050 

Cu mg/L 5 0,0040 0,0009 <0,003 0,0050 

Cd mg/L 0 - - <0,0002 <0,0004 

Hg mg/L 0 - - <0,00002 <0,00002 

Ni mg/L 5 0,0062 0,0029 <0,0040 0,0120 

Pb mg/L 2 0,001 0 <0,001 0,001 

Zn mg/L 10 0,053 0,019 0,023 0,084 

UVA 1/cm 17 0,26 0,03 0,20 0,32 

UVT % 17 55,2 3,6 49,8 62,7 

 
In wat volgt worden enkel de zoutparameters verder besproken. Voor een bespreking van de overige 
kwaliteitsparameters die opgevolgd werden tijdens de meetcampagne wordt verwezen naar bijlage 
III. 
 

Conductiviteit en zouten in de meetcampagne 

 

De conductiviteit (EC) en de zoutconcentraties vertonen een licht recht evenredig gedrag met het 
debiet, te verklaren door de verdunning met regenwater dat nauwelijks zouten of conductiviteit 
bevat. De correlatie is echter niet heel sterk, wat doet vermoeden dat andere mechanismen de 
correlatie verstoren (zie Figuur 5). 
  
Figuur 6 (a), (b) en (c) tonen de meetresultaten en enkele normenkaders. De conductiviteit van het 

effluent kan oplopen tot boven de 1000 µS/cm. Het gemiddelde is 709 µS/cm. 
 
Natrium en chloride in het effluent van RWZI Duffel zijn lager dan de andere RWZI’s opgevolgd 
binnen AWAIR, maar nog steeds zijn de concentraties vrij hoog. Het blijft daarom een aandachtspunt 
om de Na en Cl concentraties op te volgen. SAR duidt de relatie van natrium aan ten opzichte van 
andere zouten calcium en magnesium. De gemiddelde SAR-waarde van de metingscampagne 
bedraagt 1,9. De SAR-waardes in het effluent van RWZI Duffel zijn lager dan voor de andere RWZI’s 

opgevolgd binnen AWAIR. Duffel lijkt dus meer geschikt voor gebruik in zoutgevoelige toepassingen, 
zoals serreteelt, dan andere RWZI’s. 
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Figuur 5 Omgekeerd evenredige relatie tussen de conductiviteit en het debiet. 

 

(a)  (b)  

    
(c)            

 
Figuur 6 Weergave van de gemeten waarden van conductiviteit (a), SAR (b) en zouten (c) in Duffel 
en verschillende richtwaarden uit de wetgeving. 

 

Herwerking van de meetresultaten voor gebruik in de simulaties van de natriumbalans 

 
In de analyse die volgt worden enkel de resultaten gebruikt uit de periode van 05-2020 t.e.m. 

09/2020. Het gemiddelde natriumgehalte van de meetcampagne is 62.6 mg. Dit stelt het gemiddelde 
voor op basis van de 10 aantal stalen genomen tijdens de bovengenoemde periode uit de 
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meetcampagne. Aangezien er niet voor elke dag dat het debiet gemeten werd gegevens beschikbaar 

zijn over het zoutgehalte, dient een extrapolatie uitgevoerd te worden om het natriumgehalte per 
dagdebiet in te schatten. Dit wordt uitgevoerd door het plotten van de Na-concentraties tegenover 
de dagdebieten, zoals te zien in Figuur 7. Het verband tussen het natriumgehalte en het dagdebiet 
wordt weergegeven door volgende formule:  
 

Na = 37944 ∗ Q−0,843 

 

 

 
Figuur 7 Correlatie zoutgehalte (Na en EC) en dagdebiet RWZI 

  

Via bovenstaande formule wordt de bijhorende Na-concentratie ingeschat. Op basis van de 
beschikbare tijdsreeks wordt er een gemiddelde concentratie natrium bepaald naargelang het 
seizoen. De waarden in Tabel 5 worden vervolgens gebruikt als input in het watermodel van WUR.   
 
Tabel 5 Gemiddelde ingeschatte natriumconcentraties in het ruw effluent op basis van de dagdebieten 
tijdens de seizoenen  

Lente Q (m³/d) Na (mg/L) Na (mmol/L) 

Gem 3629 37,9 1,6 

Min 1947 64,0 2,8 

Max 18156 9,7 0,4 

Zomer Q (m³/d) Na (mg/L) Na (mmol/L) 

Gem 2359 54,4 2,4 

Min 461 215,6 9,4 

Max 9577 16,7 0,7 

Lente + zomer Q (m³/d) Na (mg/L) Na (mmol/L) 

Gem 3203 42,1 1,8 

Min 461 215,6 9,4 

Max 18156 9,7 0,4 

Jaarrond Q (m³/d) Na (mg/L) Na (mmol/L) 

Gem 4726 30,3 1,3 

Min 461 215,6 9,4 

Max 24010 7,7 0,3 

 
In het scenario dat er in de lente +zomer accuut water nodig is, gaan we ervan uit dat het gezuiverd 
afvalwater gemiddeld 1.8 mmol Na/liter bevat. We weten dat het voedingswater tijdens de hele 

y = 37944x-0,843

R² = 0,8689
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recirculatie van een tomatenteelt bij een standaard tolerantiegrens geen 8 mmol/l Na mag 

overschrijden. Het glastuinbouwmodel van de WUR maakt het mogelijk om na te gaan of en wanneer 
deze grens wordt bereikt. De verschillende scenario’s worden in het volgende luik toegelicht. 
 

 SIMULATIES NATRIUMBALANS  

 SCENARIO’S EN ASSUMPTIES  

Het inschatten van de waterbesparingsmogelijkheden wordt uitgevoerd op basis van het black-box 

glastuinbouwmodel van Wageningen University & Research (WUR). Dit is een black-box model 

waarbij enkele assumpties gemaakt werden voor het gebruik in deze context. Deze assumpties zijn 

terug te vinden in bijlage I. Één belangrijke assumptie is het feit dat de neerslagdata van het WUR 

model gebaseerd is op de weersomstandigheden in Nederland. Duffel bevindt zich op +/- 30 km van 

de Nederlandse grens, dus deze klimaatsdata wordt nog steeds als representatief beschouwd.  

 

In totaal worden er op de vijf glastuinbouwbedrijven in de focuszone simulaties uitgevoerd 

gerelateerd aan de natriumbalans voor maar liefst 16 scenario’s in het model. Er wordt per bedrijf 

gekeken naar de totale verbruiken in een droog jaar en in een zeer droog jaar (ref. 2018), en dit 

zowel voor paprika als voor tomaat. Voor beide teelten wordt een extra onderscheid gemaakt tussen 

hoge en lage natriumtolerantie. Voor elke optie worden twee strategieën voor het gebruik van RWZI-

effluent gesimuleerd. Uiteindelijk wordt er gekeken wat de beste strategie is om water in te mengen. 

Reactief (wanneer het watertekort zich voordoet) of continu inmengen. 

 

Tabel 6 Overzicht van de gemodelleerde scenario's 

Parameter Neerslag Teelt Tolerantiegrens Strategie 

Opties Droog – 

zeer droog 

Tomaat - 

Paprika 

Laag - Hoog Reactief - 

Continu 

 

Er wordt niet gerekend met een gemiddelde jaarneerslag aangezien het WUR model in geen enkel 

scenario watertekorten voor een gemiddeld jaar als output geeft. De natriumconcentraties van het 

irrigatiewater worden als volgt bepaald: 

 

1. Reactief toepassen van RWZI-effluent 

Er wordt enkel RWZI-effluent toegevoegd aan het bassin in geval van watertekorten. Aangezien deze 

watertekorten doorgaans in de zomer voorkomen, wordt de natriumconcentratie van het behandelde 

water gebaseerd op de natriumconcentraties die voorkomen bij de gemiddelde lente- en 

zomerdebieten. Dit komt overeen met 1,8 mmol/L. Aangezien de in te geven parameters beperkt 

zijn, wordt gewerkt aan de hand van assumpties. Deze assumpties voor het model zijn terug te 

vinden in bijlage I.  

 

2. Continu inmengen van RWZI-effluent in hemelwaterbassin 

Bij een continue toediening wordt er door het jaar heen gezuiverd afvalwater bijgevoegd. De 

assumpties voor dit scenario zijn ook terug te vinden in bijlage I. De natriumconcentraties van dit 

scenario worden gebaseerd op het gemiddelde jaardebiet en op het totale nodige volume om aan de 

waternoden te kunnen voldoen tijdens droge en extreem droge jaren. Deze berekeningen en de 

achterliggende redenering zijn terug te vinden in bijlage II. De bijhorende natriumconcentraties zijn 

voor continue toediening opgelijst in Tabel 7 en Tabel 8 voor respectievelijk tomaat en paprika. Deze 

parameters worden toegepast in het WUR model om de natriumconcentratie van het mengwater in 

te schatten (in het model ingegeven als hemelwater). 
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Tabel 7 Natriumgehalte van het mengwater (mmol/l) bij het continu inmengen van RWZI-effluent 

voor de verschillende scenario’s indien bedrijven tomaten telen 

Bedrijf  

8 mmol/L limiet 18 mmol/L limiet 

droog extreem droog droog extreem droog 

1 0,24 0,49 0,24 0,47 
2 0,41 0,59 0,41 0,56 
3 0,30 0,52 0,30 0,50 
4 0,29 0,51 0,29 0,49 
5 0,39 0,58 0,39 0,55 

 

 

Tabel 8 Natriumgehalte van het mengwater (mmol/l) bij het continu inmengen van RWZI-effluent 
voor de verschillende scenario’s indien bedrijven paprika telen 

Bedrijf  

3 mmol/L limiet 6 mmol/L limiet 

droog extreem droog droog extreem droog 

1 0,10 0,20 0,10 0,18 
2 0,23 0,42 0,20 0,40 
3 0,10 0,28 0,10 0,26 
4 0,10 0,26 0,10 0,24 
5 0,19 0,40 0,16 0,37 

 

 RESULTATEN SIMULATIES 

4.2.1  REACTIEF OF CONTINU GEBRUIK VAN RWZI-EFFLUENT 

De watertekorten per bedrijf, per teelt en naargelang droog of zeer droog weer werden in Tabel 1 

weergegeven. De twee adaptatiestrategieën worden in wat volgt met elkaar vergeleken.  

 

Wat opvalt is dat in sommige scenario’s het totale waterverbruik met een reactieve strategie hoger 

is in vergelijking met een continue strategie. Dit kan als volgt verklaard worden: hoe meer RWZI-

effluent aangewend dient te worden op korte termijn om te voldoen aan de waterbehoeftes, hoe 

meer water gedraind dient te worden wegens het verhogen van de natriumconcentratie in het 

mengwater.  

 

Figuur 8 en Figuur 9 tonen de water- en natriumbalans voor bedrijf 2 voor respectievelijk een 

reactieve en een continue strategie, in de veronderstelling dat het bedrijf tomatenteelt met de lage 

natriumtolerantiegrens (8 mmol/L) en dat het een droog jaar is.  

 

Bij het reactief toevoegen wordt er RWZI-effluent gebruikt als irrigatiewater eenmaal de 

watertekorten zich voordoen. In Figuur 8 zien we dat de tekorten in een droog scenario voor bedrijf 

2 zich voordoen vanaf week 28 waarbij er dan RWZI-effluent wordt toegevoegd. In de eerste grafiek 

wordt dat weergegeven met de groene balken (hier heeft het de benaming oppervlaktewater, omdat 

het niet aangepast kon worden in het model). Aangezien het RWZI-effluent een hoge 

natriumconcentratie heeft, zien we dat het vrijwel meteen een groot effect heeft op de 

natriumconcentratie in het mengwater. Deze stijgt snel naar de tolerantiegrens waarbij er geloosd 

moet worden. De grote stijging van de lozingen zie je in de tweede grafiek waarbij er vanaf week 35 

grote hoeveelheden water het teeltsysteem moeten verlaten o.w.v. de natriumconcentratie. Dat is 

geen gunstig scenario, de lozingen moeten tot een absoluut minimum beperkt worden om zowel het 

verbruik van water te beperken als de nutriënten in het water maximaal te benutten voor de 

gewassen.  

 

Figuur 9 toont de evolutie wanneer er vanaf het begin van het seizoen reeds RWZI-effluent 

geleidelijk wordt bijgemengd aan het bassin. De waterbron vanuit het bassin heeft daardoor vanaf 

het begin van de teelt een verhoogd natriumgehalte in vergelijking met regenwater. Je ziet dat de 
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natriumconcentratie in het mengwater de eerste weken ook sneller stijgt dan in het reactief 

scenario. Het zal hier echter op geen enkel moment tijdens het teeltseizoen accumuleren tot aan 

de tolerantiegrens van 8 mmol/L. Dat zorgt ervoor dat er geen water moet worden geloosd door 

een te hoge natriumconcentratie. 

 

Bedrijf 2 – Tomaat – Droog – 8 mmol Na/L - Reactief 

 
Figuur 8 Verloop van het waterverbruik en natriumbalans tijdens de teelt bij het reactief toepassen 

van RWZI-water voor Bedrijf 2 (tomaat – 8 mmol/L – droog)  
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Bedrijf 2 – Tomaat – Droog – 8 mmol Na/L - Continu 

 
Figuur 9 Verloop van het waterverbruik en natriumbalans tijdens de teelt bij het continue 
inmenging van RWZI-effluent voor Bedrijf 2 (tomaat – 8 mmol/L – droog) 
 

Bovenstaande simulaties op bedrijf 2 stellen nogal een vrij extreem scenario voor omdat het één van 

de bedrijven is in de focusregio met de grootste watertekorten.  

 

Figuur 10 en Figuur 11 geven een samenvatting weer voor de vijf bedrijven in de focusregio voor 

een droog en extreem droog scenario. Het geeft het totaal geloosde water weer volgens een reactief 

en continu scenario. Het continu scenario zal in geen enkele situatie zorgen dat de tolerantiegrens 

van 8 mmol Na/l in het mengwater voor een tomatenteelt wordt bereikt, ook niet in extreem droge 

jaren. 

 

Het reactief scenario is in extreem droge jaren in geen van de bedrijven te verantwoorden. Enkel bij 

bedrijven met een matig watertekort (zoals bedrijven 1, 3 en 4) en in een droog jaar, kan het reactief 

scenario een optie zijn. In dat geval wordt er niet te veel RWZI-effluent aan het mengwater 

toegevoegd waardoor de natriumgehaltes onder de tolerantiegrens blijven. 
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Figuur 10 Totaal water geloosd naargelang reactieve of continue strategie per scenario in een 
droog jaar 
 

 
Figuur 11 Totaal water geloosd naargelang reactieve of continue strategie per scenario in een 

extreem droog jaar 
 
Het verloop van de natriumconcentratie in het mengwater duidt duidelijk de verschillen aan tussen 
het reactief en continu inzetten van RWZI-effluent. Door het continue aanvullen van het hemelwater 
met RWZI-effluent wordt het natriumgehalte slechts gradueel verhoogd tot het een platform bereikt. 

Dit is de reden waarom minder water verbruikt wordt in totaal, aangezien er minder gedraind dient 
te worden. Dit is ook te zien in de vorm van de grafieken: bij reactieve aanvulling is de grafiekvorm 

meer grillig dan bij de continue bijvulling, wat te wijten is aan het wegvallen van de nood tot drainage 
bij continue vulling.  
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Tomaat – Droog – 8 mmol Na/L 

Reactief       Continu 

 
Figuur 12 Bassinvulling (%) en natriumconcentratie mengwater als % van limiet voor de vijf 
bedrijven in de focusregio volgens een reactieve (links) en continue (rechts) strategie in een droog 
jaar met een natrium tolerantie drempel van 8 mmol Na/L 

 
Tomaat – Extreem Droog – 8 mmol Na/L 

Reactief       Continu 
 

 
Figuur 13 Bassinvulling (%) en natriumconcentratie mengwater als % van limiet voor de vijf 
bedrijven in de focusregio volgens een reactieve (links) en continue (rechts) strategie in een 
extreem droog jaar met een natrium tolerantiedrempel van 8 mmol Na/L 
  

4.2.2  INVLOED VERHOGEN TOLERANTIEGRENS 

 

Verschillende studies tonen aan dat er ook met hogere natriumgehaltes geteeld kan worden. Voor 

tomaat zou het mengwater van standaard 8 mmol/L tot 18 mmol/L opgetrokken kunnen worden. 

Indien dat in de toekomst meer gebruikelijk wordt, wat is de invloed op het inzetten van het 

gezuiverd afvalwater als bron?  

 

Te verwachten is dat het mengwater langer kan recirculeren in het teeltsysteem alvorens het de 

kritische drempel voor natrium bereikt. De simulaties voor een extreem droog jaar van de teelt 

tomaat met een verhoogde tolerantiegrens zijn weergegeven in Figuur 14 14. Deze kan vergeleken 

worden met Figuur 13, waarbij dezelfde basisgegevens gelden behalve de lagere tolerantiegrens.  
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Wat opvalt is dat zelfs tijdens een zeer droge zomer en voor alle vijf de bedrijven, het 

natriumgehalte in het mengwater nooit accumuleert tot de tolerantiegrens van 18 mmol Na/L in 

het reactief scenario. Dit kan dus een aangepaste strategie in het geval van een tomatenteelt met 

verhoogde natrium tolerantiegrenzen.  

 
Tomaat – Extreem Droog – 18 mmol Na/L 

Reactief       Continu 
 

 
Figuur 14 Bassinvulling (%) en natriumconcentratie mengwater als % van limiet voor de vijf 
bedrijven in de focusregio volgens een reactieve (links) en continue (rechts) strategie in een 
extreem droog jaar en met een natrium tolerantiedrempel van 18 mmol Na/L 

 

4.2.3  INVLOED TEELT TOMAAT VS PAPRIKA 

Ook meegenomen in de analyse zijn de bovenvernoemde scenario’s in de veronderstelling dat die 
bedrijven paprika telen. Deze teelt is verschillend van tomaat in het opzicht dat hij een minder grote 
waterbehoefte heeft, maar tegelijkertijd ook minder tolerant is voor zouten in het voedingswater. De 

onderstaande resultaten geven de balans weer voor deze teelt. 

  

In het geval van paprikateelt is de tolerantie van het gewas zodanig laag dat het weinig nut heeft 

om RWZI-effluent toe te passen als aanvulling op hemelwater indien gewerkt wordt met een 

tolerantie van 3 mmol/L en indien geen natriumselectieve verwijdering toegepast wordt. In een droog 

jaar hebben drie van de vijf bedrijven een watertekort bij het telen van paprika. Zowel in het 

reactieve als het continue scenario worden de natriumwaarden snel bereikt en dient er continu 

gedraind te worden in de gevallen van de bedrijven met grootste watertekort (bedrijf 2: geel, bedrijf 

5: groen) 

Paprika – Droog – 3 mmol Na/L 

Reactief       Continu 

 

 
Figuur 15 Natriumconcentratie mengwater als % van limiet voor de vijf bedrijven in de focusregio 

volgens een reactieve (links) en continue (rechts) strategie in een droog jaar en met een natrium 
tolerantie drempel van 3 mmol Na/L 
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Scenario’s met extreem droog weer zullen de natriumbalans enkel maar verslechten omdat er nog 

meer RWZI-effluent moet worden ingezet in het mengwater. 

 

Enkel in het scenario dat de tolerantie voor natrium wordt verhoogd naar 6 mmol/L én dat hetgeen 

te droog jaar wordt, kan het RWZI-effluent hier soelaas brengen. Hoe hoger de tolerantie voor 

natrium, hoe meer voordelig dit wordt.  Dit wordt weergegeven in Figuur 16. 

 

Paprika – Droog – 6 mmol Na/L 

Reactief       Continu 

 
Figuur 16 Natriumconcentratie mengwater als % van limiet voor de vijf bedrijven in de focusregio 
volgens een reactieve (links) en continue (rechts) strategie in een droog jaar en met een natrium 
tolerantiedrempel van 6 mmol Na/L 
 

 CONCLUSIE 
 

In het algemeen geldt: 

- Het continu inmengen zal leiden tot het trager bereiken van de tolerantiedrempel vergeleken 

met het reactief inmengen van RWZI-effluent. Daardoor zal het lozen en het waterverbruik 

beperkt worden 

- Het verhogen van de tolerantiedrempel van natrium in de teelt zorgt dat het water langer 

kan recirculeren waardoor de (tijdstip van) lozing beperkt wordt 

- Paprika heeft lagere tolerantiegrenzen voor natrium in het water. Ook al zijn de 

waterbehoeften voor de teelt beperkter, wordt de drempel voor lozing veel sneller bereikt bij 

de paprikateelt  

- Hoe droger en hoe groter het watertekort, hoe meer RWZI-effluent er bijgemengd moet 

worden en hoe voordeliger de continue bijmengstrategie. 

 

Het continu bijmengen van RWZI water met het hemelwater in het bassin, duidt aan dat het voor de 

teelt van tomaat telkens een goede keuze is. Zelf voor de bedrijven met een groot watertekort in 

extreem droge jaren, zorgt het bijmengen ervoor dat het natriumgehalte de 8 mmol/L nooit 

overschrijdt.  

 

Ook al garandeert het continu bijmengen van RWZI-effluent betere resultaten op de natriumbalans 

vergeleken met het reactief scenario kan dat laatste in sommige gevallen wel gerechtvaardigd zijn 

als:  

- De watertekorten beperkt zijn 

- Voor de tomatenteelt  

- De tolerantiegrens in het mengwater verhoogd wordt 

 

Het gebruik van RWZI-effluent zonder natriumverwijdering wordt in het algemeen afgeraden bij de 

paprikateelt omdat de natriumconcentraties zodanig snel de tolerantiegrens van 3 mmol/L bereiken 

zowel in een droog als een extreem droog jaar. Het enige aan te raden scenario voor het gebruik 

van RWZI-water in een paprikateelt is bij een tolerantiegrens van 6 mmol/L en geen té grote 

watertekorten.  
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 BIJLAGE 

 BIJLAGE I: ASSUPMTIES 

 

Algemene assumpties, geldig voor zowel het reactief aanvullen als het continue aanvullen: 

- Condenswater: 50% 

- Bij droge jaren: startniveau bassin: 80% 

- Bij extreem droge jaren: startniveau bassin: 70% 

- Neerslagdata is gebaseerd op de weersomstandigheden in Nederland aangezien er gewerkt 

wordt via een Nederlands model. Duffel bevindt zich op +/- 30 km van de Nederlandse grens, 

dus deze klimaat data wordt nog steeds al representatief beschouwd.  

Referentiescenario werden volgende assumpties toegepast: 

- Na-concentratie op basis van gemiddelde debiet over de zomer en lente, aangezien dit het 

moment van de watertekorten is.  

- Hemelwater: Na concentratie 0,1 mmol/L 

Voor het continu aanvullen: 

- Na-concentratie op basis van menging hemelwater (0,1 mmol/L) met RWZI effluent met een 

Na-concentratie gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse dagdebiet. Dit is een goeie 

inschatting aangezien de bedoeling is om zo continu mogelijk aan te vullen.  

- De dimensies van het HW bassin worden aangepast naar de grootste totale jaarlijkse 

waterbehoefte van het grootste bedrijf, zodat er zeker voldaan wordt aan de behoeftes. 

Overdimensionering van de bassins heeft geen invloed op de berekeningen van het model.  

- Deze assumpties zorgen ervoor dat elk bedrijf een andere Na-concentratie van het 

mengwater heeft. Dit is een goeie assumptie, omdat er van uit gegaan kan worden dat elk 

bedrijf een andere hoeveelheid RWZI-effluent ontvangt op basis van hun teeltoppervlakte en 

behoeftes. Indien aan elk bedrijf dezelfde hoeveelheid effluent voorzien wordt, wordt het 

risico op overflow bij de kleiner gedimensioneerde bedrijven sterk verhoogd.  

- Assumpties infrastructuur om band met de werkelijkheid aan te houden: stel dat een centrale 

piping geleid wordt van de RWZI naar een centraal punt tussen de bedrijven. Vandaar uit 

kunnen gestuurde kleppen de afgewogen hoeveelheden RWZI effluent doorlaten naar de 

gewenste bedrijven.  

 

Tabel B1 Grenswaarden natriumconcentratie 

Na-limieten Tomaat Paprika 

Standaard 8 mmol/L 3 mmol/L 

Maximaal  18 mmol/L 6 mmol/L 
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Referentie:  

 
Figuur B1 Model voor de referentiesituatie van het reactief inmengen 
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 BIJLAGE II: BEREKENINGEN NATRIUMCONCENTRATIE 

CONTINUE TOEDIENING  

 

Er wordt per scenario in de continue toediening nagegaan hoeveel water in totaal verbruikt dient te 

worden om aan de behoeften te voldoen. Dit wordt berekend aan de hand van het referentiescenario. 

Vervolgens wordt een massabalans gemaakt tussen de natriumconcentraties in het RWZI-effluent en 

in het hemelwater om per totale volume aan een ingeschatte natriumbalans in het mengwater te 

komen. Hieronder staat het voorbeeld beschreven voor de waterbehoefte voor tomaat met een 

tolerantie van 8 mmol/L in een droog jaar.  

 

 

[𝑁𝑎]𝑚𝑒𝑛𝑔𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = [𝑁𝑎]𝑅𝑊𝑍𝐼 ∗ 𝑉𝑅𝑊𝑍𝐼 + [𝑁𝑎]ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑉ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

 
Tabel B2 Waterverbruik voor tomatenteelt bij continue bijmenging 

 

Watergebruik  Bedrijf 1   Bedrijf 2   Bedrijf 3   Bedrijf 4   Bedrijf 5 

Uit bassin (m³) 12.026 24.241 9.050 20.849 7.672 

RWZI-effluent (m³) 1.648 8.565 1.839 3.879 2.477 

Totaal (m³) 13.675 32.806 10.888 24.728 10.150 

            

% HW 88% 74% 83% 84% 76% 

% RWZI 12% 26% 17% 16% 24%       

 

Na-conc Hemelwater 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 
Na-conc RWZI 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3       

Na_tot (mmol/L) 0,24 0,41 0,30 0,29 0,39 

 

 BIJLAGE III: VEREENVOUDINGINGEN BIJ DE 

CONCENTRATIES NATRIUM I.F.V HET DEBIET 

 

Bij de verwerking naar gemiddelde natriumconcentraties per debiet zijn er volgende 

vereenvoudigingen gemaakt:  

- Er werden maar weinig datapunten gebruikt voor de extrapolatie van Na-concentratie i.v.f. 

debiet omdat de simulatie reeds is gebeurt toen resultaten nog maar bekend waren tot 

eind 2020 

- Via het gemiddelde debiet wordt de gemiddelde natriumconcentratie afgeleid dewelke ge-

extrapoleerd wordt over een langere periode. Deze werkwijze heeft volgende beperkingen:  

o Het debiet is linksscheef verdeeld, waardoor het gemiddelde geen goede 

representatie is voor veelvoorkomende debieten. In vervolganalyses wordt beter de 

mediaan gebruikt 

o De natriumconcentratie is niet lineair met het debiet, waardoor de 

natriumconcentraties bij lage debieten meer gaan doorwegen in de praktijk. Door 

de geschatte natriumconcentratie bij het gemiddelde debiet te extrapoleren over de 

volledige periode laat je het sterker doorwegen van natriumconcentraties bij lage 

debieten buiten beschouwing. In de huidige analyse wordt de natriumconcentratie 

dus onderschat. 

- In het scenario van continue bijmenging wordt gebruik gemaakt van een aanname waarbij 

de fractie van effluent in het bassin altijd gelijk is (dwz dat er telkens evenveel effluent 
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wordt toegevoegd als regenwater, wat leidt tot meer effluenthergebruik in de winter als in 

de zomer). De simulaties tonen aan dat het niveau van het bufferbekken eerder constant 

wordt gehouden, wat leidt tot meer effluenthergebruik in de zomer en minder in de winter. 

De spreiding van de inmenging over de seizoenen is van grote invloed op de 

zoutconcentraties als gerekend wordt met het gemiddelde per seizoen. 

 

Bovenstaande bemerkingen zullen in vervolganalyses meer aandacht krijgen. Hoe dan ook, de 

huidige resultaten hebben wel hun nut en geven de trends per scenario duidelijk aan.  

 

 BIJLAGE IV: WATERKWALITEIT RWZI DUFFEL 

6.4.1  RICHTWAARDEN EN MINIMALE KWALITEITSCRITERIA VOOR 

IRRIGATIEWATER 

 

A) Wetgeving  

 

De Europese verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van water (2020/741)1 werd in mei 

2020 goedgekeurd door het Europees parlement en de Europese Commissie. Het legt 

minimumcriteria vast, specifiek voor het hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor 

irrigatiedoeleinden in de landbouw. Alhoewel deze verordening voor alle lidstaten van toepassing is 

met ingang van 26 juni 2023, kan deze op Vlaams regionaal niveau reeds eerder toegepast worden. 

In Vlaanderen is het waarschijnlijk de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de bevoegde authoriteit 

zal zijn voor de implementatie van de Europese verordening.  

 

In de Europese verordening worden 4 kwaliteitsklassen beschouwd waarbij voor iedere klasse 

specifieke normen gelden voor o.a. E. coli, BZV (= biologische zuurstofvraag), ZS (zwevende stoffen) 

en troebelingsgraad (zie Tabel B3 en Tabel B4). 

 

Tabel B3 Indeling in kwaliteitsklassen in de Europese verordening inzake minimumeisen. 

 
 

                                                
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0741  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0741
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Tabel B3 Indeling in kwaliteitsklassen in de Europese verordening inzake minimumeisen (vervolg).

 
 

Tabel B4 Kwaliteitseisen van teruggewonnen water voor landbouwirrigatie. 

 
Vanaf 2023 zal elke hergebruiksactiviteit die onder de verordening valt vergund moeten worden door 

de bevoegde autoriteit. Naast de kwaliteitseisen uit bovenstaande tabellen legt verordening 

2020/741 ook de verplichting op om een risicoanalyse op te stellen voor elke hergebruikscase waarin 

de risico’s voor gezondheid, milieu en maatschappij ingeschat moeten worden d.m.v. een analyse 

van de gehele hergebruiksketen (vanaf de oorsprong van het water tot de eindgebruiker). Indien 

nodig moeten op basis van deze risicoanalyse extra maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld 

extra kwaliteitsrichtlijnen, extra monitoring, fysieke barrières, enz. De risicoanalyse zal een 

onderdeel zijn van de vergunningsaanvraag. 

 

Momenteel moeten in Vlaanderen de aanbieders van het gezuiverde afvalwater een 

grondstofverklaring aanvragen bij OVAM. VMM, VLM en OVAM evalueren samen de situatie op basis 

van een risicoanalyse.  

 

Aangezien effluent nutriënten bevat, moet deze aanvoer in principe ook in lijn zijn met de regelgeving 

betreffende de aanvoer van nutriënten waarvoor de VLM bevoegd is. VLM definieerde recent een 

omslagpunt. Gezuiverd afvalwater dat minder dan 15 mg/l Ntot en minder dan 2 mg/l Ptot bevat 

wordt niet langer beschouwd als meststof. Bijgevolg geldt dan niet langer een rapportageplicht 

richting VLM. 

 

Het vegaplan omvat lastenboeken die de kwaliteit garandeert binnen de primaire plantaardige sector. 

De lastenboeken omvatten o.a. de kwaliteitseisen van het FAVV en GlobalGAP. Volgens de 

kwaliteitseisen betreffende irrigatiewater2, zijn er geen belemmeringen op vlak van microbiële 

waterkwaliteit indien het water niet in aanraking komt met het te oogsten product. Indien wel het 

geval, geldt als richtwaarde dat niet overschreden mag worden 1.000 kve E. coli/100ml water.  

 

B) Richtwaarden  

                                                
2 https://www.vegaplan.be/sites/default/files/5.6.%20Waterkwaliteit_0.pdf   

 

https://www.vegaplan.be/sites/default/files/5.6.%20Waterkwaliteit_0.pdf
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Naast de wetgevende kwaliteitscriteria, is het belangrijk dat het irrigatiewater van voldoende 

kwaliteit is volgens een landbouwkundig perspectief. Er zijn niet bindende richtwaarden die van 

belang zijn voor het behoud van een kwalitatieve teelt en bodem. Zo is het van belang om de 

accumulatie van zouten of zware metalen in de bodem tegen te gaan. Ook de aanvoer van nutriënten 

moet bekeken worden in functie van het bemestingsadvies. De praktijkgids vollegrondsgroenten3 

omvat richtwaarden voor tal van parameters. Aangezien deze case focust op glastuinbouwteelten 

gaat, moet er in de toekomst dieper ingegaan worden op richtwaarden specifiek gefocust op dit 

teeltsysteem. 

 

Voor de analyse van de vereiste kwaliteit van het gezuiverde afvalwater wordt in Tabel B5 een 

vergelijking gemaakt tussen de geldende richtwaarden in Vlaanderen, Spanje4 en Australië5 versus 

de normen voor drinkwater6.  

 
Tabel B5 Oplijsting van enkele richtwaarden voor waterkwaliteit 

Parameters  Richtlijn 

irrigatiewater 

Vlaanderen* 

Irrigatiewate

r Spanje 

Irrigatiewater 

Australië 

Vereiste 

drinkwater 

EC µS/cm 800-1500 3000  2100 

Na mg/L 30-60 

115** 

 230 200 

Ca mg/L 120   270 

Mg mg/L 25   50 

Cl- mg/L 50-100 

180** 

 350 250 

Totale S mg/L 100   250 

SAR  3 6 8  

E. coli kve/100mL 1000 1000 1000  

ZS mg/L  35   

NH4 mg/L    0,5 

NO3 mg/L    50 

NO2 mg/L    0,1 

NTOT mg/L   5  

PTOT mg/L   0,05  

As mg/L  0,1 0,1 0,01 

Cr mg/L  0,1 0,1 0,05 

Cu mg/L 0,06-0,2 0,2 0,2 2 

Cd mg/L  0,01 0,01 0,005 

Hg mg/L   0,002 0,001 

Ni mg/L  0,2 0,2 0,02 

Pb mg/L   2 0,01 

Zn mg/L 0,2-0,7  2 5 

*Bron: Kwaliteitseisen voor irrigatiewater | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

** Bron: Kwaliteitseisen volgens praktijkgids vollegrondsgroenten 

                                                
3 Praktijkgids irrigatie vollegrondsgroenten – Provincie West-Vlaanderen – Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- 
en Tuinbouw, 2001 
4Mujeriego, R., Hultquist, R., ASERSA, UPC, CCB, 2011, Spanish Regulations for Water Reuse – Royal Decree 1620/2007 of 7 
December 
5 ANZECC, ARMCANZ, 2000, Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, Volume 1. 
6 https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteitseisen_drinkwater_tw.pdf 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-de-openluchtgroenteteelt-3
https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteitseisen_drinkwater_tw.pdf
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6.4.2  KWALITEIT GEZUIVERD AFVALWATER 

 

In de RWZI’s wordt rioolwater gezuiverd om te voldoen aan de lozingsnormen vooropgesteld in de 

Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, van kracht in Vlaanderen via VLAREM II. De focus hierbij ligt 

op de milieu-impact van het water. Deze impact is er voornamelijk door organisch materiaal en door 

nutriënten. De normen variëren afhankelijk van de grootte van de RWZI en worden ook beïnvloed 

door eventuele andere factoren. De specifieke normen voor RWZI Duffel zijn weergegeven in Tabel 

B6. Het organisch materiaal en de nutriënten in het effluent worden standaard op regelmatige basis 

opgevolgd door VMM. Daarnaast worden ook enkele zware metalen op regelmatige basis opgevolgd 

door VMM. Voor irrigatietoepassingen zijn er ook nog andere parameters van belang (zie ook 

paragraaf 3.1). Onder andere zoutconcentraties en conductiviteit hebben een invloed op de kwaliteit 

van het gewas en de bodem. Daarnaast dienen ook gezondheidsaspecten, zoals bacteriologie en 

micropolluenten, beoordeeld te worden. Ten behoeve van deze gebiedsstudie werden op RWZI 

Duffel, naast de parameters opgevolgd door VMM, in de periode van 01-2020 t.e.m. 10-2021, ook 

enkele zoutparameters en bacteriologische parameters opgevolgd. Organische micropolluenten 

werden niet in detail bestudeerd. Het risico m.b.t. micropolluenten kan ingeschat worden m.b.v. de 

analyses van zware metalen en de analyses van organische micropolluenten op andere RWZI’s. Een 

vervolgstudie naar micropolluenten zal uitgevoerd worden binnen het project Life ACLIMA7. 

 

Tabel B6 Lozingsnormen van RWZI Duffel. 

Parameter Type norm Eenheid RWZI Duffel 

BZV dagnorm mg/L 25 

ernstige dagnorm mg/L 50 

rendement % 80 

CZV dagnorm mg/L 125 

ernstige dagnorm mg/L 250 

rendement % 60 

ZS dagnorm mg/L 35 

ernstige dagnorm mg/L 87,5 

rendement % 65 

NTOT dagnorm mg/L 20 

ernstige dagnorm mg/L 24 

jaarnorm mg/L 15 

rendement % 50 

PTOT jaarnorm mg/L 1 

rendement % 80 

 

Tabel B7 geeft een overzicht van de meetcampagne in Duffel gedurende de periode 01-2020 t.e.m. 

10-2021. Kolom 1 duidt aan hoeveel metingen boven de detectielimiet er zijn per parameter. De 

waarden aangeduid in het rood overschrijden de maximumwaarde aangegeven in de praktijkgids 

voor vollegrondsgroenteteelt.  

 
Tabel B7 Resultaten van de meetcampagne op de RWZI Duffel voor de periode van mei 2020 tot 
oktober 2021 

  
 AANTAL GEMIDDELDE STANDAARDDE

V 

MINIMUM MAXIMUM 

Debiet m³/dag 35 5.047 4.854 1.381 20.215 

debiet tov 
DWA 

  35 2,5 2,9 0,7 14,7 

Temp °C 35 16,3 4,1 6,9 23,2 

EC µS/cm 32 709 193 221 1018 

Na mg/L 32 57,3 19,2 13,8 90,0 

                                                
7 https://lifeaclima.eu/  

https://lifeaclima.eu/
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K mg/L 32 20,4 6,5 6,7 32,9 

Ca mg/L 32 56,8 13,4 18,8 83,8 

Mg mg/L 32 6,7 1,9 1,8 9,8 

Cl- mg/L 33 94,8 34,2 24,0 175,0 

Totale S mg/L 32 20,3 6,3 2,7 33,1 

SAR   32 1,9 0,5 0,8 2,7 

E. coli kve/100
mL 

29 1,82E+05 4,48E+05 1,10E+03 1,80E+06 

C. 
Perfringe
ns 

kve/100
mL 

15 1,55E+03 1,01E+03 <100 4,50E+03 

BZV mg/L 34 2,8 1,6 <1,0 8,8 

CZV mg/L 35 27,0 6,5 15,0 52,0 

ZS mg/L 35 6,3 3,7 3,0 24,0 

NH4 mg/L 35 1,2 2,2 0,2 13,0 

KJN mg/L 35 2,1 2,4 0,6 15,0 

NO3 mg/L 35 5,8 3,2 1,2 14,8 

NO2 mg/L 35 0,1 0,1 0,0 0,5 

NTOT mg/L 35 7,9 4,0 2,8 19,5 

PO4 mg/L 35 0,7 0,5 0,2 2,2 

PTOT mg/L 35 0,9 0,7 0,3 3,4 

As mg/L 4 0,0010 0,0004 <0,0003 0,0016 

Ag mg/L 1 - - <0,0001 0,0002 

Cr mg/L 0 - - <0,0025 <0,0050 

Cu mg/L 5 0,0040 0,0009 <0,003 0,0050 

Cd mg/L 0 - - <0,0002 <0,0004 

Hg mg/L 0 - - <0,00002 <0,00002 

Ni mg/L 5 0,0062 0,0029 <0,0040 0,0120 

Pb mg/L 2 0,001 0 <0,001 0,001 

Zn mg/L 10 0,053 0,019 0,023 0,084 

UVA 1/cm 17 0,26 0,03 0,20 0,32 

UVT % 17 55,2 3,6 49,8 62,7 

 

6.4.3  VERGELIJKEN WATERKWALITEIT RICHTLIJNEN MET GEMETEN 

WAARDEN 

 

Organisch materiaal  

 

RWZI Duffel voldoet vlot aan de vooropgestelde normen uit VLAREM II. In 2019 was het 

verwijderingspercentage voor BZV, CZV en ZS respectievelijk 98,5%, 95,6% en 98,1%. Met 

gemiddelde effluentconcentraties van respectievelijk 3,1 mg/L; 28,8 mg/L en 6,1 mg/L, bevat het 

effluent weinig organisch materiaal en is het over het algemeen helder, zeker in droge 

zomerperiodes. Enkel voor het bereiken van kwaliteitsklasse A uit verordening 2020/741 zou een 

extra filtratie nodig zijn. 

 

Conductiviteit en zouten 

 

De conductiviteit (EC) en de zoutconcentraties vertonen een licht recht evenredig gedrag met het 
debiet, te verklaren door de verdunning met regenwater dat nauwelijks zouten of conductiviteit 

bevat. De correlatie is echter niet heel sterk, wat doet vermoeden dat andere mechanismen de 
correlatie verstoren (zie Figuur B3).  
  
Figuur B4 (a), (b) en (c) tonen de meetresultaten en enkele normenkaders. De conductiviteit van 
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het effluent kan oplopen tot boven de 1000 µS/cm, maar blijft met een gemiddelde van 709 µS/cm 

ruim onder de voorwaarden vooropgesteld in de praktijkgids.  
 
Natrium en chloride zijn gemiddeld lager dan de richtlijnen van het departement landbouw & visserij. 
Aparte metingen overschrijden soms deze richtlijnen, maar blijven wel lager dan de richtwaarden 
vooropgesteld in de praktijkgids. Door de (winterse) neerslag is er vermoedelijk genoeg uitspoeling 
zonder dat er lange-termijn verzilting plaats vindt. Het blijft echter een aandachtspunt om de Na- en 

Cl-concentraties op te volgen. Het is tevens raadzaam om deze parameters te analyseren in de 
geïrrigeerde bodem. SAR duidt de relatie van natrium aan ten opzichte van andere zouten calcium 
en magnesium. Een te hoge SAR-waarde zorgt op termijn voor bodemverslemping. De gemiddelde 
SAR-waarde van de metingscampagne bedraagt 1,9. De SAR-waarde is altijd onder der richtwaarde 
van 3 waardoor er geen restrictie op het gebruik van irrigatiewater nodig is. Zowel de conductiviteit, 
als de Na- en Cl-concentraties als SAR-waardes in het effluent van RWZI Duffel zijn lager dan voor 
de andere RWZI’s opgevolgd binnen AWAIR. 

 
De overige zouten blijven wel onder de richtlijn en ook de totale zwavel is lager dan de toegestane 
hoeveelheden SO4. Deze stoffen zullen bijgevolg geen problemen opleveren. Merk op dat alle zout-
gerelateerde parameters wel voldoen aan alternatieve irrigatierichtlijnen uit het buitenland. Deze zijn 
minder strikt dan de praktijkgids.  
 
 

 
Figuur B3 Omgekeerd evenredige relatie tussen de conductiviteit en het debiet. 
 

(a)  (b)  

    
(c)            
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Figuur B4 Weergave van de gemeten waarden van conductiviteit (a), SAR (b) en zouten (c) in Duffel 

en verschillende richtwaarden uit de wetgeving. 

 

Bacteriologie 

 

Tijdens de meetcampagne werden in totaal 29 stalen van het effluent van Duffel onderzocht op E. 

coli, de meest gebruikte indicator voor fecale verontreiniging. De resultaten schommelen sterk, met 

een verschil van 3 grootteordes (minimum 3,0 log kve/100mL en maximum 6,2 log kve/100mL), en 

voldoet daarmee nooit aan klasse C (≤ 1 000 kve/100 ml, dit is 3 log kve/100 mL) van de Europese 

verordening en slechts soms aan klasse D (≤ 10 000 kve/100 ml, dit is 4 log kve/100mL). Dit is ook 

te zien in Figuur B5. Desinfectie is dus vereist volgens deze verordening, maar de nodige log-reductie 

varieert in de tijd. De hoogste waardes (tot hoger dan 6 log kve/100 mL) werden opgemeten voor 

de renovatie eind 2020, zoals te zien in figuur B6, en worden verder buiten beschouwing gelaten. 

Indien er een 2-log-reductie kan gerealiseerd worden zal het effluent 90% van de tijd voldoen aan 

klasse C, wat voldoende is indien er druppelirrigatie gebruikt wordt.  

Er is geen duidelijke trend in het verloop van E. coli. Hoge en lage waarden komen zowel voor in 

droge als natte periodes en zowel in warme als koude periodes. Om te onderzoeken of er een 

metaparameter gebruikt kan worden om de bacteriologische druk te voorspellen werd het verband 

met allerlei andere parameters onderzocht via analyse van de correlatiefactoren. Er is echter geen 

enkele parameter gevonden die consistent een significante correlatie heeft met E.coli. Op basis 

hiervan is het dus niet mogelijk om een metaparameter te definiëren voor E. coli of om de 

schommelingen in E. coli te verklaren. 
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Figuur B5 Weergave van de gemeten waarden van E. coli t.o.v. de kwaliteitseisen uit verordening 

2020/741. 

 

 
Figuur B6 verloop van de gemeten waarden van E. coli in de tijd. 
 

Zware metalen en micropolluenten 

 

Een selectie van zware metalen werd bemeten in 10 stalen gedurende de periode van 01-2020 t.e.m. 

10-2021. Het grootste deel van de meetwaarden ligt onder de detectielimiet. Het is niet altijd 

mogelijk om een gemiddelde te berekenen aangezien hiervoor enkel resultaten boven de 

detectielimiet meegenomen werden. Figuur B7 geeft de resultaten en de verschillende normen weer, 

op een logaritmische schaal. Alle metingen onder de detectielimiet werden voor het opstellen van 

deze figuur gelijk gesteld aan de detectielimiet. Merk op dat de irrigatienorm soms strenger is dan 

de drinkwaterrichtlijn. De meetresultaten zijn altijd onder de norm, voor de meeste parameters zijn 

er zelfs nog enkele grootteordes speling. Er wordt bijgevolg niet verwacht dat zware metalen een 

groot probleem zullen vormen. 

 

 
Figuur B7 Weergave van de gemeten waarden van enkele metalen in Duffel en verschillende 
richtwaarden uit de wetgeving.  
 

 


