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 CONTEXT STUDIEGEBIED 
 

Het landbouwbedrijf Luc Lavrijsen LV is een land- en tuinbouwbedrijf gelegen in Herk-de-Stad. De 
hoofdteelt bestaat uit asperges in het voorjaar, zachtfruit (bramen en rode bes) in de zomer en 
grondwitloof in de winter. Het bedrijf beschikt over een hoevewinkel waar voornamelijk de asperges 
en het grondwitloof via de korte keten worden versmarkt. Verder is er nog een akkerbouwtak die 
bestaat uit aardappelen, uien en mais en vleesvarkens. De productie strekt zich uit over een 

oppervlakte van ongeveer 150 ha. Ongeveer een derde van de gronden liggen rondom de boerderij 
in Herk-de-Stad (Figuur 1), een derde ligt als een aaneengesloten blok te Kuringen (Hasselt) (Figuur 
2) en de rest ligt verspreid in een omtrek van 10 km rondom de boerderij. 
  

   
Fig 1: Landbouwbedrijf Luc Lavrijsen LV (gele cirkel) met de omliggende akkers (rode lijnen) en 
waterloop de Herk (blauwe lijn) 

  
Op ongeveer 1 km van de thuislocatie stroomt de waterloop "de Herk". Dit is een onbevaarbare 

categorie 1 waterloop onder beheer van VMM. Momenteel is dit de enige bron van irrigatiewater voor 
de percelen rondom het bedrijf. Echter bij een captatieverbod komt de watervoorziening in het 
gedrang. Daarom zal op termijn een hemelwateropslag van 13.500 m³ worden gerealiseerd op de 
boerderij. Het opgevangen regenwater zal later in het seizoen worden ingezet als er een 
captatieverbod voor oppervlaktewater wordt afgevaardigd.  
 
De tweede locatie (Kuringen-Hasselt) bevindt zich 1 km van het RWZI van Aquafin te Hasselt. Het 

gezuiverde huishoudelijk afvalwater van Aquafin kan een interessante alternatieve waterbron zijn 
voor irrigatie. Deze gebiedsstudie zal zich op de watervraag en het wateraanbod op deze specifieke 
locatie focussen.   
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Fig 2: Aaneengesloten blok percelen van Luc Lavrijsen (rode lijnen) en het RWZI van Aquafin in 
Hasselt (rode cirkel) 

  
Het landbouwbedrijf denkt graag actief mee aan duurzame oplossingen om de waterbevoorrading 

richting landbouw te verzekeren. Tegelijk staat het ook open voor cross-sectorale samenwerking. In 

de buurt van Kuringen bevindt zich bijvoorbeeld de abdij van Herkenrode. Dit is een beschermd 

landschap waar de natuur baat zou hebben bij verdere vernatting. Het gezuiverde huishoudelijk 

afvalwater zou ook een functie richting natuur kunnen hebben.  

 WATERKWANTITEIT 

 VRAAG NAAR GEZUIVERD AFVALWATER 

 

De jaarlijkse waterbehoefte voor het percelenblok in Kuringen bedraagt ca. 50.000 m³ (50 ha; 100 
m³/ha). Op deze ligging wordt met haspels gewerkt voor de beregening.  
  
In een straal van 2 km rondom de RWZI in Hasselt bedraagt 
de totale irrigatiebehoefte 71.938 m³ (via www.waterradar.be). Dit omvat 27.416 m³, 22.409 m³, 
20.265 m³ en 1.848 m³ voor respectievelijk groenten, kruiden en sierplanten; overige gewassen 
(granen, tarwe); mais en voedergewassen. Naast de waterbehoefte van het landbouwbedrijf van Luc 

Lavrijsen (ca. 50.000 m³) is er dus nog een watervraag van ca. 20.000 m³ van de omliggende 
landbouwers. Verruimen we de perimeter naar 4 km dan stijgt de irrigatiebehoefte naar 172.235 m³ 
(98.968 m³ voor mais; 28.085 m³ voor overige gewassen; 27.416 m³ voor groenten, kruiden en 
sierplanten; 12.468 m³ voor aardappelen en 5.298 m³ voor voedergewassen).   
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Fig 3: Irrigatiebehoefte in een perimeter van 2 km rond de RWZI van Sint-Amands. 

  

 AANBOD GEZUIVERD AFVALWATER 

RWZI Hasselt is gelegen in het Demerbekken. Het zuiveringsgebied van deze RWZI 
omvat voornamelijk delen van Hasselt, Diepenbeek, alsook kleine delen van Genk, Zonhoven, Bilzen 
en Lummen. De RWZI is ontworpen voor een inwonersequivalent van 58.500. Op basis hiervan zou 
het minimumdebiet van RWZI Hasselt ongeveer 8.775 m³/dag zijn. In praktijk komt een dergelijk 

laag debiet niet voor en zien we dat ook in droge periodes het debiet dat toekomt op RWZI Hasselt 
hoger ligt.  
 

Fig 4 geeft de verdeling van de dagdebieten weer in de periode 2017 – 2019. De 10-percentielwaarde 
(18.678 m³/dag) geeft een benadering van het te verwachten droogweerdebiet in de zomer 
(irrigatieseizoen).  
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Fig 4: Debietsverdeling RWZI Hasselt 2017 - 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 
Fig: 5 het debietsverloop van RWZI Hasselt van 14/07/2018 - 16/07/2018, enkele van de meest 
droge dagen uit de bovenstaande periode. Hieruit wordt duidelijk dat, bij een daggemiddelde van 
ongeveer 550 m³/u, het debiet kan terugvallen tot slechts ongeveer 

200 m³/u tijdens dalmomenten.  
 

 
Fig: 5: Dag variatie debiet RWZI Hasselt tussen 14/07/2018 en 16/07/2018 
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RWZI Hasselt loost op de Demer. Op deze plaats maakt het droogweerdebiet naar schatting ongeveer 

15% uit van het debiet van de waterloop bij lage waterstand. Het effluent van deze RWZI kan dus 
wel degelijk een ecologische waarde hebben in de waterloop. Op deze sectie van de Demer was in 
het verleden al enkele keren een captatieverbod van toepassing. Onder andere in 2019 en 2020. Dit 
captatieverbod gold dan echter enkel tot en met ongeveer 5 km na het lozingspunt (zie Figuur 6). 
De ecologische waarde van het effluent voor de beek zal verder onderzocht moeten worden. Uit dit 
verdere onderzoek moet dan blijken wanneer hoeveel effluent ter beschikking kan worden gesteld 

voor hergebruik. Uit eerste gesprekken met de lokaal verantwoordelijke overheid volgt dat deze open 
staat voor waterhergebruikprojecten als deze het gebruik van grondwater en oppervlaktewater 
verminderen. 
 

 
Fig 6: Demer tussen het lozingspunt van RWZI Hasselt (groene markering rechts) en het einde van 
het captatieverbod (Lummense Kiezel links) 

 

 VERGELIJKEN WATERKWANTITEIT VRAAG EN AANBOD  

 

Binnen een straal van 4 km is de watervraag ongeveer 170 000 m³ respectievelijk. In de 

veronderstelling dat de grootste watervraag zich situeert in de maanden juli, augustus en september 

impliceert dit ca. 60.000 m³ per maand of 2.000 m³ per dag. Dit bedraagt ongeveer 10% van 

het te verwachten droogweerdebiet tijdens de zomermaanden (= ca. 18.500 m³). In combinatie met 

de schatting dat 15% van de waterloop uit effluent bestaat, zou er door hergebruik van 2.000 

m³/dag, ongeveer 1,6% minder debiet zijn in de waterloop. Uit deze eerste analyse blijkt dat de 

impact op de waterloop door het ter beschikking stellen van effluent voor de landbouw eerder beperkt 

zal zijn.  
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 WATERKWALITEIT 

 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 autoriteit 

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 1 en Tabel 2). 

 

Tabel 1: 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 1: Indeling in kwaliteitsklassen in de Europese verordening inzake minimumeisen (vervolg).

 
 

Tabel 2: 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 of indien het 

                                                
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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gewas gekookt/geschild/grondig gespoeld wordt. Indien wel het geval, geldt als richtwaarde dat niet 

overschreden mag worden 1.000 kve E. coli/100ml water.  

 

Volgens het vegaplan behoren asperges tot de categorie “koken/geschild/grondig gespoeld” omdat 
deze niet rauw kunnen worden gegeten. Volgens vegaplan is er dus geen microbiële belemmering. 
Aangezien in de gedemonstreerde teelt haspelirrigatie wordt toegepast, behoort deze teelt volgens 
de toekomstige Europese wetgeving tot klasse B, of “verwerkte voedingsgewassen beregend met 
een andere irrigatiemethode dan druppelirrigatie”. Uit tabel 2 is af te leiden dat het irrigatiewater1.00 
kve E. coli/100ml water niet mag overschrijden. 
  
 

B) Richtwaarden  

 

Naast de wetgevende kwaliteitscriteria, is het irrigatiewater best kwalitatief volgens een 

landbouwkundig perspectief. Deze richtwaarden zijn niet bindend, maar wel van belang 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 vollegrondsgroenten omvat richtwaarden voor tal 

van parameters.  

 

Voor de analyse van de vereiste kwaliteit van het gezuiverde afvalwater wordt in Tabel 3 een 

vergelijking gemaakt tussen de geldende richtwaarden in Vlaanderen, Spanje3 en Australië4 versus 

de normen voor drinkwater5.  

 

Tabel 3: 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 

                                                
3 Mujeriego, R., Hultquist, R., ASERSA, UPC, CCB, 2011, Spanish Regulations for Water Reuse – Royal Decree 1620/2007 of 7 
December 
4 ANZECC, ARMCANZ, 2000, Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, Volume 1. 
5 https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteitseisen_drinkwater_tw.pdf  

https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteitseisen_drinkwater_tw.pdf
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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 

 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 Hasselt zijn weergegeven in Tabel 

4. 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 

Hasselt, naast de parameters opgevolgd door VMM, in de periode van 01-2021 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 ACLIMA6. 

 

Tabel 4: Lozingsnormen van RWZI Hasselt. 

Parameter Type norm Eenheid RWZI 

Hasselt 

BZV dagnorm mg/L 25  
ernstige dagnorm mg/L 50  
rendement % 90  

CZV dagnorm mg/L 125  
ernstige dagnorm mg/L 250  
rendement % 75  

ZS dagnorm mg/L 35  
ernstige dagnorm mg/L 87,5  
rendement % 90  

NTOT dagnorm mg/L 20  
ernstige dagnorm mg/L 24  
jaarnorm mg/L 15  
rendement % 77  

PTOT jaarnorm mg/L 1  
rendement % 80  

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de meetcampagne in Hasselt gedurende de periode 01-2021 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.  

                                                
6 https://lifeaclima.eu/  

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-de-openluchtgroenteteelt-3
https://lifeaclima.eu/
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Tabel 5: Resultaten van de meetcampagne in het effluent van RWZI Hasselt voor de periode januari 

2021 tot oktober 2021 

  AANT

AL 

GEMIDDELDE STANDAARDDEV MINIMUM MAXIMUM 

Debiet m³/dag 18 37.978 15.170 20.512 82.704 

debiet tov 
DWA 

  18 2,0 0,8 1,1 4,4 

Temp °C 18 15,1 3,9 8,8 19,5 

EC µS/cm 17 782 132 416 987 

Na mg/L 16 73,8 19,8 27,2 108,0 

K mg/L 16 18,6 4,1 8,4 25,6 

Ca mg/L 16 52,9 6,6 36,9 61,6 

Mg mg/L 16 9,5 1,9 4,6 12,7 

Cl- mg/L 15 93,1 17,7 63,0 131,0 

Totale S mg/L 16 25,4 4,3 14,8 30,9 

SAR   16 2,4 0,6 1,1 3,4 

E. coli kve/100mL 14 4,11E+04 3,81E+04 3,20E+03 1,40E+05 

C. 
Perfringens 

kve/100mL 9 4,37E+03 3,03E+03 <10 1,10E+04 

BZV mg/L 18 4,2 1,3 2,4 7,2 

CZV mg/L 18 39,3 5,7 31,0 48,0 

ZS mg/L 18 12,5 4,4 7,0 21,0 

NH4 mg/L 18 1,3 0,7 0,3 3,0 

KJN mg/L 18 2,2 1,0 0,0 3,6 

NO3 mg/L 18 3,8 1,5 1,7 7,2 

NO2 mg/L 18 0,1 0,1 0,0 0,3 

NTOT mg/L 18 6,0 1,5 3,7 9,3 

PO4 mg/L 18 0,4 0,5 0,0 1,9 

PTOT mg/L 18 0,8 0,5 0,3 2,4 

As mg/L 11 0,0013 0,0004 <0,0006 0,0022 

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

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

Cu mg/L 3 0,0078 0,0077 <0,003 0,0210 

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

Hg mg/L 1 - - <0,00002 0,00006 

Ni mg/L 12 0,0084 0,0021 0,0057 0,0127 

Pb mg/L 3 0,001 0 <0,001 0,001 

Zn mg/L 12 0,056 0,013 0,036 0,078 

UVA 1/cm 16 0,26 0,03 0,20 0,32 

UVT % 16 55,2 3,6 49,8 62,7 

 

 VERGELIJKEN WATERKWALITEIT RICHTLIJNEN MET 

GEMETEN WAARDEN 

 

Organisch materiaal  

 

RWZI Hasselt voldoet vlot aan de vooropgestelde normen. In 2020 was het verwijderingspercentage 

voor BZV, CZV en ZS respectievelijk 97,15%, 90,07% en 93,67%. Met gemiddelde 

effluentconcentraties van respectievelijk 3,4 mg/L; 34,2 mg/L en 11,1 mg/L, bevat het effluent 

relatief weinig organisch materiaal en is het over het algemeen helder, zeker in droge zomerperiodes. 
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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 recht evenredig gedrag met het debiet, 
te verklaren door de verdunning met regenwater dat nauwelijks zouten of conductiviteit bevat (zie 
Figuur 14). 
  
Figuur 15 (a), (b) en (c) tonen de meetresultaten en enkele normenkaders. De conductiviteit van 

het effluent kan oplopen tot bijna 1000 µS/cm, maar blijft met een gemiddelde van onder de 800 
µS/cm ruim onder de voorwaarden vooropgesteld in de praktijkgids.  
 

Natrium is gemiddeld wel hoger dan de richtlijn van het departement landbouw & visserij, maar wel 
lager dan vooropgesteld in de praktijkgids. Ook chloride is eerder hoog en overschrijdt regelmatig 
de richtlijn van het departement landbouw & visserij. 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 2.4, en dus 
onder der richtwaarde van 3 waarbij er geen restrictie op het irrigatiewater hoeft. Sommige metingen 
overschrijden wel die richtwaarde.  
 

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.  
 

 
Fig 14: Omgekeerd evenredige relatie tussen de conductiviteit en het debiet 
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(a) (b) 

   
(c)            

 
Fig 15: Weergave van de gemeten waarden van conductiviteit (a), SAR (b) en zouten (c) in Hasselt 
en verschillende richtwaarden uit de wetgeving. 

 

 

Bacteriologie 

 

Tijdens de meetcampagne werden in totaal 14 stalen van het effluent van Hasselt onderzocht op E. 

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

een verschil van 2 grootteordes (minimum 3,5 log kve/100mL en maximum 5,1 log kve/100mL), en 

voldoen 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 16. Desinfectie is dus vereist volgens deze verordening, maar de nodige log-reductie 

varieert in de tijd. 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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Fig 16: Weergave van de gemeten waarden van E. coli t.o.v. de kwaliteitseisen uit verordening 

2020/741. 

 

Zware metalen en micropolluenten 

 

Een selectie van zware metalen werd bemeten in 12 stalen gedurende de periode van 01-2021 t.e.m. 

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

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

detectielimiet meegenomen werden. Figuur 17 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. 

 
Fig 17: Weergave van de gemeten waarden van enkele metalen in Hasselt en verschillende 
richtwaarden uit de wetgeving. 
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Nutriënten en bemesting 

 

De normen voor N en P uit VLAREM II worden vlot gehaald door RWZI Hasselt, met in 2020 

gemiddelde effluentconcentraties van respectievelijk 4,53 mg/L en 1,09 mg/L. Zoals blijkt uit Tabel 

5 worden deze resultaten ook in 2021 benaderd. Merk op dat er niet voldaan wordt aan de 

Australische richtlijn voor irrigatiewater. Deze richtlijn is er uitsluitend om landbouwsystemen te 

behoeden voor verstopping. Het water is dus bruikbaar, maar er zal extra aandacht nodig zijn voor 

verstoppingen in het irrigatiesysteem. 

 

Vanuit een bemestingsperspectief is het interessant om te bekijken welk aandeel door het effluent 

kan ingevuld worden. Tabel 6 drukt de aanlevering van nutriënten via het effluent uit per hectare 

landbouwgrond. Rekening houdend met een geïrrigeerd volume van 1000 m³/ha en de 

nutriëntenbehoefte voor een referentieteelt, blijkt dat het aandeel aan N, P en K aangeleverd via het 

effluent heel beperkt is. Het effluent kan wel reeds een belangrijke bijdrage leveren voor MgO en S. 

Zoals reeds opgemerkt bij de bespreking over zouten zijn de waarden voor Na en Cl wel aan de hoge 

kant. Dit zijn geen essentiële componenten voor planten.  

 

Tabel 6 Nutriënten in functie van bemestingswaarde (uitgedrukt naar kg/ha) 

 

 

 DISTRIBUTIE NAAR OMLIGGENDE BEDRIJVEN 
 

Uit Figuur 3 is duidelijk dat de watervraag zich concentreert in 2 blokken landbouwpercelen ten 

zuidwesten van de RWZI van Hasselt. De waterbevoorrading kan wellicht eenvoudig worden 

gerealiseerd door een persleiding aan te leggen startende bij de RWZI richting het centrum van de 

landbouwpercelen. Voor een inschatting van de kosten wordt verwezen naar het rapport van de 

haalbaarheidsstudie uit werkpakket 3.

Element  kg bemesting/ha ifv irrigatiehoeveelheid m³/ha Referentiekader ifv opname of 
praktijk  

300 500 1000 1500 
 

K2O 7 11 22 33 150-300 

MgO 5 8 15 23 15-20 

CaO 22 37 74 111 
 

Na2O 29 48 96 144 30 

N-NH4 0 0 1 1 
 

N-NO3 0 0 1 1 
 

N 2 3 6 9 50-300 

P2O5 0 0 0 0 20-50 

Cl 29 48 96 143 75-(150 leem) 

SO3 20 33 65 98 50-100 

S 8 13 26 39 20-40 

Legende      

 Verwaarloosbaar aandeel van de bemestingswaarde  

 Belangrijk aandeel van de plantnoden  

 Hoge waarde  
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