
 
 
Gietwater op maat 
  

Naam project Gietwater op maat 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door 
de Europese Commissie bij beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is 
goedgekeurd. Het project valt in het kader van het programma OP Kansen voor 
West onder prioriteit 1 "Kennis, innovatie en ondernemerschap", doelstelling 1.1 
'Versterken kansrijke clusters door kennisontwikkeling-, overdracht- en 
toepassing'. 
Module 1 van de Omnibus Decentraal: Onderzoek en ontwikkeling (O&O) 
projecten. 

Looptijd project 01-03-2011 tot en met 31-12-2013 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten € 1.250.000 
EFRO-bijdrage € 200.00 en Rijkscofinanciering € 300.000 en samen 40% van 
de subsidiabele kosten.  

Weblink Weblink  
Beschikking 

Samenvatting Samenvatting: 
De aanleiding voor dit project is drieledig: 1) De glastuinbouwsector in het 
Westland ziet zich geconfronteerd met forse uitdagingen in duurzame 
watervoorziening. 2) Effluent biedt goede mogelijkheden om gietwater voor de 
tuinbouw te maken en bevat zelfs al essentiële voedingsstoffen; door 
technologische innovatie gericht op selectieve verwijdering van niet-bruikbare 
stoffen kan naar verwachting een hoogwaardig ferti-irrigatiewater worden 
geproduceerd. 3) Naast de toepassing als gietwater, kan gezuiverd effluent 
nuttig worden aangewend als aanvullende mogelijkheid om in droge perioden 
de boezems op peil te houden en de oppervlaktewaterkwaliteit in de regio van 
het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) te verbeteren. 
 
Doelstelling 
Het project kent de volgende hoofddoelstellingen: 
• Een optimale aansluiting van de geleverde waterkwaliteit bij de benodigde 
waterkwaliteit; d.w.z. het selectief verwijderen van stoffen uit het water, zodat 
bruikbare stoffen beschikbaar blijven voor ferti- 
  irrigatie. 
  De innovatieve afvalwaterzuivering die Delft Blue Water ontwikkelt in het 
project ‘tomaten op afvalwater’ is gericht op de zuivering van het effluent tot aan 
de Kaderrichtlijn water (KRW) richtlijnen (stap 1) 
  om het vervolgens nog verder op te werken tot gietwaterkwaliteit (stap 2). Dit 
betekent dat voor de tuinbouw waardevolle stoffen ook uit het effluent worden 
gezuiverd. Deze stoffen dienen de tuinders dan 
  weer toe te voegen als voeding voor de planten; • Verkrijgen van acceptatie 
(bij publiek / tuinders / politiek) van de mogelijkheden en de veiligheid van 
vergaand gezuiverd afvalwater als grondstof voor gietwater en het creëren van 
een positieve 
  beeldvorming. Dit is vooral van belang omdat bij eerdere internationale 
initiatieven een beschadigd imago is ontstaan van effluent hergebruik (bij 
slateelt is de V.S. en een project in Mexico waar een bacterie 
  werd ontdekt); 
• De vorming van een breed samenwerkingsverband met sterke 
vertegenwoordiging van eindgebruikers; • Een verdere verlaging van de 
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kostprijs van water tot lager dan € 0,50 per m3 (inclusief distributie); • 
Aanwending van gezuiverd effluent voor de verbetering van het 
oppervlaktewater in de regio. 
 
Activiteiten 
In de uitvoeringsovereenkomt worden de volgende activiteiten genoemd: 
1) Het onderzoeken van nieuwe procesconfiguraties met de bestaande 
pilotinstallaties om het water zo goedkoop mogelijk te produceren. 
2) Het vervaardigen van een plan voor het aanleggen van een ‘slim’ 
distributienet. 
3) Het vervaardigen van een plan om het opgewerkte effluent zo duurzaam en 
efficiënt mogelijk in te brengen in het oppervlaktewater. 
4) Het onderzoeken of fit-for-purpose water kan worden geproduceerd waarbij: 
a. zouten selectief worden verwijderd; b. nutriënten worden behouden voor 
toepassing in het gietwater. 
5) Het demonstreren van gebruik van het gietwater in (bestaande) 
demonstratiekassen voor het bewerkstelligen van acceptatie. 
6) Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatie- en 
voorlichtingsstrategie voor het bewerkstelligen van de acceptatie van het 
geproduceerde water. 
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