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 Samenvatting 

In de glastuinbouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van omgekeerde osmose 

installaties (RO) om tuinders ook in droge perioden te kunnen voorzien van 

voldoende gietwater voor het gewas. Hierbij wordt uit brak grondwater gietwater en 

een zoute concentraatstroom (brijn) verkregen. Het brijn wordt geïnfiltreerd in de 

diepere ondergrond. Ontheffing voor brijn-infiltratie zal na 2013 naar verwachting 

enkel nog onder zeer strikte voorwaarden en als laatste optie mogelijk zijn. Hierdoor 

zal voor veel glastuinbouwbedrijven deze mogelijkheid kunnen komen te vervallen 

en zullen oplossingen moeten worden gevonden in het valoriseren of afvoeren van 

het brijn of mogelijk andere manieren van watervoorziening moeten worden 

aangewend om voldoende en goed gietwater te kunnen blijven houden. 

 

In opdracht van het Productschap Tuinbouw is daarom door TNO samen met 

tuindersvereniging TTO onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn voor het 

verminderen dan wel voorkomen van het brijn en is ook onderzocht welke 

alternatieve afzetmogelijkheden er zijn voor het resterende brijn, zowel binnen als 

buiten de glastuinbouwsector. Hierbij is de situatie zoals aanwezig bij Kwekerij van 

Adrichem in de Lier als representatief voorbeeld en uitgangspunt gebruikt.  

 

Onderzocht is op welke wijze en met welke technieken de waterbereiding uit 

grondwater kan worden geoptimaliseerd zodanig dat uit het grondwater een 

maximale hoeveelheid gietwater wordt bereid en een minimale hoeveelheid brijn 

resteert (hoge recovery). Hierbij is zowel de optimalisatie van de huidige RO-

installatie beschouwd als wel het gebruik van alternatieve technieken. Vervolgens 

zijn alternatieve afzetmogelijkheden en toepassingen voor het brijn 

geïnventariseerd en beoordeeld op de technische en economische haalbaarheid.  

De belangrijkste conclusie van deze studie is dat de kosten voor gietwater minimaal 

ca. 50% zullen stijgen wanneer infiltratie in de bodem, met de huidige 

technieken/methoden om brijn te beperken of afvoer/toepassing mogelijk te maken, 

niet meer mogelijk is.  

 

Korte termijn 

Van de in deze studie onderzochte technieken die op (redelijk) korte termijn 

toepasbaar zijn, zijn een geoptimaliseerde RO (met verhoogde recovery tot 68% of 

wellicht 80%) en Memstill membraandestillatie aantrekkelijke opties. De vergelijking 

van Memstill membraandestillatie en RO laat zien dat deze vergelijkbare kosten 

kennen. Toepassing van membraandestillatie biedt een aantal voordelen ten 

opzichte van RO, welke onder andere zijn: de mogelijkheid tot inzet van 

restwarmte, een hogere recovery, een laag chemicaliëngebruik (enkel voor CIP) en 

lagere eisen met betrekking tot de voorbehandeling.  

 

(Middel)lange termijn 

Membraandestillatie in combinatie met kristallisatie (MDC) kent als uitbreiding op 

Memstill de voordelen van deze techniek en biedt in potentie een hogere recovery 

en de opwerking van het concentraat tot waardevolle producten. Binnen het 

NoWaste project wordt in samenwerking met het productschap Tuinbouw MDC 

ontwikkeld voor de verdere verwerking van brijnen. 
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Afzetmogelijkheden brijn 

Er zijn verschillende alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn, variërend van 

het gebruik van de zoute waterstroom bij de teelt van algen of bij de teelt van 

zouttolerante gewassen, de winning van een zoutproduct, verwijdering van 

storende zware metalen gevolgd door infiltratie in de bodem tot het lozen van het 

brijn op zoet of brak oppervlakte water of op zee. 

 

Kosten bereiding gietwater uit grondwater 

De totale kosten gemoeid met de bereiding van gietwater uit grondwater inclusief 

de afzet van het brijn zijn in de huidige situatie het laagst. Voor alle geïdentificeerde 

alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn moeten extra kosten voor de 

opwerking en afzet van het brijn gemaakt worden. Uit oogpunt hiervan is het aan te 

bevelen de hoeveelheid brijn die ontstaat te beperken door optimalisatie van de 

huidige RO- installatie. 

 

Alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn variëren van het gebruik van de 

zoute waterstroom bij de teelt van algen of zouttolerante gewassen, de winning van 

een zoutproduct uit het brijn gevolgd door lozing/hergebruik van het resterende 

water tot het lozen van het brijn op zoet of brak oppervlakte water of op zee. 

 

Uit een integrale beoordeling op relevante criteria zoals duurzaamheid, kosten, 

technische haalbaarheid, wet- en regelgeving en afzetvolume blijkt dat de huidige 

afzet van het brijn (infiltratie in de bodem) en de alternatieve afzetmogelijkheden  

lozen van het brijn op brak water/zee en de vervaardiging van een zoutproduct het 

beste scoren.  

 

Omdat alle alternatieve afzetmogelijkheden van het brijn gepaard gaan met extra 

kosten zullen de totale kosten gemoeid met de bereiding van gietwater uit brak 

grondwater met minimaal 50% stijgen indien infiltratie in de bodem niet meer 

mogelijk is. Het verdient daarom aanbeveling om ook alternatieve mogelijkheden te 

verkennen, zoals een uitbreiding van de regenwateropslagcapaciteit, het bereiden 

van gietwater uit andere waterbronnen en beperking van het waterverbruik door 

waterkringloopsluiting (systeemoptimalisatie). Hiernaast zou ook gekeken kunnen 

worden naar beperking van de watervraag, bijvoorbeeld door de inzet van minder 

verdampende gewassen 
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 1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

In de glastuinbouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van omgekeerde osmose 
installaties, ook wel RO installaties (reversed osmosis) genoemd, om tuinders ook 
in droge perioden te kunnen voorzien van voldoende gietwater voor het gewas. 
Omgekeerde osmose installaties produceren echter naast schoon water als product 
ook een geconcentreerde stroom. Deze concentraten, ook wel brijn genoemd, 
worden door de glastuinbouwbedrijven nu dieper in de bodem geïnfiltreerd; in het 
tweede watervoerende pakket op zo’n 60 tot 100 meter diepte. Deze infiltraties van 
het brijn in de bodem kunnen echter nadelige effecten hebben op de kwaliteit van 
het grondwater en zijn in beginsel dan ook verboden.  
Een schematische weergave van het watersysteem van glastuinbouwbedrijven in 
relatie tot de ondergrond is weergegeven in Figuur 1. 
 

Kas

Zoet waterOmgekeerde  osmose

Brak grondwater

+ evt. pesticiden

Mogelijk risico:

Geconcentreerde 

pesticiden en zware 

metalen > norm

Aquifer 1

Aquifer 2

Brijn

 

Figuur 1 Weergave watersysteem glastuinbouwbedrijf in relatie met de ondergrond (Grontmij, 

2009) 

Lozingen van brijn vallen onder het Lozingenbesluit Bodembescherming. Het is 

hierbij in principe verboden om stoffen in de bodem te lozen. Onder bepaalde 

voorwaarden kan een ontheffing worden verleend door de provincie of de 

gemeente. Het uitgangspunt is dat onderzocht wordt of aan de streefwaarden uit de 

Wet Bodembescherming voor lozing van milieuvreemde stoffen in het grondwater 

wordt voldaan. Daarnaast moet door de aanvrager onderzoek worden gedaan naar 

de mogelijkheden voor andere afvoerroutes voor het brijn en naar alternatieve 

bronnen voor gietwatervoorziening.  

 

De aandacht voor de problematiek rond brijnlozingen is vooral in Zuid-Holland 

actueel waar een groot aantal glastuinbouwbedrijven omgekeerde osmose 

installaties heeft geplaatst en waar de provincie Zuid Holland nu 

gedoogbeschikkingen voor brijnlozingen heeft afgegeven tot 2013. De provincie 

Zuid Holland heeft door het adviesbureau Agrimaco een inventarisatie laten 

uitvoeren naar brijnen in de glastuinbouw in Zuid Holland. [Agrimaco, 2010]. Van de 

2.860 glastuinbouwbedrijven in de provincie Zuid-Holland hebben 384 bedrijven 

een ontheffingsaanvraag gedaan voor infiltratie van brijn in de bodem.  
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 Het bureau schat in dat op basis van beschikbare gegevens ( waaronder teelt en 

areaal) er circa 6,9 mln. m
3
 osmose water wordt ingezet en daarmee ongeveer 

evenveel brijn wordt geinfiltreerd in de gebieden Westland, Oostland en Voorne-

Putten samen, zie ook Tabel 1. Deze inschatting is gebaseerd op circa 45% 

bekende situaties waarbij circa 55% als onbekend is bijgeschat. 

Tabel 1: Watervraag en brijn uit RO in Zuid Holland [Agrimaco, 2010] 

Gebiedsanalyse (benadering gegevens 
op jaarbasis) 

Brijn en 

Watervraag uit 

RO in m
3
 (*) 

Westland (incl. Midden Delfland en Hoek van Holland)  4.610.000 

Oostland (Lansingerland & Pijnacker-Nootdorp)  2.070.000 

Voorne-Putten (Brielle en Westvoorne) 230.000 

Totaal  6.910.000 

(*) bij de gebruikelijke recovery van 50% zal de hoeveelheid brijn uit de omgekeerde osmose 

gelijk zijn aan de hoeveelheid geproduceerd gietwater. 

 

Na 2013 wil de provincie Zuid-Holland brijnlozingen alleen onder strikte 

voorwaarden toestaan. Eén van die voorwaarden is dat tuinders geen andere 

opwerkings- of afvoermogelijkheden zien voor het brijn. Daarnaast zal aangetoond 

moeten worden dat de lozing van het brijn geen negatieve invloed heeft op de 

bodemkwaliteit en bodemfuncties zoals milieukwaliteit en het bodemleven. Het is te 

verwachten dat ook andere provincies strenger beleid zullen gaan voeren ten 

aanzien van brijnlozingen. Discussiepunten daarbij zijn:  

 De kwaliteit van het grondwater verschilt per gebied, wat resulteert in een 
variërende samenstelling van het brijn. Vooral de concentratie van metalen (Zn, 
Pb, Ni) vormen een probleem. Het gaat hierbij om ongewenste concentrering 
van deze zogenaamde milieu-eigen stoffen in de bodem. Verschillen in 
zoutgehalte worden minder als probleem gezien.  

 In een aantal gebieden is er geen (duidelijke) scheiding tussen het 1e en 2e 
watervoerende pakket.  

 

Uit de evaluatie van de provincie blijkt dat het infiltreren van brijn in de bodem een 

probleem is omdat de concentraties metalen in het brijn hoger zijn dan toegestaan 

of omdat er geen goede scheidende laag is tussen het onttrekkings- en lozingspunt. 

Hierdoor verzout het grondwater, waardoor het op termijn ongeschikt wordt voor 

gietwater. Recent onderzoek in opdracht van de Provincie Zuid Holland laat zien 

dat het brijn voor een aantal stoffen zoals nitraat en zware metalen als arseen, 

nikkel, antimoon en kobalt verhoogde concentraties laat zien ten opzichte van de 

situatie in het tweede watervoerende pakket waarin wordt geïnfiltreerd [Klein, 2010]. 

Zie ook Figuur 2.  

De provincie heeft daarop, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(I&M), aan de Technische commissie bodem (TCB) advies gevraagd over de 

brijnlozingen en gietwatervoorziening in de glastuinbouw [PZH 2010]. Zie ook 

bijlage 3. De TCB ziet het oppompen van brak grondwater en infiltreren van brijn als 

laatste optie. De TCB adviseert voorwaarden te stellen voor het infiltreren van brijn 

en om een voorkeursvolgorde van maatregelen in te stellen bij de keuze voor een 

zo duurzaam mogelijke bron van gietwater. De provincie heeft besloten het idee 

van een voorkeursvolgorde over te nemen en zal in overleg met Rijk, provincies en 

waterschappen en LTO deze invoeren op het moment dat de huidige ontheffingen 

voor brijnlozingen aflopen in juli 2013. 
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Figuur 2 Per stof de P50 en P90 van het brijn, de P50 van de concentratie in het 2e 

watervoerende pakket en de landelijke streefwaarde voor diep grondwater. Bij de 

brijnconcentraties en die in het 2e watervoerende pakket is het 95%-

betrouwbaarheidsinterval weergegeven. (Klein, 2010) 

De provincie Zuid-Holland stelt dat haar brijnbeleid zich ontwikkeld tot een beleid 

gericht op een duurzame gietwatervoorziening voor de sector en hoopt zo ook dat 

het brijnprobleem opgelost kan worden [PZH, 2010]. Dit beleid wordt naar 

verwachting ook landelijk in het nieuwe activiteiten besluit overgenomen. Op korte 

termijn zullen er nog geen veranderingen qua beleid doorgevoerd worden. Echter 

zal wel in 2013 een voorkeursvolgorde voor het gebruik van gietwater uit 

verschillende bronnen ingevoerd worden. Als gevolg van het voorziene nieuwe 

beleid zal het vanaf 2013 voor het merendeel van de glastuinbouwbedrijven niet 

meer mogelijk zijn om brijn te infiltreren in de bodem.  

 

Het wordt daarom door de sector van belang gezien dat de sector op de hoogte is 

van de (technische) mogelijkheden er zijn voor het verminderen/voorkomen van het 

vrijkomen van brijn en welke extra kosten dan wel baten hier aan verbonden zijn. 
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 1.2 Projectdoelstellingen 

Het project kent de volgende doelstellingen: 

1) het identificeren van strategieën waarmee de hoeveelheid zoute 

geconcentreerde afvalwaterstromen (brijnen) uit omgekeerde osmose 

installaties zoveel mogelijk beperkt kan worden 

2) het identificeren van alternatieve technologieën voor het (vergaand) 

beperken van het van vrijkomen van brijnen 

3) het identificeren van alternatieve afzetmogelijkheden voor brijnen 

1.3 Aanpak : Beperken van brijn en inventariseren alternatieve 

afzetmogelijkheden brijn 

In dit rapport zijn een aantal technologische mogelijkheden geëvalueerd met als 

doel de hoeveelheid brijn te beperken. Daarnaast zijn alternatieve 

afzetmogelijkheden voor de brijnen geïnventariseerd en beoordeeld op 

geschiktheid. Hierbij is onderscheid gemaakt in afzetmogelijkheden binnen en 

buiten de glastuinbouwsector.  

 

Gestart is met het in kaart brengen van de huidige situatie aangaande de 

brijnproblematiek binnen de glastuinbouw. Het betreft hier zowel de samenstelling 

van de brijnen als de omvang van de brijnen (aantallen bedrijven, hoeveelheden en 

tijdsgebondenheid). Voor het verminderen van het brijn zijn zowel bestaande 

technologieën beschouwd als ook perspectiefvolle nieuwe ontwikkelingen die pas 

op langere termijn voor de glastuinbouw beschikbaar zullen zijn. De verschillende 

technologieën zijn aan de hand van een case bij het glastuinbouwbedrijf Kwekerij 

van Adrichem in De Lier beschreven en uitgewerkt. De leverancier van de 

omgekeerde osmose installatie Bruine de Bruin is bereid gevonden inzicht te geven 

in de kostenopbouw van de huidige installatie en mee te denken met 

optimalisatiemogelijkheden van de installatie zoals het verhogen van de recovery. 

De case is ook gebruikt om te laten zien wat het effect is van alternatieve 

afzetmogelijkheden van het brijn op de totale kosten voor gietwaterproductie. 

 

Op basis van de verkregen informatie ten aanzien van aard van de stromen, 

omvang van de stromen en de alternatieve afzetmogelijkheden, zal aangegeven 

worden welke bestaande technologie en welke innovatieve technologie mogelijk 

vereist is, om de brijnen te behandelen tot de gewenste productstromen.  

 

Het project is begeleid door de telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling 

(TTO). TTO is een telersvereniging speciaal gericht op innovatieprojecten. 

Doelstelling van TTO is het gezamenlijk ter hand nemen van innovatieprojecten op 

het gebied van technische of teelttechnische vernieuwingen. TTO heeft nu 34 leden 

met een gezamenlijk areaal van ca. 600 ha. Het in overleg met TTO geselecteerde 

trostomatenbedrijf Kwekerij van Adrichem is lid van TTO en geeft een representatief 

beeld van een tuinbouwbedrijf dat grondwater gebruikt voor gietwater en het RO-

concentraat (brijn) infiltreert.  
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 2 Gietwaterbereiding en omgekeerde osmose in de 
glastuinbouw 

2.1 Inleiding 

In het onderstaande hoofdstuk wordt de huidige situatie van het watersysteem bij 

Kwekerij Van Adrichem beschreven. Deze trostomatenkwekerij is een 

tuinbouwbedrijf dat representatief is voor de huidige praktijk van het gebruik van 

grondwater voor de productie van aanvullende gietwater en infiltratie van het hierbij 

verkregen brijnconcentraat. 

 

In dit hoofdstuk wordt ook een overzicht gegeven van de ingeschatte hoeveelheden 

brijn die momenteel vrijkomen in de provincie Zuid-Holland. Dit biedt een beeld van 

de omvang van de problematiek. 

2.2 Kwekerij van Adrichem 

Kwekerij van Adrichem is een trostomatenkwekerij gevestigd aan de Kreekrug in De 

Lier. Het bedrijf is gebouwd in 1990 met een oppervlakte van 48.400 m2. Kwekerij 

van Adrichem teelt trostomaten op substraat. Producten worden zowel aan klanten 

in het binnenland, als aan klanten in het buitenland geleverd. 

2.3 Waterstromen en waterbehandeling bij Kwekerij Van Adrichem 

Om het bedrijf van goed gietwater te voorzien wordt naast water uit het 

hemelwaterbassin en recirculatie van drainwater gebruik gemaakt van aanvullend 

grondwater dat door een omgekeerde osmose installatie wordt behandeld. In de 

onderstaande figuur is een schematische weergave van de waterstromen in en 

rondom de kas weergegeven. 
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Figuur 3: Schematische weergave waterstromen in en rondom de kwekerij  

 

Hieronder zijn de belangrijkste eigenschappen van de omgekeerde osmose 

waterbehandelingsinstallatie opgesomd: 

- 1 traps RO installatie 

- Installatiejaar: 2002,  

- Melding gedaan voor de installatie en ontheffing verkregen tot 2013 voor 

brijninfiltratie.  

- Bronwater op 30 m diepte, EC ca. 7,5 mS/cm 

- De installatie wordt gestuurd op EC. EC permeaat bedraagt ca. 0,1 mS/cm 

- Recovery ca. 55% 

- Brijnstroom ca. 17.000 m
3 
per jaar  

 

Omdat de capaciteit kleiner is dan 50.000 m
3
/jaar en <60 m

3
/uur en de installatie 

minder dan 5 maanden per jaar wordt gebruikt is de installatie niet 

vergunningplichtig voor de grondwateronttrekking. 

 

De omgekeerde osmose installatie bij Kwekerij van Adrichem maakt gebruik van 

grondwater op ca. 30 meter diepte, het zogenaamde 1
e
 watervoerende pakket. 

Omdat er geen uitgebreide analyses van het grondwater beschikbaar zijn, is voor 

de samenstelling gebruik gemaakt van het recente onderzoek van Deltares voor de 

Provincie Zuid-Holland. In dit onderzoek is voor een groot aantal bedrijven in Zuid 

Holland het grondwater en brijn onderzocht op metalen. [Klein, 2010] In de 

onderstaande Tabel 2 zijn deze analyse waarden voor verschillende elementen in 

grondwater weergegeven. De waarden zijn gebaseerd op de analyses van bedrijf 5 

(geanonimiseerd), dit is het meest nabijgelegen bedrijf. Met de kleurstelling wordt 

bovendien aangeven of de concentratie hoger of lager is dan gemiddeld voor het 

gebied. Zie de toelichting van Tabel 2.  
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 Tijdens stilstand van de installatie in de winterperiode kon de installatie voorheen 

voorzien worden van conserveringsmiddel. Dit is sinds enige tijd niet meer 

toegestaan en in plaats daarvan wordt de installatie dagelijks voor een korte 

periode doorgespoeld.  

Tabel 2: Samenstelling grondwater en brijn in de omgeving van Kwekerij van Adrichem (oranje = 

waarde ligt hoger dan gebiedsgemiddelde; blauw = waarde ligt lager dan 

gebiedsgemiddelde) [Klein, 2010] 

Parameter Eenheid WVP1 Brijn 

EC mS/cm 7,02 15,2 

pH - 6,94 7 

HCO3 - 539 1417 

Cl ppm 2000,54 4688,14 

NO2 ppm < 0,07 < 0,07 

NO3 ppm < 0,06 < 0,06 

SO4 ppm < 0,12 < 0,12 

NH4 ppm 34,1 82,5 

PO4 ppm 3 5 

Ca ppm 411,16 994,29 

Fe ppm 29,23 67,74 

K ppm 25 58,8 

Mg ppm 122,78 296,26 

Na ppm 667,77 1595 

B ppb 188 305 

Al ppb < 20 < 40 

V ppb 11,7 26,5 

Cr ppb 0,36 0,74 

Co ppb 0,93 2,19 

Ni ppb 1,36 < 0,59 

Cu ppb 0,13 0,1 

Zn ppb 1,85 1,82 

As ppb 6,1 17 

Mo ppb < 0,07 0,19 

Cd ppb 0,01 0,03 

Sn ppb < 0,05 < 0,099 

Sb ppb 0,02 0,07 

Ba ppb 1151,47 2726,12 

Pb ppb < 0,07 < 0,138 

Hg ppb < 0,1 < 0,1 

 

Tabel 3 geeft een jaarlijkse vracht van de verschillende componenten in het brijn 

berekend aan de hand van deze concentraties en een brijnstroom van 17.000 m3 

per jaar. In deze tabel is duidelijk te zien dat de vracht voor de verschillende 

componenten orde groottes varieert en vooral uit Chloor, Calcium, Natrium en 

Magnesium bestaat.  
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 Tabel 3: Berekende jaarlijkse vracht verschillende componenten in brijn bij een brijnvolume van 

ca. 17000 m3/jaar 

Element kg/jaar Element kg/jaar Element kg/jaar 

Cl 80000 B 5 Sn 0,002 

NO2 1 Al 1 Sb 0,001 

NO3 1 V 1 Ba 50 

SO4 2 Cr 0,01 Pb 0,002 

NH4 1000 Co 0,04 Hg 0,002 

PO4 50 Ni 0,01     

Ca 20000 Cu 0,002     

Fe 1000 Zn 0,03     

K 1000 As 0,3     

Mg 5000 Mo 0,003     

Na 30000 Cd 0,001     
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 3 Technische mogelijkheden om de hoeveelheid brijn 
te verminderen of te voorkomen 

Ter beperking of voorkoming van brijnen kan in volgorde van prioriteit, gekeken 

worden naar mogelijkheden van: 

 

1) Preventie:  

a. beperking van de watervraag vermindert het ontstaan van brijn 

door verkleining van de behoefte aan aanvullend RO water. Dit kan 

bereikt  worden door efficiënt water gebruik en maximale benutting 

van de regenwaterberging; 

b. Optimalisatie van de huidige omgekeerde osmose installaties 

gericht op het zo efficiënt mogelijk produceren van water, dat wil 

zeggen hogere recovery waardoor de hoeveelheid en 

samenstelling van brijn verandert en de hoeveelheid vermindert (en 

waardoor mogelijkheden ontstaan voor verdere verwerking); 

2) Nuttig toepassen door producthergebruik (gebruik van brijn); 

3) Verwijderen (afvoeren brijnen als afvalstroom) 

 

De bovenstaande prioritering is analoog aan de uit de milieuwereld bekende 

“Ladder van Lansink” [VROM, 2010]  

 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal technologische oplossingsrichtingen om het brijn 

uit de omgekeerde osmose installaties van glastuinbouwbedrijven te verminderen 

dan wel het ontstaan te voorkomen. In Bijlage 1 zijn uitgebreide beschrijvingen van 

deze technieken opgenomen, waarbij ingegaan wordt op de werking van de 

technologie, de voor- en nadelen, eventuele randvoorwaarden, prestatie en kosten. 

Afzet, toepassing of afvoer van de brijnen wordt behandeld in hoofdstuk 4. De 

onderstaande technologische oplossingsrichtingen zijn beschouwd: 

- Optimalisatie van huidige omgekeerde osmose  

- Verdamping 

- Membraandestillatie (Memstill) 

- Capacitieve de-ionisatie 

- Gecombineerde technieken: 

o Omgekeerde osmose (RO) in combinatie met verdamping  

o Omgekeerde osmose (RO) in combinatie met verdamping en 

kristallisatie (ZLD) 

o Membraandestillatie in combinatie met kristallisatie (MDC) 

- Vrieskristallisatie 

 

Onderstaande Tabel 4 geeft een overzicht van de kenmerken van de hierboven 

genoemde methoden en technieken. Na de tabel worden de verschillende 

technologische opties kort toegelicht.  
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 Tabel 4: Overzicht van methoden en technieken die ingezet kunnen worden om het ontstaan van brijn bij gietwaterbereiding 

uit grondwateronttrekking te verminderen, gebaseerd op de situatie bij Kwekerij van Adrichem 

Technologie Status 

technologie 

Specifiek 

voordeel 

(verwachte) 

water- 

recovery 

Hoeveelheid 

brijn (m
3
 

brijn/m
3
 

grondwater) 

(*) 

Concentratie 

stoffen in 

brijn 

Kosten 

(indicatief) 

per m
3
 

productwater 

(euro/m3) 

Omgekeerde osmose 

(RO)  

Bestaande 

situatie 

Geen 

aanpassing van 

huidige aanpak 

nodig 

Ca, 50% 

(40-60 is 

gangbaar) 

0,5 Normaal 0,74 

RO, ge-optimaliseerd op 

maximale recovery 

Korte termijn 

oplossing 

Installaties 

reeds 

aanwezig, aan 

te passen 

<80% ivm 

oplopende 

energiebeho

efte 

0,2 Relatief hoog 0,75 

Mechanische 

damprecompressie (MDR 

of MVC) 

Bewezen 

technologie 

(buiten de 

glastuinbouw) 

Robuust, eind 

product hoog 

geconcentreerd 

99% 0,01 Zeer hoog 2,7 – 2,8 

Omgekeerde osmose 

(50% recovery) + 

verdamping 

Korte termijn 

oplossing 

Toevoeging 

aan bestaande 

installatie, hoge 

waterrecovery 

99% 0,01 Zeer hoog 1,75 – 1,9 

Omgekeerde osmose 

(80% recovery) + 

verdamping 

Korte termijn 

oplossing 

Toevoeging 

aan bestaande 

installatie, hoge 

waterrecovery 

99% 0,01 Zeer hoog 1,0 – 1,2 

Memstill 

Membraandestillatie 

Demonstratie-

fase 

Hogere 

recovery dan 

RO, inzet 

restwarmte  

90% <0,1 Hoog tot zeer 

hoog 

0,55-0,90 (bij 

gebruik van 

restwarmte) 

Capacitieve de-ionisatie Korte termijn 

oplossing 

Lage 

operatiekosten 

90% 0,1 Hoog Niet bekend 

MDC 

Membraandestillatie-

kristallisatie 

Nieuwe 

ontwikkeling 

Verdere 

verhoging 

recovery tov 

Memstill 

99% 0,01 Zeer hoog 1,5 -2,0  

Vrieskristallisatie Nieuwe 

ontwikkeling 

Eindproduct 

hoog 

geconcentreerd 

99% 0,01 Zeer hoog > 10 – 20 

ZLD Bewezen 

technologie 

Eindproduct 

hoog 

geconcentreerd 

99% 0,01 Zeer hoog 10 - 20 

(*) uitgangspunt is het niet meer infiltreren van het brijn waardoor een zo klein mogelijk 

volume nagestreefd wordt. 

 

Als het brijn niet meer geïnfiltreerd mag worden en andere verwerkings-

mogelijkheden moeten worden gezocht zal in eerste instantie gekeken kunnen 

worden naar vermindering van het volume brijn. Dit kan middels een hoger 

rendement (recovery) van de omgekeerde-osmose installaties zodat een 

verdergaande concentrering ontstaat. Een manier hiervoor is het verhogen van de 

werkdruk, zie ook bijlage 1.2. Omgekeerde-osmoseinstallaties kunnen worden 

ingezet tot drukken van ca. 70 bar. Hiermee zal een concentrering mogelijk kunnen 

zijn van groter dan 95%. De huidige installaties in de glastuinbouw zijn echter niet 

direct geschikt om met deze hoge drukken te werken en verwacht wordt dat een 

recovery van 80% tot de praktische mogelijkheden van veel installaties hoort. Deze 

verwachting is geverifieerd bij Bruine de Bruin, een leverancier van de omgekeerde 

osmose installaties, waaronder de installatie bij Kwekerij van Adrichem.  
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 Dit levert op dat de huidige installaties goed zijn aan te passen, maar men daar tot 

nu toe voorzichtig mee is in verband met het eventueel moeten toevoegen van 

antiscalingsmiddelen. De maximale recovery van de installatie bij Kwekerij van 

Adrichem is volgens eigen berekeningen door Bruine de Bruin bijvoorbeeld 68%. 

[Bruine de Bruin, 2011].Een interessante constatering is het verschil tussen de 

modelberekening waarbij een recovery tot 80% mogelijk lijkt voordat precipitatie en 

dus scaling optreedt en de opgave door de leverancier die met 

antiscalingsmiddelen tot 68% recovery opgeeft. Verder onderzoek zou moeten 

uitwijzen welke recovery er in praktijk mogelijk is.  

 

Het verkrijgen van een hogere recovery door optimalisatie van omgekeerde-

osmose installaties is dus goed mogelijk maar gaat wel gepaard met een sterk 

oplopend energieverbruik. Daarnaast leidt verdergaande concentrering mogelijk 

ook tot verontreiniging/verstopping van de installaties door neerslag van zouten als 

hier geen maatregelen tegen genomen worden. Een mogelijkheid hiertoe is het 

gebruik van anti-scalingsmiddelen, pH verlaging via aanzuren of elektrochemisch, 

zoals beschreven in bijlage 1.2.3. 

 

Om tot hogere recovery te komen zijn indampingstechnieken beschikbaar. Deze 

bieden de mogelijkheid om tot 99% te concentreren. Er is dan minder 

grondwateronttrekking nodig waardoor de verontreinigingsvracht sterk afneemt. Het 

verkregen concentraat is mogelijk direct afzetbaar/afvoerbaar. Het nadeel van 

indampingstechnieken zijn de hoge investeringskosten, het hoge energieverbruik 

en corrosie en scaling. Een combinatie van omgekeerde-osmose met indamping 

biedt de mogelijkheid tot een vergaande concentrering die lagere kosten kent dan 

wanneer enkel indamping wordt toegepast. Dit komt doorddat de energievraag van 

omgekeerde-osmose bij ontwatering in het begin veel lager is dan indamping 

waarbij de verdampingswarmte redelijk constant blijft over de concentreringsgraad. 

 

Met Memstill, membraandestillatie is, door een aantal modules in serie te 

schakelen, is afhankelijk van scaling potentie en zoutconcentratie, een hogere 

recovery mogelijk dan met RO. Een belangrijk nevenvoordeel van 

membraandestillatie ten opzichte van RO is de mogelijkheid tot inzet van 

restwarmte. Hiermee is het mogelijk om het warmteoverschot op het 

glastuinbouwbedrijf te verminderen. Dit in tegenstelling tot RO, waarbij de 

benodigde elektriciteit (bij opwekking middels een WKK) voor extra warmte zorgt.  
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 Een andere, veelbelovende ontwikkeling is capacitieve de-ionisatie, CapDI, die op 

basis van lading zouten kan verwijderen uit grondwater. Op dit moment worden 

systemen marktrijp gemaakt voor koelwater ontzouting. Een toepassing voor 

brakwaterontzouting, zoals grondwatergebruik voor gietwater is echter op dit 

moment nog niet voorzien. De techniek zou volgens ontwikkelaar Voltea eerst nog 

een optimalisatieslag moeten maken op het vlak van investeringskosten die volgt uit 

de beoogde opschaling in andere toepassingen buiten de glastuinbouwmarkt. 

 

Toepassing van een Zero Liquid Discharge (ZLD) systeem leidt tot het niet meer 

hoeven lozen of infiltreren van een brijn in de bodem, omdat de totale stroom wordt 

opgewerkt tot een waterstroom en een vaste zoute stroom, die bij voorbeeld als 

strooizout zou kunnen worden toegepast. Een ZLD systeem bestaat meestal uit 

hybride concepten. Onderliggende technologieën betreffen een brijn 

concentratietechniek (reductie watervolume met 95-98%) en een brijnkristallisator 

(reductie tot een stroom met hoge concentratie zouten en vaste kristallijne 

zoutdeeltjes). Een ZLD systeem is echter kostbaar. De verwachting is dat nieuwe 

ontwikkelingen, zoals membraandestillatie- kristallisatie (MDC) een aantrekkelijk 

alternatief voor bestaande kristallisatieprocessen kunnen vormen [NoWasteproject, 

2010]. 
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 4 Alternatieve afzetmogelijkheden en toepassingen 
brijnen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige kosten gemoeid met de 

gietwaterbereiding uit grondwater. Tevens worden voor verschillende 

afzetmogelijkheden van het brijn de kosten van de gietwaterbereiding en de kosten 

en baten van de opwerking en de afzet van het brijn gegeven. Hiernaast worden de 

verschillende alternatieve afzetmogelijkheden beoordeeld op basis van 

evaluatiecriteria (o.a kosten, duurzaamheid en ontwikkelingsperspectief) die als 

meest relevant voor de sector worden beschouwd.  

 

Uitgangspunt bij de kostenramingen is de situatie bij Kwekerij van Adrichem. In de 

huidige situatie wordt jaarlijks 17.000 m
3
 gietwater bereid uit 34.000 m

3
 grondwater. 

Hierbij ontstaat 17.000 m
3
 brijn.  

Uitgaande van 125 draaidagen per jaar betekent dit dat per dag ca. 136 m
3
 brijn 

vrijkomt (5-6 m
3
/h). 

 

4.2 Inventarisatie van alternatieve afzetmogelijkheden en toepassingen 

In bijlage 2 worden de alternatieve afzetmogelijkheden en toepassingen van het 

brijn beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in toepassingen binnen de 

glastuinbouwsector, toepassingen buiten de glastuinbouw en lozing, infiltratie dan 

wel storten van het brijn. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan brijnen uit 

andere sectoren, zie ook onderstaand. 

 

Mogelijkheden die zijn geïdentificeerd en beschouwd, zie ook bijlage B, zijn: 

 Afzetmogelijkheden binnen de glastuinbouw 

 Aquacultuur  

 Zouttolerante teelt  

 Afzetmogelijkheden buiten de glastuinbouw 

 Zoutproductie 

 Gebruik van het brijn in de chloor-alkali industrie 

 Energieopwekking: Osmotic power technology (PRO en RED & blue energy) 

 Lozings- en stortvarianten 

 Lozen op het riool  

 Lozen op oppervlaktewater  

 Lozen op brak water/zee 

 Opslag in lege zoutcavernes, oude zoutmijnen in Duitsland  

 Stort/Landfill 

 Infiltratie in bodem na opwerking RO-brijn (bijv. verwijdering storende 

zware metalen) 

 Veel dieper infiltreren [PZH, 2010] 
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 4.3 Economische evaluatie 

4.3.1 Uitgangspunten en aannames 

 

Bij de kosten- en opbrengstenramingen is uit gegaan van de volgende aannames, 

zie Tabel 5: 

Tabel 5: Overzicht aannames bij de kostenramingen 

Onderwerp Kosten/Opbrengsten Opmerkingen Referentie 

RO-installatie 0,74 €/m3 Kosten van 

technologie 

Opgave Bruine de 

Bruin 

RO-installatie 

geoptimaliseerd 

0,75 €/m3 Kosten van 

technologie 

gebaseerd op een 

recovery van 68% 

Opgave Bruine de 

Bruin  

Membraan destillatie 

(Memstill) 

0,90 €/m3 Kosten van 

technologie 

Schatting TNO  

MDC 2,00 – 4,00 €/m3 Kosten van 

technologie 

NoWaste project 

ZLD 10,00 – 20,00 €/m3 Kosten van 

technologie 

Project GTB 

Waterproof 

Verwijdering van zware 

metalen 

2,00 €/m3  Kosten van 

technologie 

Schatting TNO 

Aquacultuur 2,50 €/m3 Combinatie van 

transportkosten en 

inname kosten 

Schatting TNO 

Zouttolerante teelt 2,50 €/m3 Combinatie van 

transportkosten en 

inname kosten 

Schatting TNO 

Lozen op zee 2,50 – 5,00 €/m3  Transportkosten + 

kosten heffing 

Project GTB 

Waterproof 

Lozen op riool/opp. 

water 

1,00 €/m3 Kosten gemoeid 

met lozen op 

riool/opp. water 

Schatting TNO 

Zoutproduct 60 €/ton Betreft opbrengst KRW-project 

  

Hierbij zijn de volgende kosten gerekend voor energie: 

 0,06 €/kWh (elektrisch) 

 0,8 €/GJ (thermisch) (op basis van inzet WKK warmte) 
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 Deze kostprijs is gebaseerd op warmte die vrijkomt bij cogeneratie (= 

warmtekrachtkoppeling) en is hiermee duurder dan restwarmte (van derden of 

warmte die anders weggekoeld zou moeten worden). Er wordt hier dus al met 

hogere kosten ten opzichte van de inzet van restwarmte rekening gehouden. 

Hiernaast kan de tuinder zijn WKK inzetten om zo naast warmte ook elektriciteit te 

verkrijgen welke vervolgens verkocht kan worden. Hierdoor zullen de kosten voor 

warmte in sterke mate beperkt worden. Op het moment is het nog onvoldoende 

duidelijk in welke mate restwarmte beschikbaar is binnen de glastuinbouw. Ook 

geldt dat de beschikbare restwarmte mogelijk op een andere wijze ingezet kan 

worden. Een voorbeeld hiervan zou de inzet van laagwaardige warmte voor 

ruimteverwarming zijn, waardoor de hoogwaardige warmte (eerst) voor andere 

doelen ingezet kan worden. 

 

4.3.2 Resultaten economische evaluatie 

In Tabel 6 zijn de totale kosten weergegeven (bereidingskosten gietwater + 

eventuele opwerkingskosten brijn + afzetkosten brijn) voor de bereiding van 

gietwater uit grondwater op basis van de huidige situatie en op basis van de 

alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn.  
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Tabel  Tabel 6: Overzicht van de totale kosten voor de bereiding van gietwater uit grondwater (kosten voor bereiding gietwater plus kosten gemoeid met afzet van brijn) voor de verschillende 

afzetmogelijkheden 

Type/soort 
Afzetmogelijkheid 

RO-brijn 
Recovery Brijn Technologie Verwerkingskosten 

Kosten afzet 

brijn 

Opbrengst 

afzet brijn 
Netto kosten Netto kosten/m3 

 Eenheid % m3/jaar  €/jaar €/jaar  €/jaar €/m3 gietwater 

Huidige situatie 
Huidige situatie 

(infiltratie) 
50 17000 RO-referentie € 12.580 € 0  € 12.580 € 0,74 

Lozing 

 

Lozen op riool/opp. 

water 

50 17000 RO-referentie € 12.580  € 17.000   € 29.580  € 1,74  

80 4250 RO-geopt. € 12.750  € 4.250   € 17.000  € 1,00  

Lozen op zee 

50 17000 RO-referentie € 12.580  
€ 42.500 ->  

€ 85.000 
 

€ 55.080 -> 

€ 97.580 
€ 3,24 -> € 5,74 

80 4250 RO-geopt. € 12.750  
€ 10. 630 ->  

€ 21.250 
 

€ 23.380 ->  

€ 34.000 
€ 1,38 -> € 2,00 

Zoutproduct 

 

Zoutproduct 

NaCl + CaCl2 

99 172 RO-geopt.+ MDC 
€ 21.250 -> 

€ 29.750 
 € 7.900 

€ 13.340 -> 

€ 21.840 
€ 0,78 -> € 1,28 

99% (80% + 96%) 172 RO-geopt. + ZLD € 55.250  € 7.900 € 47.340 € 2,78 

99% (90% + 91%) 172 MD + ZLD € 53.300  € 7.900 € 45.390 € 2,67 

Verwijdering 

ongewenste stoffen 

Verwijdering zware 

metalen 

50 17000 RO-referentie € 12.580 € 17.000  € 29.580 € 1,74 

80 4250 RO-geopt. € 12.750 € 8.500  € 21.250 € 1,25 
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Type/soort 
Afzetmogelijkheid 

RO-brijn 
Recovery Brijn Technologie Verwerkingskosten 

Kosten afzet 

brijn 

Opbrengst 

afzet brijn 
Netto kosten  Netto kosten/m3 

 Eenheid % m3/jaar  €/jaar €/jaar  €/jaar €/m3 gietwater 

Alternatieve 

teelt/gewassen 

 

Aquacultuur  
50 17000 RO-referentie € 12.580  € 42.500   € 55.080  € 3,24  

80 4250 RO-geopt. € 12.750  € 10.630   € 23.380 € 1,38  

Zouttolerante teelt 
50 17000 RO-referentie € 12.580  € 42.500   € 55.080  € 3,24  

80 4250 RO-geopt. € 12.750  € 10.630   € 23.380  € 1,38  
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 Uit Tabel 6 blijkt dat voor alle alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn extra 

kosten gemaakt moeten worden, met uitzondering voor de variant waarbij een 

zoutproduct wordt vervaardigd. Uit oogpunt hiervan is het aan te bevelen de 

hoeveelheid brijn te beperken door optimalisatie van de huidige RO- installatie. 

Door verhoging van de recovery van 50% naar 80% wordt de hoeveelheid brijn 

verlaagd van 17.000 m
3
/j tot 4.250 m

3
/j met hogere concentraties. Hierbij moet de 

opmerking gemaakt worden dat nog experimenteel zal moeten aangetoond worden 

of 80% recovery in de praktijk realiseerbaar blijkt, zie ook bijlage 1.2 waar 

leverancier Bruine de Bruin aangeeft tot maximaal 68% te willen gaan. 

 

Uit Tabel 6 blijkt verder dat de totale kosten gemoeid met de bereiding van 

gietwater uit grondwater in de huidige situatie het laagst zijn (0,74 euro/m
3
). De 

productie van een zoutproduct bij toepassing van een geoptimaliseerde RO-

installatie in combinatie met MDC leidt tot totale kosten van 0,78 – 1,28 euro/m
3
, 

uitgaande van kosten voor MDC van 2 - 4 euro/m
3
. Hierbij is uitgegaan van een 

opbrengst van 60 euro/ton zout. Uit paragraaf bijlage 2.2.1 blijkt dat de zoutprijs 

sterk afhankelijk is van de zuiverheid. Alleen bij een hoge zuiverheid wordt een 

dergelijke prijs gegarandeerd.  

Ook de kosten van de variant waarbij de RO-installatie is geoptimaliseerd en het 

brijn wordt geloosd op het riool/oppervlaktewater zijn relatief laag (1 euro/m
3
).  

 

Van de volgende afzetmogelijkheden liggen de totale kosten tussen de 1,25 – 2,00 

euro/m
3
: infiltratie van het brijn in de bodem na verwijdering van storende zware 

metalen, lozen van het brijn op zee, toepassing bij aquacultuur en toepassing bij 

zouttolerante teelt. Dit betreft een inschatting op basis van de beschikbare 

informatie uit literatuur en praktijk. Deze informatie is in veel gevallen beperkt of 

incompleet. Op basis van expert judgement/eigen kennis etc. is een inschatting 

gemaakt. Dit betekent dat de genoemde getallen vooral een indicatie geven van de 

ordegrootte en dat praktijkwaarden af kunnen wijken van de genoemde waarden en 

dat de kostenschattingen met een zekere voorzichtigheid moeten worden 

beschouwd. Ook moet worden opgemerkt dat de technologieën Memstill 

membraandestillatie (MD) en membraandestillatie-kristallisatie (MDC) nog in 

ontwikkeling zijn en dat de geschiktheid van beide technologieën nog uit onderzoek 

nog moet blijken.  

 

De overige afzetmogelijkheden leiden tot totale kosten van meer dan 2 euro/m
3
 

gietwater (2,67 euro tot 5,74 euro/m
3
). Dit betreffen o.a. zoutproductie met MD/RO 

en ZLD en lozen op zee, aquacultuur en zouttolerante teelt bij toepassing van de 

huidige RO-installatie (50% brijn).  

 

De resultaten van bovenstaande economische evaluatie komen overeen met de 

eerdere globale evaluatie van de Provincie Zuid-Holland [Agrimaco, 2010]. Hierbij is 

gebleken dat het gebruik van grondwater voor tuinders een goedkoop alternatief is 

ten opzichte van andere bronnen en de kosten van watervoorziening minder dan 

één procent van de jaarlijkse bedrijfskosten betreffen. De Provincie Zuid-Holland 

laat momenteel onderzoeken of een verhoging van de kosten van het gebruik van 

grondwater duurzamere (maar nu nog duurdere) alternatieven aantrekkelijker 

maakt. De opbrengst van een dergelijke heffing zou dan gebruikt kunnen worden 

voor het ontwikkelen of subsidiëren van duurzamere alternatieven voor de sector. 

 



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  23 / 69  

 4.4 Beoordeling alternatieve afzetmogelijkheden  

4.4.1 Evaluatiecriteria 

De beoordeling van alternatieve afzetmogelijkheden vindt plaats aan de hand van 

een aantal aspecten die zijn vastgesteld in overleg met de TTO klankbordgroep: 

 duurzaamheid van de toepassing en de benodigde verwerkingsroute; 

 technische haalbaarheid van de toepassing en de benodigde verwerkingsroute; 

 ontwikkelingsperspectief voor de korte (2015), middellange (2021) en lange 

termijn (2027); 

 netto-kosten; opbrengst product minus kosten gemoeid met de opwerking en 

transport van de concentraatstroom;  

 wet- en regelgeving; en 

 afzetvolume 

 

De waardering voor de technieken met betrekking tot de bovenstaande aspecten is 

gebaseerd op de reeds aanwezige kennis/ervaring binnen TNO en input vanuit de 

verschillende relevante sectoren (o.a. glastuinbouw en reststoffensector). 

 

In de onderstaande paragrafen worden de beoordeelde aspecten verder toegelicht: 

 

Duurzaamheid 

Voor het beoordelen van de duurzaamheid van de toepassing en de benodigde 

verwerking is de onderstaande indeling/prioritering gebruikt, zoals vermeld in het 

LAP, 2009: 

1. Nuttige toepassing door producthergebruik: de totale concentraatstroom wordt 

als zodanig opnieuw gebruikt.  

2. Nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een 

product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt (dus 

waardevolle componenten uit de hele stroom, c.q. gedeelte van de stroom 

3. Nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een 

hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking  

4. Verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door 

deze te verbranden op het land  

5. Storten: afvalstoffen worden gestort. 

 

Technische haalbaarheid 

Bij voorkeur is de technische haalbaarheid van de beoogde toepassing en 

benodigde opwerking hoog. 

 

Ontwikkelingsperspectief voor de korte (2015), middellange (2021) en lange termijn 

(2027) 

Termijn waarop verwerkingsscenario in de praktijk realiseerbaar is. Bij voorkeur is 

het verwerkingsscenario op korte termijn realiseerbaar. 

 

Netto-kosten  

De netto-kosten betreffen de opbrengst van het product minus de eventuele 

transport- en opwerkingskosten. Bij voorkeur zijn de opwerkings- en 

transportkosten laag en de opbrengst van het product hoog. 
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 Wet- en regelgeving 

Met betrekking tot dit criterium is het relevant welke (wettelijke) eisen en bepalingen 

er worden gesteld aan de samenstelling van de brijn. Bijvoorbeeld bij het lozen van 

het brijn op zee of op oppervlaktewater. 

 

Afzetvolume 

Het afzetvolume van de beoogde toepassing dient in relatie tot het volume van het 

brijn voldoende groot te zijn voor perspectiefvolle toepassing. 
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 4.4.2 Resultaten beoordeling 

In tabel 7 is de beoordeling van alternatieve afzetmogelijkheden aan de hand van 

de hiervoor genoemde criteria weergegeven. Daarnaast is ook een overall 

beoordeling gegeven, als zijnde een (niet gewogen) gemiddelde van de zes 

specifieke criteria.  

Tabel 7: Beoordeling van huidige afzet en alternatieve afzetmogelijkheden RO-brijn 

Afzetmogelijkheid Omschrijving / 

opwerking 
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Infiltratie in bodem Huidige situatie - + - + + + 2 

Lozen op zee/brak water  - +(*) 0 + + 0 2 

Zoutproduct NaCl + CaCl2 RO-geopt.+ MDC 0/+ 0 0/+ 0 + 0 2 

Zoutproduct NaCl + CaCl2 RO-geopt./MD + ZLD  0/+ 0 0/+ + + - 2 

Diepere infiltratie in de bodem  - + 0? + + 0 2 

Zouttolerante teelt  Zoutwaterbron + 0 0 0 0 0 1 

Aquacultuur  Zoutwaterbron + 0 0 0 - 0 0 

Lozen op riool/opp. water  - 0 

(**)  

- + 0 + 0 

Infiltratie in bodem Verwijderen zware 

metalen 

- 0 - 0 + 0 -1 

(*) Lozen op zee/brakwater vraagt naar verwachting geen extra opwerking van het 

concentraat; er is enkel leidingwerk voor benodigd. Hierdoor is de technische haalbaarheid 

goed.  

(**) Voor lozen op riool/oppervlakte water is naar verwachting verdere opwerking van het 

concentraat nodig om zo het gehalte aan nutrienten beneden de lozingseisen te brengen.  

 

Toelichting scores: + = relatief gunstige beoordeling; 0 = neutrale beoordeling; - = 

relatief ongunstige beoordeling 

 

Duurzaamheid:   

+ = gebruik van totale stroom;  

0 = gebruik van zouten;  

- = geen gebruik van totale stroom, materialen of nuttige toepassing 

 

Technische haalbaarheid:   

+ = technische haalbaarheid van toepassing en eventuele opwerking is hoog;  

0 = technische haalbaarheid van de toepassing en evt. opwerking is gemiddeld;  

- = technische haalbaarheid van toepassing en eventuele opwerking is laag  
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 Wet- en regelgeving:  

+ = wet- en regelgeving niet relevant;  

0 = wet- en regelgeving mogelijk relevant;  

- = relevante wet- en regelgeving 

 

Ontwikkelingsperspectief:  

+ = realiseerbaar op korte termijn;  

0 = mogelijk realiseerbaar op middellange termijn;  

- = mogelijk realiseerbaar op lange termijn 

 

Afzetvolume:  

+ = afzetvolume is geschikt voor beoogde afvoer/toepassingsroute;  

0 = afzetvolume mogelijk te klein of te groot;  

- = afzetvolume te klein of te groot 

 

Kosten:   

+ = netto-kosten zijn relatief laag;  

0 = netto kosten zijn gemiddeld;  

- = netto-kosten zijn hoog  

 

Totaal:  = ranking van de afzetmogelijkheden op basis van optelling van de 

beoordelingen van de criteria (hierbij zijn geen wegingsfactoren gebruikt).  

 

Uit tabel 7 blijkt dat de huidige afzet van het RO-brijn (infiltratie in de bodem) en de 

alternatieve afzetmogelijkheden lozen van het RO-brijn op zee/brak water, 

vervaardiging van een zoutproduct en diepere infiltratie in de bodem de hoogste 

score laten zien. Infiltratie in de bodem en lozen op zout of brak water scoren ten 

opzichte van de andere afzetmogelijkheden hoog op de technische haalbaarheid, 

het ontwikkelingsperspectief, afzetvolume en de kosten. Het opwerken tot een 

zoutproduct scoort hoog vanwege duurzaamheid, afzetvolume en wet- en 

regelgeving. Wel zijn de kosten relatief hoog en moet uit onderzoek nog blijken of 

de ingeschatte technische haalbaarheid reëel is.  

 

Het gebruik van het RO-brijn bij zouttolerantere teelt scoort als afzetmogelijkheid 

ook redelijk goed. De resterende drie afzetmogelijkheden (aquacultuur, lozen op 

riool/opp. water en infiltratie in de bodem na verwijdering van zware metalen) 

scoren matig. Aquacultuur scoort alleen hoog op het criterium duurzaamheid, op de 

overige criteria matig en op afzetvolume slecht (nog in ontwikkeling). Lozen op riool 

scoort op meerdere criteria slecht (o..a duurzaamheid en wet- en regelgeving). 

Infltratie in de bodem na verwijdering van de zware metalen zou zo op het oog 

vergelijkbaar moeten scoren met de huidige infiltratie, maar scoort slechter omdat 

door het aeroob worden van het brijn er neerslagreacties optreden waardoor de 

behandeling van het brijn ingewikkelder wordt. Bovendien zal infiltratie in de bodem 

van een aerobe brijn waarschijnlijk niet worden toegestaan.  

 

Bij alle alternatieven, uitgezonderd het produceren van zout, vormt de wet- en 

regelgeving een belangrijk aandachtspunt.  
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

De belangrijkste conclusie van deze studie is dat de kosten voor gietwater minimaal 

ca. 50% zullen stijgen wanneer infiltratie in de bodem, met de huidige 

technieken/methoden om brijn te beperken of afvoer/toepassing mogelijk te maken,  

niet meer mogelijk is.  

Uit een integrale beoordeling op criteria als duurzaamheid, kosten, technische 

haalbaarheid, wet- en regelgeving en afzetvolume blijkt dat alternatieve 

afzetmogelijkheden als lozen van het RO-brijn op brak water/zee en de 

vervaardiging van een zoutproduct het beste scoren. 

 

 

Technieken en toepasbaarheid voor reductie brijnen 

 

Korte termijn 

Van de in deze studie onderzochte technieken die op (redelijk) korte termijn 

toepasbaar zijn, zijn een geoptimaliseerde RO (met recovery tot 68% of wellicht 

80%) en Memstill membraandestillatie aantrekkelijke opties. De vergelijking van 

Memstill membraandestillatie en RO laat zien dat deze vergelijkbare kosten 

kennen. Toepassing van membraandestillatie biedt een aantal voordelen ten 

opzichte van RO, welke onder andere zijn: de mogelijkheid tot inzet van 

restwarmte, een hogere recovery, een laag chemicaliëngebruik (enkel voor CIP) en 

lagere eisen met betrekking tot de voorbehandeling.  

 

Aandachtspunt met betrekking tot het realiseren van een hogere recovery is dat bij 

voorkeur voorkomen moet worden dat scaling optreedt. Het gebruik van 

antiscalingsmiddelen wordt als niet wenselijk gezien, maar wellicht kan aanzuren, 

bijvoorbeeld elektrochemisch, ingezet worden. 

 

(Middel)lange termijn 

Membraandestillatie in combinatie met kristallisatie (MDC) kent als uitbreiding op 

Memstill de voordelen van deze techniek en biedt in potentie een hogere recovery 

en de opwerking van het concentraat tot waardevolle producten. De hogere kosten 

zullen moeten worden afgezet tegen de waarde hiervan. MDC bevindt zich op dit 

moment nog in de ontwikkelingfase en wordt in het NoWaste project momenteel 

gericht ontwikkeld voor de glastuinbouw. 

 

Afzetmogelijkheden brijn 

Er zijn verschillende alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn, variërend van 

het gebruik van de zoute waterstroom bij de teelt van algen of bij de teelt van 

zouttolerante gewassen, de winning van een zoutproduct, verwijdering van 

storende zware metalen gevolgd door infiltratie in de bodem tot het lozen van het 

brijn op zoet of brak oppervlakte water of op zee. 
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Kosten bereiding gietwater uit grondwater 

De totale kosten gemoeid met de bereiding van gietwater uit grondwater inclusief 

de afzet van het brijn zijn in de huidige situatie het laagst. Voor alle geïdentificeerde 

alternatieve afzetmogelijkheden voor het brijn moeten extra kosten voor de 

opwerking en afzet van het brijn gemaakt worden. Uit oogpunt hiervan is het aan te 

bevelen de hoeveelheid brijn die ontstaat te beperken door optimalisatie van de 

huidige RO- installatie. 

 

Voor de zoutproductie is de inzet van MDC een interessante optie omdat de kosten 

van MDC waarschijnlijk lager zullen uitvallen dan die van de huidige generatie 

technieken. MDC wordt momenteel voor de opwerking van brijnen in een 

onderzoek van TNO met industriële partners ontwikkeld en getest. Het 

productschap Tuinbouw is een van de betrokken partners. 

 

Omdat alternatieve afzetroutes voor brijn gepaard gaan met extra kosten zullen de 

totale kosten gemoeid met de bereiding van gietwater uit brak grondwater stijgen. 

Door deze stijging doet de vraag zich voor of grondwaterontzouting (de scope van 

de opdracht) een aantrekkelijk alternatief blijft ten opzichte van de andere 

gietwaterbronnen (regenwater, oppervlaktewater, drinkwater). 
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Aanbevelingen 

 

De totale kosten gemoeid met de bereiding van gietwater uit brak grondwater 

(inclusief de afzet van de brijn) zullen significant stijgen als het brijn niet meer in de 

bodem geïnfiltreerd mag worden. Het verdient daarom aanbeveling om verder 

onderzoek en ontwikkeling plaats te laten vinden voor het vinden van alternatieve 

mogelijkheden voor de watervoorziening. Hierbij wordt gedacht aan een grotere 

regenwateropslag, het bereiden van gietwater uit andere waterbronnen en 

waterbesparing door een verbeterde waterkringsloopsluiting (systeemoptimalisatie). 

Hiernaast zou ook gekeken kunnen worden naar beperking van de watervraag, 

bijvoorbeeld door de inzet van minder verdampende gewassen 

 

 



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  30 / 69  

 6 Referenties 

 [Anderson, 2010] M.A. Anderson, A.L. Cudero, J. Palma, Capacitive 

Deionization as an Electrochemical Means of Saving 

Energy and Delivering Clean Water. Comparison to 

Present Desalination Practices:Will it Compete?, 

Electrochimica Acta (2008) 

 

[Agrimaco, 2010] Alternatieven voor brijn in Zuid-Holland, kosten en 

milieueffecten, oktober 2010 

 

[Brandstof hub Twente, 2009] Haalbaarheidsstudie fase 1, Downstream B.V. april 

2009 

 

[Brandenburg, W.A., 2007] Zilte botanie – Plantenteelt onder zilte omstandigheden 

in Nederland. Bijlage in: Het zout en de pap, een 

verkenning bij marktexperts naar langere termijn 

mogelijkheden voor zilte landbouw door 

Innovatienetwerk. 

[Bruine de Bruin, 2011] Informatie Bruine de Brui, februari 2011 

 

[Cetaqua, 2010] RO brine concentration by Electrodialysis, Valorization 

in the chlor-alkaly industry, Sostaqua proejct, Cetaqua, 

2010 

 

[Driessen, 2010] Persoonlijk communicatie Erik Driessen, Voltea bv, 30 

augustus 2010 

 

[GTB Waterproof, 2010] Glastuinbouw Waterproof; WP5: Haalbaarheidsstudie 

zuiveringstechnieken restant – water – substraatteelt, 

november 2010.  

 

[Grontmij, 2008].  Grontmij, 2008. Zilte Agriport Westergozone, kansen 

voor zilte aquacultuur.Drachten, 19-12-2008. 

 

 

[Grontmij, 2009] Resultaten workshop alternatieven Brijn, 2009, 

Grontmij 

 

[Helpdesk RWS] Informatie per email, d.d. 6 oktober 2010 

 

 

 

[Van der Hiele, 2008]  Van der Hiele, T., J. H., Bram Verkruysse. 

Mogelijkheden voor zilte teelten in Waterduinen, een 

haalbaarheidsstudie. Vlissingen, Provincie 

Zeeland.2008 

 

 

 



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  31 / 69  

 [H2O Organic, 2009] Stichting H2O Organic, Algencultuur op drainwater uit 

de glastuinbouw – naar een pilot algenteelt voor de 

glastuinbouw, Stichting H2O Organic en IMARES in 

opdracht van Stichting Innovatie  

 

[Kamermans, 2008]  Kamermans Pauline, Ainhoa Blanco & Marnix 

Poelman, 2008. Draining Sustainable Profit Fase 1: 

deskstudie naar mogelijkheden voor benutting van 

drainwater voor het kweken van algen voor oesterteelt 

Wageningen UR-Imares, Yerseke, Rapport C043/08. 

 

[Klein, 2009] Klein, Passier, Ondergrond en grondwaterkwaliteit in 

relatie tot brijnlozingen in de provincie Zuid Holland, 

Deltares, december 2009 

 

[Klein, 2010] Klein, Passier, Aanvullende beoordeling milieu-eigen 

stoffen brijn en grondwaterkwaliteit Provincie Zuid-

Holland, Deltares, april 2010 

 

[LAP] LAP, Landelijk afvalbeheersplan 2009-2021, 

http://www.lap2.nl/sectorplannen.asp 

 

[NEO-brainstorm 2009] NEO-brainstorm ontzouten & energie, SenterNovem 

 

[Nowaste-project, 2010] referentie NoWaste project 

 

[Oren, 2008] Yoram Oren; Capacitive deionization (CDI) for 

desalination and water treatment – past, present and 

future (a review); Desalination 228 (2008); 10-29 

 

[Pickhardt, 2007] P.W. Pickhardt; Design of a closed water system for 

the greenhouse horticulture 

 

[PZH, 2010]  Eindconclusies evaluatie brijnbeleid Zuid-Holland 2010, 

30 november 2010, notitie Provincie Zuid-Holland tbv 

Besluitvorming GS 21 december 2010  

 

[Resttstoffenunie, 2011]  Persoonlijke communicatie H. Koppers, 

Reststoffenunie, 27 januari 2011 

 

[Seckler et. al., 2002]  Application of Eutectic Freeze Crystallization to 

Process Streams and Wastewater Purification, EET 

project: EETK97129, M.M. Seckler, D. Verdoes and 

G.J. Witkamp 

(http://www.senternovem.nl/mmfiles/EETK97129_tcm2

4-154587.pdf) 

 

[TNO, 2010] TNO, Market study treatment and reuse options of 

concentrated salts (brines), TNO-report, TNO-034-

APD-2010-01545_RPT-ML, September 2010 

 



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  32 / 69  

 [TNO/WUR 2010] KRW bestendige glastuinbouw, Waterkringloopsluiting 

op bedrijfsniveau bij substraatteelt, 

Haalbaarheidsstudie Valorisatie van 

concentraatstromen, in voorbereiding 

 

 

[TUD, 2010] Eutectische Vrieskristallisatie. Van petrochemisch 

afval naar waardevol product, www.tudelft.nl 

 

[Verdoes, 2010] Persoonlijk communicatie Dirk Verdoes, TNO, 01 

september 2010 

  

[Vito, 2010] Techniekfiche Indampen, 

www.emis.vito.be/techniekfiche/indampen 

 

[VLM, 2010] Nieuwsbericht Vereniging Leveranciers van 

Milieutechnieken, http://vlm.fme.nl/ 

 

[Voltea, 2010] Internetpagina Voltea bv www.voltea.nl, bezocht 

augustus 2010 

 

[VROM, 2010] VROM - Dossier Afvalstoffen Vraag en antwoord, 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9263 

 

[XPlorelab, 2010] Gebruik je brijn, Onderzoek naar innovatieve 

methoden voor het gebruiken en voorkomen van brijn, 

Eindrapport, Xplorelab, provincie Zuid-Holland, oktober 

2010 

 

 [Vladimir M. Sedivy, 2009]  Processing of salt for chemical and human 

Consumption, 9th International Symposium on Salt, 

2009 

 

 

 

http://www.emis.vito.be/techniekfiche/indampen
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9263


TNO-rapport I TNO-060-UT-201 1 -01 079

Ondertekening

Naam en adres van de opdrachtgever:

Produktschap Tuinbouw
t.a.v. Mw. J. Klap
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer

Namen van de projectmedewerkers:

W.A.J. Appelman
R.M. Jurgens
R. Creusen
L. Feenstra

Datum waarop, of tijdsbestek waarin, het ondezoek heefr plaatsgehad:

2010 - 2011

Naam en paraaf tweede lezer:

R. Jurgens.

-æ-
--t )

Ondertekening : Autorisatie vrijgave:

33t70

@
lr. R. Creusen
Projectleider



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  34 / 69  

 1 Bijlage: Technische mogelijkheden voor 
vermindering of reductie van brijn  

Deze bijlage beschrijft de technologische oplossingsrichtingen uit hoofdstuk 3 om 

het brijn uit de omgekeerde osmose installaties van glastuinbouwbedrijven te 

verminderen dan wel het ontstaan te voorkomen. In de onderstaande paragrafen 

worden, naast de huidige in de praktijk veelvuldig gebruikte omgekeerde osmose 

technologie, de belangrijkste technische alternatieven worden besproken voor het 

bereiden van gietwater uit grondwater. Hierbij zal ingegaan worden op de werking 

van de technologie, de voor- en nadelen, eventuele randvoorwaarden, prestatie en 

kosten.  

- Verdamping 

- Membraandestillatie (Memstill) 

- Capacitieve de-ionisatie 

- Omgekeerde osmose (RO) in combinatie met verdamping  

- Omgekeerde osmose (RO) in combinatie met verdamping en kristallisatie 

(ZLD) 

- Membraandestillatie in combinatie met kristallisatie (MDC) 

- Vrieskristallisatie 

1.1 Huidige praktijk: Omgekeerde osmose (RO) 

Omgekeerde osmose is een drukgedreven membraanproces dat een 

scheidingsbereik heeft tussen 0,1 en 1 nm. Hierdoor hebben omgekeerde osmose 

membranen een hoge retentie voor bacteriën, virussen en microdeeltjes. Ook 

tweewaardige en de meeste eenwaardige ionen worden goed tegengehouden door 

het membraan. Zie ook Figuur 4. 

 

Figuur 4 Porie/Deeltjesgrootte en membraan technologie-indeling (MF = microfiltratie, UF = 

ultrafiltratie, NF = nanofiltratie en RO is omgekeerde osmose / reversed osmosis) 

De werking van omgekeerde osmose kan als volgt worden beschreven.  

Aan de voedingszijde bevindt zich een hoge (zout)concentratie en aan de andere 

zijde van het membraan (permeaatzijde) bevindt zich een lage (zout)concentratie. 

De natuur streeft naar thermodynamisch evenwicht tussen beide vloeistoffen 

gescheiden door het membraan. Dit wil zeggen dat het water met laag zoutgehalte 

door het membraan diffundeert waardoor aan de andere zijde de concentratie aan 

zout daalt. Dit proces heet osmose. Zie . 
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Figuur 5 Principe van osmose (links) en omgekeerde osmose (rechts) 

Door een druk toe te passen op de hoog geconcentreerde zoutoplossing die groter 

is dan de osmotische druk wordt het zuiver water geforceerd om door het 

membraan te diffunderen naar de zijde met lage zoutconcentratie. Doordat 

omgekeerde osmose membranen hoge retenties halen ontstaat er een osmotisch 

drukverschil over het membraan. De grootte van deze druk hangt af van de 

zoutconcentratie in de voeding. Dit proces heet omgekeerde osmose.  

 

Een omgekeerde osmose module is vaak opgebouwd uit een spiraal gewonden 

polyamide membraan in lagen (zie Figuur 5) Aan het uiteinde van het membraan 

worden de spiraal gewonden lagen afgedicht door een eind cap. Middenin de 

spiraal gewonden module bevindt zich de permeaat verzamelbuis. Het gezuiverde 

water wordt via deze buis afgevoerd.  

  



 

 

 

TNO-rapport | TNO-060-UT-2011-01079  36 / 69  

 Figuur 6 Opbouw van een spiraalgewonden RO module 

Voor- en nadelen 

Voordelen van omgekeerde osmose technologie is een vergaande verwijdering van 

alle in het water aanwezige stoffen en bijbehorende desinfectie.  

Een ander belangrijk voordeel is dat omgekeerde osmose technologie reeds in 

grote mate wordt toegepast in de glastuinbouw en zich binnen de glastuinbouw 

sector bewezen heeft. Ook bij andere toepassingen, zoals zeewater ontzouting, is 

veel ervaring met omgekeerde osmose. 

 

Nadelen van omgekeerde osmose zijn echter een hoog energieverbruik (als gevolg 

van de hoge werkdrukken), de gevoeligheid voor fouling/scaling en de noodzaak 

voor een uitvoerige voorbehandeling. Daarnaast blijft chemische reiniging van de 

membranen periodiek nodig om verstopping te voorkomen. 

 

Randvoorwaarden 

Een uitgebreide voorbehandeling is noodzakelijk voor een goede en probleemvrije 

werking van omgekeerde osmose. Vooral de stoffen die kunnen leiden tot 

(bio)fouling en scaling dienen zo veel mogelijk vooraf verwijderd te worden. 

 

Rendement 

Omgekeerde osmose kan toegepast worden voor de verwijdering van o.a. de 

volgende componenten: (verwijderingsrendementen aangegeven tussen haakjes, 

kwantitatief of anders indicatief): 

 Eén-waardige zouten (99%);  

 Bacterien, virussen en aaltjes (++) 

 Nitraat (++);  

 Fosfaat (++);  

 Twee- en meerwaardige zouten (99%). 

 

De recovery voor water bedraagt in de huidige praktijk circa 40-60 %. 

 

Kosten 

Omgekeerde osmose kent een energie verbruik van circa 1-3 kWh/m
3
. De kosten 

zijn gebaseerd op de installatie van Kwekerij van Adrichem met een capaciteit van 

ca. 200 m3/dag en een investering van ca. € 40.000. Deze installatie is ontworpen 

op een draaipatroon van 1500 uren per jaar een produceert dan circa 13000 m
3
 

productwater per jaar. De operatiekosten van omgekeerde osmose installaties 

bedragen hierbij dan circa 0,74 €/m
3
 productwater. Deze kosten zijn inclusief 

kapitaallasten en onderhoud [Bruine de Bruin, 2011].  
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 Tabel 7: Overzichtstabel prestatiekenmerken omgekeerde osmose  

Technologie Omgekeerde osmose (RO)  

Status technologie Bestaande situatie 

Specifiek voordeel/nadeel + bewezen technologie 
+ desinfectie 
+ vergaande verwijdering van zouten, metalen en 
opgeloste stoffen 
+ reeds aanwezig bij tuinders 
 
- energieverbruik 
- huidige recovery is relatief laag (40-60%) 
- concentraat heeft verdere nabehandeling nodig 
- uitvoerige voorbehandeling nodig ter voorkoming 
fouling en scaling 
- antiscalants + periodieke chemische reiniging 
nodig om fouling en scaling op het membraan te 
voorkomen/verwijderen 
 

(verwacht) rendement Recovery ca. 55% (40-60 is gangbaar) 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,5 
 
Gelijk aan huidige situatie 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 
inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

0,74 (Bruine de Bruin) 

 

1.2 Vermindering brijnen door hogere recoveries van RO systemen 

 

1.2.1 Effect verhogen recovery op hoeveelheid concentraat en de totale 

verontreinigingsvracht 

Vanuit het oogpunt van preventie kan de te lozen hoeveelheid brijn op verschillende 

manieren worden aangepakt. Eén voor de hand liggende manier is de huidige 

gangbare, relatief lage gietwater opbrengst (recovery) uit het grondwater te 

verhogen. Veel omgekeerde osmose installaties bij glastuinbouwbedrijven werken 

op relatief lage drukken en daarom met een relatief lage recovery van ca. 50%. Dit 

blijkt ook uit de bedrijvenanalyses van de Provincie waarbij blijkt dat het rendement 

varieert tussen 32 en 60%, gebaseerd op de chlorideconcentraties [Klein, 2010] 

 

Een recovery van 50% betekent dat uit de membraanscheiding 50% gietwater en 

50% concentraat wordt verkregen (1:1). Er zal in dit geval dus evenveel gietwater 

als concentraat (brijn) ontstaan. Door meer gietwater uit het grondwater te winnen 

(verhogen van de recovery) wordt de hoeveelheid concentraat verminderd. 

Aangezien het concentraat nu minder water bevat maar wel alle opgeloste stoffen 

en zouten zal de concentratie van deze stoffen in het concentraat toenemen. 

Omdat er meer water uit het grondwater wordt verkregen bij een hogere recovery 

zal er echter minder grondwater nodig zijn om dezelfde hoeveelheid gietwater te 

verkrijgen. Er hoeft dus minder grondwater ingenomen te worden waardoor de 

absolute hoeveelheid opgeloste stoffen en zouten die ingenomen wordt afneemt. 

Ten opzichte van de huidige praktijk neemt dus de verontreinigingsvracht wel af. Dit 

betekent ook dat de lozingsvracht afneemt, deze is namelijk gelijk aan de 

ingenomen verontreinigingsvracht. Tabel 8 geeft om dit te illustreren de relatie 

tussen de hoeveelheid grondwater, concentraat en vracht bij verschillende 

recoveries en gelijkblijvende gietwaterproductie. 
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 Tabel 8 Grondwater, concentraat en vracht bij verschillende recoveries en gelijkblijvende 

gietwaterproductie 

Recovery Grondwateronttrekking 

benodigd [kg 

grondwater/kg 

gietwater] 

Concentraat 

[kg 

concentraat/kg 

gietwater] 

Veront-

reinigings-

vracht (t.o.v 

huidige 

praktijk) 

Reductie 

lozingsvracht 

(zouten, 

verontreinigingen) 

50% (huidige praktijk) 2,0 1,0 100% 0% 

60% 1,7 0,7 83% 17% 

70% 1,4 0,4 71% 29% 

80% 1,3 0,3 63% 38% 

90% 1,1 0,1 56% 44% 

95% <1,1 <0,1 53% 47% 

 

1.2.2 Effect verhogen recovery op osmotische druk en precipitatie 

Wel dient te worden opgemerkt dat het verhogen van de recovery van omgekeerde 

osmose installaties gepaard gaat met een oplopend energiegebruik (door de 

verhoogde osmotische druk) en dat dit problemen kan geven met precipitatie van 

zouten in de membraanmodules. Immers, doordat steeds minder water aanwezig is 

en de zouten worden geconcentreerd kunnen situaties ontstaan waarbij de 

oplosbaarheid wordt overschreden. Neerslag in de installatie van zouten is dan het 

gevolg. Onderstaande Figuur 7 presenteert de uitkomsten van een modelsimulatie 

op basis van de samenstelling van het water in de buurt van het voorbeeldbedrijf 

[Klein, 2010]. Zie ook Tabel 2.Uit de figuur is te zien dat wanneer water wordt 

ontrokken de osmotische druk (rechteras en blauwe lijn) eerst langzaam toeneemt, 

maar dat deze vanaf ca. 80% sterk zal gaan stijgen. Tegelijkertijd neemt de 

oplosbaarheid af en zal vooral calcium carbonaat neerslaan.  
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Figuur 7 Oplopende osmotische druk (rechteras) en gevolgen voor precipitatie (linkeras) als 

functie van mate van concentreren (x-as) voor grondwater met samenstelling volgens Tabel 2 (bij 

neutrale pH). 

 

Omgekeerde-osmoseinstallaties kunnen worden ingezet tot drukken van ca. 170 

bar. Hiermee zal een concentrering mogelijk kunnen zijn van groter dan 95%, zie 

Figuur 7. De huidige installaties in de glastuinbouw zijn echter niet direct geschikt 

om met deze hoge drukken te werken en verwacht wordt dat een recovery van 80% 

tot de praktische mogelijkheden van veel installaties hoort. Deze verwachting is 

geverifieerd bij Bruine de Bruin, een leverancier van de omgekeerde osmose 

installaties, waaronder de installatie bij Kwekerij van Adrichem. Dit levert op dat de 

huidige installaties goed zijn aan te passen, maar men daar tot nu toe voorzichtig 

mee is ivm het eventueel moeten toevoegen van antiscalingsmiddelen. De 

maximale recovery van de installatie bij Kwekerij van Adrichem is volgens eigen 

berekeningen door de leverancier bijvoorbeeld 68%. Hierbij is dan wel een andere 

pomp nodig om de druk op te voeren naar 26 bar. Verder worden dan ook 

antiscalingsmiddelen toegevoegd. Het opgenomen motorvermogen gaat met 0,5kW 

omhoog (jaarlijks verhoging van 22400 kWhr naar 23200 kWhr, ca. 70 euro/jaar). 

De kosten van deze aanpassing per m3 gietwater zijn minimaal, van 74 naar 75 

eurocent per m3 voor de volgende 10 jaar. De kostenopgave van de leverancier 

voor deze aanpassing gaat uit van het inmiddels economisch afschreven zijn van 

(het bovengrondse deel) van de omgekeerde-osmose installatie terwijl de 

afschrijving van de bronsets nog 10 loopt. [Bruine de Bruin, 2011] 
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 Een interessante constatering is het verschil tussen de modelberekening waarbij 

een recovery tot 80% mogelijk lijkt voordat precipitatie en dus scaling optreedt en 

de opgave door de leverancier die met antiscalingsmiddelen tot 68% recovery 

opgeeft. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen welke recovery er in praktijk 

mogelijk is.  

 

1.2.3 Voorkomen van precipitatie 

Zoals in voorgaande paragraaf vermeld wordt precipitatie veelal voorkomen door 

het gebruik van anti-scalingsmiddelen. Vanwege kosten, maar ook de 

onbekendheid van het effect van deze middelen in op de kwaliteit van het gietwater 

wordt vooralsnog gekozen voor lagere recoveries. Bij verhoging van de recovery tot 

boven concentraties waarbij precipitatie plaats vindt zal hoe dan ook iets moeten 

worden gedaan om dit te voorkomen. Een manier om de precipitatie van 

componenten uit het water die plaatsvindt bij oplopende concentrering te 

beïnvloeden is verandering van de zuurgraad (pH). In Figuur 8 is de oplosbaarheid 

van CaCO3 weergegeven als functie van de pH. Er is te zien dat door verlaging van 

de pH de oplosbaarheid van het CaCO3 sterk wordt vergroot. Hiermee wordt 

neerslag vergaand voorkomen. Bij TNO is momenteel technologie in ontwikkeling, 

Prevscale, die zich richt op het aanpassen van de pH van de ingaande waterstroom 

die naar de scheidingstechniek wordt geleid. Naderhand wordt de pH weer naar de 

waarde terug gebracht welke de stroom had voor behandeling met Prevscale. Zie 

ook Figuur 9. 

  

 

Figuur 8: Oplosbaarheid van CaCO3 als functie van de pH 
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Figuur 9: Schematische weergave van werking Prevscale 

 

1.2.4 Effect verhogen recovery op streefwaarden voor infiltratie in de bodem 

Bij verder concentreren (gevolg van de hogere recovery) zal er een vermindering 

van de netto vracht van verontreinigingen mogelijk zijn. Er is immers minder water 

nodig om dezelfde hoeveelheid gietwater te produceren. De concentrering leidt er 

echter wel toe dat de concentraties van de probleemstoffen in het concentraat 

hoger worden. Streefwaarden voor gehaltes zware metalen in het grondwater zullen 

hierdoor eerder overschreden kunnen worden. Optimalisatie van omgekeerde 

osmose installaties op een hogere recovery vormt zo dus (onder de huidige wet- en 

regelgeving) geen oplossing om infiltratie mogelijk te houden. Er zal dus nog steeds 

gekeken moeten worden naar andere afvoer- of afzetmogelijkheden. De mate van 

concentrering zal hierbij afhangen van de kosten voor concentrering enerzijds en 

die van transport en afvalverwerking of opwerking anderzijds.  

 

1.2.5 Verlaging van recovery  

Een andere mogelijke gedachte met betrekking tot de recovery is om de RO 

installaties op bij een lagere recovery in te stellen. Een lagere recovery betekent dat 

er effectief minder wordt gewonnen en een groter deel van het opgepompte water 

terug wordt geinfiltreerd. Het voordeel hiervan is de concentraties van metalen en 

andere zouten in het te infiltreren brijn minder toe zullen nemen. Er zullen daarbij 

veelal nog steeds verschillen zijn in concentraties van het te infiltreren brijn en die 

van het tweede watervoerend pakket omdat het ontrokken water afkomstig is uit het 

eerste watervoerend pakket. Mogelijk is infiltreren in het zelfde watervoerend 

pakket als waar uit wordt ontrokken een optie. 

 

Opgave van leverancier Bruine de Bruin laat zien dat van 50% recovery naar 10% 

recovery de installatie significant moet worden aangepast met andere vaten, 

voorfilter en pompen. Het benodige pompvermogen zal significant stijgen van bijv. 

10m3/h naar 50m3/h gaan en de drukpomp zal vervangen moeten worden van 

nominaal 4/5.5 kw naar een model vaqn 34kW. Daarnaast zullen de huidige 

bronnen een vervijfvoudiging van het te ontrekken debiet niet aankunnen en zullen 

extra bronnen nodig zijn, leidend tot meerkosten.  
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 1.2.6 Conclusie met betrekking tot recovery  

Er wordt verwacht dat het bereiken van een zo hoog mogelijke recovery het beste 

uitgangspunt vormt voor afzet/verder opwerking. Hiermee wordt per m
3
 onttrokken 

grondwater het meeste gietwater geproduceerd en zal een concentraat verkregen 

worden wat zeer rijk is aan de (mogelijk) afzetbare componenten. Dit maakt het 

geschikt voor het maken van een puur product en verlaagt ook de transportkosten 

bij eventuele afvoer. 

Tabel 9: Overzichtstabel prestatiekenmerken geoptimaliseerde omgekeerde osmose  

Technologie Omgekeerde osmose (RO) geoptimaliseerd voor 
een hogere recovery 

Status technologie Beoogde optimalisatie van bestaande situatie 

Specifiek voordeel/nadeel + desinfectie 
+ vergaande verwijdering van zouten, metalen en 
opgeloste stoffen 
+ optimalisatie van bestaande situatie, dus geen 
ingrijpende veranderingen 
 
- energieverbruik 
- uitvoerige voorbehandeling nodig ter voorkoming 
fouling en scaling 
- energieverbruik 
- antiscalingsmiddelen + periodieke chemische 
reiniging nodig om fouling en scaling op het 
membraan te voorkomen/verwijderen 

(verwacht) rendement 80% (68% volgens leverancier – Bruine de Bruin) 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,2 
 
Relatief hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 
inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

0,75 (Bruine de Bruin, 2011) 
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 1.3 Alternatieve technieken voor verminderen brijnen 

In de termijn tot 2013 (overgangstermijn Provincie Zuid Holland) is het niet 

aannemelijk dat er geheel nieuwe oplossingen voor de brijn-problematiek zullen 

worden bedacht, worden getest en beschikbaar komen. Voor oplossingen voor de 

korte termijn zal dan ook gekeken moeten worden naar commercieel beschikbare 

technologieën of technologieën die al in het laatste stadium van ontwikkeling zijn en 

daarmee snel op de markt kunnen komen. De volgende technologieën worden hier 

beschreven en uitgewerkt. 

-  Verdamping middels mechanische damprecompressie 

-  Omgekeerde osmose in combinatie met verdamping 

- Omgekeerde osmose bij hoge druk 

- Capacitieve de-ionisatie 

- Membraandestillatie (Memstill)  

- Zero Liquid Discharge systemen 

- Membraandestillatie en kristallisatie (MDC) 

- Vrieskristallisatie 

- Puro (Put-RO) 

 

In deze studie is niet gekeken naar de combinatie van membraandestillatie en 

verdamping omdat deze technieken op hetzelfde werkingsprincipe zijn gebaseerd. 

Hiernaast is met membraandestillatie naar verwachting ook een hoge recovery 

mogelijk (≥90%). De combinatie met verdampingstechnieken biedt zo geen 

meerwaarde.  

 

Verder is aangenomen dat warmte uit warmtekrachtkoppeling met een prijs van 0,8 

€/GJ beschikbaar is voor gebruik in de membraandestillatie. Deze kostprijs is 

gebaseerd op warmte die vrijkomt bij cogeneratie (= warmtekrachtkoppeling) en is 

hiermee duurder dan restwarmte (van derden of warmte die anders weggekoeld 

zou moeten worden). Er is hier dus al met hogere kosten ten opzichte van de inzet 

van restwarmte rekening gehouden. Hiernaast kan de tuinder zijn WKK inzetten om 

zo naast warmte ook elektriciteit te verkrijgen welke vervolgens verkocht kan 

worden. Hierdoor zullen de kosten voor warmte in sterke mate beperkt worden. 

 

Op het moment is het nog onvoldoende duidelijk in welke mate restwarmte 

beschikbaar is binnen de glastuinbouw. Ook geldt dat de beschikbare restwarmte 

mogelijk op een andere wijze ingezet kan worden. Een voorbeeld hiervan zou de 

inzet van laagwaarderige warmte voor ruimteverwarming zijn, waardoor de 

hoogwaardige warmte (eerst) voor andere doelen ingezet kan worden. 
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 1.3.1 Mechanische damprecompressie (MDR of MVC)) 

Mechanische damprecompressie is een verdampingstechnologie die zich richt op 

de verwijdering van water door verdampen van deze uit een verontreinigde 

waterstroom waardoor zuiver water en daarnaast een geconcentreerde reststroom 

ontstaat [Vito, 2010]. De meest eenvoudige uitvoeringsvorm voor verdamping is het 

verhitten van de waterstroom tot het kookpunt van het water. De overgang van 

water naar waterdamp bij standaard druk vraagt echter een zeer hoge hoeveelheid 

energie. Om deze reden wordt in de gangbare verdampingstechnologie gebruik 

gemaakt van verschillende methoden om energie te besparen. Bij mechanische 

damprecompressie wordt het influent verdampt op het buitenoppervlak van 

verwarmingselementen. De ontstane damp wordt door een compressor geleid om 

de druk te verhogen. Door de drukverhoging wordt de condensatietemperatuur van 

de damp verhoogd. Hiermee kan de damp gebruikt worden als 

verwarmingsmedium voor het influent (waar het ook origineel uit voortkwam). 

Wanneer geen compressie had plaatsgevonden was de temperatuur van de damp 

gelijk aan die van het kokende influent en had geen warmteoverdracht plaats 

kunnen vinden. De compressie maakt het mogelijk om een aanzienlijk deel van de 

warmte te hergebruiken.  

 

De in druk verhoogde damp wordt naar het binnenoppervlak van het warmte-

element geleid waar het condenseert. Condensatie-energie wordt naar de 

afvalwaterzijde van het warmte-element getransporteerd en het schone condensaat 

wordt verzameld. Het geconcentreerde afvalwater stroomt naar de bodem van het 

vat waar het door de concentraatpomp wordt afgevoerd. Het materiaal van het 

warmte-element bestaat uit een dunne, niet-corrosieve elastische film van 

polymeren of van starre metalen.  

 

Bij mechanische damprecompressie wordt elektriciteit ingezet om de compressor 

aan te drijven. De compressie kan ook met stoom bewerkstelligd worden, er wordt 

dan gesproken over thermische damprecompressie. Omdat er normaal bij een 

glastuinbouwbedrijf geen stoom beschikbaar zal zijn is deze vorm van 

damprecompressie niet meegenomen in deze studie. 
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 In de praktijk ligt de capaciteit van verdampers tussen 12 en 900 m
3
/dag, maar ook 

grotere installaties komen voor. Eventueel kunnen meerdere verdampers parallel 

geschakeld worden voor een grotere capaciteit. Het is van belang dat corrosieve en 

vluchtige verbindingen zoals ammoniak uit het afvalwater verwijderd zijn. Vanwege 

concentrering van bijvoorbeeld chloriden en het risico van corrosie daarbij worden 

vaak hoogwaardige materialen (metaallegeringen) gebruikt in de 

verdampingsinstallatie. Mechanische damprecompressie kan eventueel 

gecombineerd worden met filmverdamping zoals in Figuur 10 staat weergegeven. 

 

 

Figuur 10: Principe van indamping door mechanische damprecompressie [Vito, 2010] 

 

Voor- en nadelen 

Het teruggewonnen water is gezuiverd en kan binnen het proces worden 

hergebruikt of geloosd in het oppervlaktewater. Alle niet-vluchtige stoffen kunnen 

afgescheiden worden van de destillaatstroom. Er wordt dus een nagenoeg vast 

eindproduct verkregen wat mogelijk geen verder opwerking nodig heeft en dus 

direct afzetbaar/afvoerbaar is. 

 

De warmte-elementen zijn modulair, dat wil zeggen dat de installatie eenvoudig 

uitgebreid kan worden en de elementen zijn modulair te vervangen. Ook een aantal 

zouten kunnen onder bepaalde omstandigheden in de destillaatstroom 

terechtkomen. De achterblijvende reststroom is sterk verrijkt met zouten en niet 

vluchtige verbindingen.  

 

Nadelen zijn de hoge investeringskosten en het risico van corrosie bij concentrering 

van de zouten (noodzaak gebruik hoogwaardige materialen). 
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 Randvoorwaarden  

Het indampen vindt plaats bij een onderdruk van 120-200 mbar. Door de 

drukverlaging daalt het kookpunt naar een temperatuur van 50-60°C.  

 

Rendement 

MDR wordt ingezet voor indamping van water. De werkingsgraad ligt, afhankelijk 

van het influent en de soort vervuiling, rond 99%. 

 

Kosten  

Mechanische damprecompressie vraagt naar verwachting circa 18-19 kWhe/ m
3
 bij 

een recovery van 99%. De verwachte investeringskosten voor een MDR installatie 

bedragen circa 5-9 €/( m
3
/jaar). Deze prijs is gebaseerd op een schaalgrootte van 

circa 30.000 m3/jaar. Bij kleinere schaalgrootte loopt de investering op tot circa 25 

€/( m
3
/jaar). 

 

De operatiekosten van MDR bedragen circa 2,7-2,8 €/ m
3
 input. Deze kosten zijn 

inclusief kapitaallasten en onderhoud. 

Tabel 10: Overzichtstabel prestatiekenmerken mechanische damprecompressie  

Technologie Mechanische damprecompressie 

Status technologie Bestaand 

Specifiek voordeel/nadeel + hoge recovery mogelijk (99%) 
+ afscheiding alle niet-vluchtige stoffen 
+ makkelijk op te schalen 
+ vervangen elementen is per module nodig 
 
- zeer hoge investeringkosten 
- concentrering van zouten kan leiden tot corrosie 
(hoogwaardige materialen benodigd) 
 

(verwacht) rendement 99% 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,01 
 
Zeer hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 
inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

2,7 – 2,8 (obv 4% onderhoud) 
 

1.3.2 Omgekeerde osmose (RO) in combinatie met verdamping 

Omgekeerde osmose is een proces dat relatief gunstig met energie omgaat, met 

name als er geen hoge recovery benodigd is waardoor met lage drukken kan 

worden gewerkt. Hoge recoveries bij omgekeerde osmose installaties leiden tot een 

sterk toenemend energiegebruik en problemen met neerslag van zouten in de 

installatie, zie ook Figuur 7. 

 

Verdampingsprocessen vragen meer energie dan omgekeerde osmose installaties, 

maar bieden wel een veel hoge recovery (99%). Een combinatie van omgekeerde 

osmose en verdampingstechnologie op het concentraat lijkt daardoor voordelen te 

hebben. Bovendien staan bij veel glastuinbouwbedrijven al omgekeerde osmose 

installaties waardoor alleen hoeft te worden geïnvesteerd in een aanvullende 

verdampingsinstallatie. 
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 Tabel 11 laat het energieverbruik, de kosten en de hoeveelheid concentraat ten 

opzichte van het ingenomen grondwater zien voor afzonderlijke en gecombineerde 

inzet van RO en indamping. Hierbij is uitgegaan van 50% recovery voor RO, welke 

in de praktijk gebruikelijk is. 

 

Tabel 11: Kosten, energieverbruik en concentraatproductie voor RO + indamping afzonderlijk en 

gezamenlijk 

Scenario Energieverbruik 

(kWh/ m
3
) 

Operatiekosten 

(€/m
3
 product 

water) incl 

kapitaal lasten 

Concentraat 

(m
3
 brijn/m

3
 

input) 

RO 50% recovery 1,0-3,0 0,4 -0,5 50% 

Indamping tot 99% 

met MDR 

18,0 -19,0 2,7 – 2,8 1% 

RO 50% recovery 

+ indamping met 

MDR tot 99% (*) 

10,0 -11,5  1,75 – 1,9 1% 

 (*) Aangezien de indamping alleen de resterende helft van de input stroom hoeft te 

behandelen halveren alle kosten en het energieverbruik.  

 

Het is ook mogelijk om de geoptimaliseerde RO (met een recovery van 80%) te 

combineren met indamping. De resultaten van deze combinatie zijn hieronder 

weergegeven.  

 

Tabel 12: Kosten, energieverbruik en concentraatproductie voor RO met 80% recovery + 

indamping afzonderlijk en gezamenlijk 

Scenario Energieverbruik 

(kWh/ m
3
) 

Operatiekosten 

(€/m
3
 product 

water) incl 

kapitaal lasten 

Concentraat 

(m
3
 brijn/m

3
 

input) 

RO 80% recovery 1,5 – 6,0  0,5-0,6 20% 

RO 80% recovery 

+ indamping met 

MDR tot 99% (*) 

5,1 – 10,0 1,0 – 1,2 1% 

(*) Voor indamping wordt enkel de kosten voor de resterende 19% concentrering 

gerekend  

1.3.3 Capacitieve de-ionisatie (CDI)  

Capacitieve de-ionisatie, ofwel CDI is een technologie in ontwikkeling waarbij 

zoutionen kunnen worden afgescheiden naar een geconcentreerde stroom. In 

Nederland wordt deze technologie ontwikkeld door Voltea BV en wordt ook wel 

benoemd als CapDI technologiereferentie [Driessen, 2010]. Capacitieve de-

ionisatie maakt net zoals elektrodialyse (ED) gebruik van elektrische velden om de 

ionen af te scheiden van de water stroom. In tegenstelling tot ED zijn bij CapDI 

membranen niet nadrukkelijk nodig en vindt er geen elektrochemische 

ladingsoverdracht plaats. In plaats hiervan vindt opslag van de ionen in de 

elektroden plaats. 
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 Een CapDI-cel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Stroomverdelers (voor aanbrengen lading); 

 (eventueel) anion/kation uitwisselings membranen (deze houden co-ionen 

tegen zodat enkel de tegen-ionen doorgelaten worden)*; 

 Poreuze koolstof elektrode (voor het verzamelen van de ionen); 

 Spacer (afstandshouder) ter voorkoming van kortsluiting en om de 

waterstroom met relatief weinig weerstand tussen elektroden te kunnen 

laten stromen); 

 

* tegen-ionen hebben een tegengestelde lading ten opzichte van het geladen 

oppervlak (bijv Cl
-
 ionen bij een +-geladen elektrode), terwijl co-ionen dezelfde 

lading hebben. Het afstoten van co-ionen uit de elektrode verlaagt de efficiëntie van 

CapDI. 

 

Door het aanbrengen van een spanningsverschil over de cel worden de negatief 

geladen ionen (anionen) en positief geladen ionen (kationen) naar de elektroden 

met de tegengestelde lading getrokken. Deze elektroden bestaan uit poreus 

koolstof waarmee ze een groot specifiek oppervlak kennen. Dit resulteert in een 

hoge opslag capaciteit voor de ionen. Regenereren van de elektroden kan 

eenvoudig door de lading van de elektroden kortstondig om te draaien waardoor de 

ionen uit de elektrode worden gedrukt. De verkregen concentraatstroom kan 

vervolgens afgevoerd worden. 

 

Figuur 11: Schematische weergave van opbouw van CDI-cel [Voltea, 2010]  

 

Op dit moment zijn er nog geen grootschalige praktijk toepassingen bekend van 

CDI en zijn de inspanningen vooral gericht op het reduceren van kosten van het 

proces. [Anderson, 2010] 

 

Voor- en nadelen 

Terwijl veel technieken op de gehele waterstroom werken werkt CDI enkel op de 

ionen in het water. Hierdoor neemt de energie vraag sterk af. Naar verwachting is 

CDI in staat om zouten vergaand uit het water te verwijderen. Het wordt gezien als 

een effectieve techniek voor de behandeling van brak water. De techniek wordt op 

dit moment klaar gemaakt voor de markt. Met name de elektroden vormen een 

belangrijk aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling. De kosten voor deze 

elektroden liggen nu nog erg hoog. Verder is de levensduur van de elektroden in de 

praktijk nog lastig te voorspellen. Op basis van de huidige capaciteit van de 

elektroden zullen deze snel verzadigd zijn. Er zal dan vaak regeneratie nodig zijn. 

Regeneratie van de elektroden levert echter weer een concentraat op. 
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Randvoorwaarden 

Organische deeltjes en stoffen die scaling veroorzaken dienen vooraf verwijderd te 

worden. [Oren, 2008] 

 

Rendement 

CDI kan gebruikt worden voor de verwijdering van:  

 Eenwaardige zouten (++);  

 Nitraat (++);  

 Fosfaat (+); 

 Twee- en meerwaardige zouten (++). 

 

De verwachte water recovery is ca. 80-90%.[Voltea, 2010] 

 

Kosten 

CDI kent een energie verbruik van circa 4,2-10,5 kWh/m3 voor zeewater en 0,05-

0,1 kWh/m
3
 voor brak water. De waarden voor brak water worden als representatief 

voor het grondwater gezien. [Pickhart, 2007] 

 

De verwachting van ontwikkelaar Voltea is dat de kapitaalkosten de komende jaren 

sterk zullen dalen. Er wordt verwacht dat de operatiekosten (inclusief onderhoud en 

kapitaallasten) voor CAPDI binnen 5 jaar gelijk zijn aan die van RO. Referentie 

[Driessen, 2010]  
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 Tabel 13: Overzichtstabel prestatiekenmerken capacitieve de-ionisatie  

Technologie Capitatieve deionisatie 

Status technologie In ontwikkeling voor glastuinbouw, systemen 

leverbaar 

Specifiek voordeel/nadeel 

 

 

 

+ laag energieverbruik 

+ vergaande verwijdering van zouten 

+ vooral effectief op brak water 

 

- techniek nog in ontwikkeling 

- kosten elektroden liggen nog erg hoog 

- levensduur elektroden is nog moeilijk te 

voorspellen 

- snelle verzadiging elektroden op basis van 

huidige capaciteit 

- gevoelig voor zwevende delen (voorbehandeling 

nodig) 

(verwacht) rendement 90% 

Verkregen brijn 

- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 

- concentratie stoffen 

 

0,1 

 

hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 

inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

Niet bekend 

 

 

1.3.4 Memstill (membraandestillatie)  

Memstill is een membraandestillatie-proces en combineert membraanfiltratie met 

distillatie. Met behulp van warmte kan zout of verontreinigd water worden 

opgewerkt tot schoon gedestilleerd water. Het schone water verdampt door het 

membraan naar buiten en wordt op die manier van het vuile en zoute restvocht 

gescheiden. Dit water is vervolgens in te zetten in de industrie of geschikt te maken 

als drinkwater. Het Memstill- proces is oorspronkelijk ontwikkeld voor 

zeewaterontzouting. 

 

Een schematisch overzicht van het Memstill proces is the zien in Figuur 12. In een 

module stroomt langs een membraan opgewarmd zout- of vervuild water. Het 

membraan laat de vrijkomende waterdamp door. De waterdamp condenseert 

vervolgens op de condensor tegenover het membraan, waarvandaan het wordt 

afgevoerd. Daarbij staat de waterdamp de warmte af aan het zoute water dat door 

de membraan stroomt. Dankzij het tegenstroomprincipe is de warmtebenutting 

maximaal. Omdat dit werkingsprincipe daarbij wordt toepast in een compacte 

module is maar een klein temperatuurverschil en weinig energietoevoer nodig. Een 

Memstill- module is opgebouwd uit honderden lagen van een drie-eenheid: 

condenser-array, een tussenlaag, en een membraan-array. De afstand tussen 

membraan en condensor-array is minder dan één millimeter waardoor het 

aangevoerde water slechts enkele graden hoeft te worden opgewarmd om 

voldoende dampdruk te creëren voor een effectieve destillatie. 
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Figuur 12: Principe van het Memstill membraandestillatie proces 

Hoewel hier sprake is van buisvormige condensor- en membraancomponenten zijn 

inmiddels ook plaatvormige componenten in gebruik. De scheiding van vuil water 

en zuiver (demi-)water vindt plaats in het membraandeel. Daar verdampt water door 

de poriën van het membraan. Omdat hierbij verdampingswarmte wordt opgenomen, 

koelt het zoute, geconcentreerde zeewater (brijn) af tot de omgevingstemperatuur. 

De vrijgekomen waterdamp stroomt naar het condensorgedeelte. De condensor 

zorgt ervoor dat de waterdamp condenseert zodat het vloeibare zuivere water 

afgevoerd kan worden. De warmte die bij het condenseren van de waterdamp 

vrijkomt, wordt in de condensor benut voor het opwarmen van het water (voordat dit 

naar het membraangedeelte stroomt). In het procesontwerp is men uitgegaan van 

een klein verschil tussen de watertemperatuur na het verlaten van de condensor en 

vóór het ingaan van het membraandeel. Om het proces te bedrijven hoeft daarom 

(na een opstartfase waarin het systeem wordt voorverwarmd) slechts 1-3 graden 

temperatuurverschil overbrugd te worden. Dit maakt het mogelijk om restwarmte of 

zonnewarmte te benutten, die via een warmtewisselaar (bovenin het schema 

aangegeven) door het systeem wordt opgenomen. 

 

Voor- en nadelen 

De voordelen van membraandestillatie zijn de operatie bij lage druk en bij 

temperaturen onder het kookpunt. De voedingstemperaturen maken het mogelijk 

om restwarmte in te zetten. Een groot voordeel van de inzet van restwarmte is dat 

zo het warmteoverschot van het bedrijf kan worden teruggedrongen terwijl bij inzet 

van elektrische apparatuur zoals RO juist wordt warmte geproduceerd. Het belang 

van dit voordeel wordt hieronder verder toegelicht:  

 

Waterzuiveringstechnieken worden doorgaans voornamelijk ingezet in de zomer 

omdat dan de watervraag het grootst is. Op deze momenten is er ook vaak 

gelijktijdig sprake van het grootste warmteoverschot. 

 Inzet van een waterzuiveringstechniek op basis van elektriciteit zal tot extra 

warmteoverschot leiden. Bij benutting van restwarmte treedt dit effect niet op.  

 

Memstill is door het grote specifieke uitwisselingsoppervlak een compacte 

technologie en kent tevens een goede bestendigheid tegen biofouling. Verder kan 

Memstill in principe alle, niet-vluchtige, componenten tegenhouden en hiermee 

zorgen voor desinfectie van het water. Bovendien zijn vanwege de lage 
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 foulingsgraad veel minder of geen chemicaliën nodig voor reiniging van het 

membraan. Aandachtspunten van het Memstill proces zijn de gevoeligheid voor 

scaling, warmteverlies door de membranen, porie bevochtiging. 

 

Randvoorwaarden 

Om water voor behandeling door Memstill geschikt te maken mogen er geen 

oppervlakte actieve stoffen zoals zepen of oliën in het water zitten omdat deze de 

poriën van de membranen kunnen bevochtigen en zo tot doorslag kunnen leiden. 

Rendement 

Memstill kan toegepast worden voor de verwijdering van o.a. de volgende 

componenten: (verwijderingsrendementen aangegeven tussen haakjes): 

 Eénwaardige zouten (99,99%);  

 Bacteriën, virussen en aaltjes (++) 

 Nitraat (++);  

 Fosfaat (++); 

 Twee- en meerwaardige zouten (++). 

 

De verwachte recovery voor water bedraagt tot 90% bij een systeem met interne 

recirculatie of met in serie geschakelde modeles. 

 

Kosten 

Memstill kent een energie verbruik van circa 312 - 468 MJ/m
3
 bij een recovery van 

90%.  

 

De operatiekosten bedragen circa 0,55-0,90 €/m
3
 input bij een recovery van 90%. 

Deze kosten zijn inclusief kapitaallasten en onderhoud. Zie ook Tabel 14. 

Tabel 14: Overzichtstabel prestatiekenmerken Memstill  

Technologie Memstill (membraandestillatie) 

Status technologie Demo-fase 

Specifiek voordeel/nadeel + operatie bij lage druk en beneden kookpunt van 
water 
+ mogelijkheid inzet restwarmte 
+ hoge recovery 
+ geringe membraanfouling 
+ compact 
+ vergaande verwijdering van zouten, metalen en 
opgeloste stoffen 
+ enkel chemicaliën nodig voor clean in place 
(CIP) 
 
- zepen en oliën vormen een probleem voor de 
hydrofobe membranen 
- scaling kan mogelijk een aandachtspunt vormen 
- nog in demonstratiefase 
- met name getest op zeewater 
 

(verwacht) rendement 90% (bij in serie schakeling van aantal modules of 
recycle over 1 module) 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,1 
 
Hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 

inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

0,55 – 0,90  
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 1.3.5 Zero Liquid Discharge systemen (ZLD) 

Een Zero Liguid Discharge (ZLD) systeem bestaat meestal uit hybride concepten. 

Onderliggende technologieën betreffen een brijn concentratietechniek (reductie 

waterigvolume met 95-98%) en een brijnkristallisator (reductie tot een stroom met 

hoge concentratie zouten en vaste kristallijne zoutdeeltjes). Er zijn in de praktijk 

diverse commerciële ZLD-systemen beschikbaar [TNO, september 2010]. Het is 

een kostbaar proces met hoge investeringen en operationele kosten (met name 

energiekosten). Twee voorbeelden van concepten zijn SAL-PROC™ en ROSP 

[TNO, september 2010] [Stowa-R2007/28, 2007]. SAL-PROC™ is een proces dat 

zich specifiek richt op het winnen van producten uit concentraatstromen. De 

technologie bestaat uit opeenvolgende reactie en evapo-cooling stappen, 

resulterend in neerslag en kristallisatie. Producten die gevormd kunnen worden zijn 

gips, magnesiumhydroxide en natriumchloride. Voordeel van deze technologie is 

dat deze geheel is toegespitst op de reductie van de concentraatstroom en het 

verkrijgen van producten.  

 

 
 

Figuur 13: Het ROSP proces gebruikt omgekeerde osmose als concentratietechniek, met 

nageschakeld het SAL-PROC™ proces 

 

Voor- en nadelen 

Het teruggewonnen water is gezuiverd en kan binnen het proces worden 

hergebruikt of geloosd in het oppervlaktewater. Alle niet-vluchtige stoffen kunnen 

afgescheiden worden van de destillaatstroom. Er wordt dus een nagenoeg vast 

eindproduct verkregen wat mogelijk geen verder opwerking nodig heeft en dus 

direct afzetbaar/afvoerbaar is. 

 

Nadelen zijn de hoge investeringkosten vanwege het risico van corrosie bij 

concentrering van de zouten. Dit noodzaakt het gebruik van hoogwaardige 

materialen. 

 

Randvoorwaarden 

Om een waterstroom geschikt te maken voor toepassing van een ZLD technologie, 

wordt de waterstroom eerst met een concentreringstechniek ingedikt tot ca. 50 g/l 

TDS. 
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 Rendement 

ZLD wordt ingezet voor de concentrering en indamping van water en neerslag en 

kristallisatie van zouten. De werkingsgraad ligt, afhankelijk van het influent en de 

soort vervuiling, rond 99%. 

 

Kosten 

De kosten van een ZLD-systeem zijn sterk afhankelijk van de schaalgrootte en de 

keuze van de onderliggende technologieën (concentrerings-/indamptechniek en 

kristallisatietechniek). De kosten worden geschat op ca. 10 – 20 €/m3.  

Tabel 15: Overzichtstabel prestatiekenmerken ZLD (Zero Liquid Discharge systeem) 

Technologie Zero liquid discharge (ZLD) 

Status technologie Praktijk 

Specifiek voordeel/nadeel + hoge recovery 
+ vergaande verwijdering van zouten, metalen en 
opgeloste stoffen 
- scaling kan mogelijk een aandachtspunt vormen 
- hoge investerings- en exploitatiekosten 

(verwacht) rendement 99% 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,01 
 
Hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 

inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

 10-20 

 

1.3.6 Membraandestillatie en kristallisatie (MDC) 

Voor de langere termijn kan worden gekeken naar technologieën die nog niet direct 

toepasbaar zijn omdat deze nog in de fase van ontwikkeling zijn.  

MDC is een technologie in ontwikkeling door TNO en bestaat uit een combinatie 

van membraan destillatie en kristallisatie. Delen van de kennis die verkregen is 

tijdens de ontwikkeling van Memstill (o.a zeewater ontzouting) en FACT (o.a water 

ontharding middels kristallisatie en precipitatie) vormen de basis van het MDC 

concept. 

 

In een MDC module worden de verschillende zouten in verscheidene stappen uit de 

waterstroom verwijderd. Hierbij treedt verdamping en kristallisatie op in een hybride 

unit. Er wordt geen gebruik gemaakt van hulpstoffen/chemicaliën. De continue 

kristallisatie en precipitatie worden, zo ver als mogelijk, geïnitieerd door de 

verwijdering van water en onder de invloed van temperatuursveranderingen. De 

kristallisatie en precipitatie worden verbeterd door het doseren van kiemkristallen.  

 

In de onderstaande Figuur 14 is een schematische weergave van het MDC-proces 

weergegeven. 
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Figuur 14: MDC concept; water wordt verwijderd terwijl (gemengde) zouten stap voor stap worden 

terug gewonnen 

 

Onlangs is onder de naam NoWaste een onderzoeksproject gestart om deze 

technologie verder te ontwikkelen en voor een aantal industriële toepassingen 

geschikt te maken. Een daarvan is de glastuinbouw. 

 

Voor- en nadelen 

De voordelen van MDC zijn de operatie bij lage druk en bij temperaturen onder het 

kookpunt. De voedingstemperaturen maken het mogelijk om restwarmte in te 

zetten.  

 

MDC is door het grote specifieke uitwisselingsoppervlak een compacte technologie 

en kent tevens een goede bestendigheid tegen biofouling. Verder kan MDC in 

principe alle, niet-vluchtige, componenten tegenhouden en hiermee zorgen voor 

desinfectie van het water. Bovendien zijn vanwege de lage foulingsgraad veel 

minder of geen chemicaliën nodig voor reiniging van het membraan. Door middel 

van kristallisatie kan de recovery worden verhoogd tot circa 99%. 

 

Aandachtspunten van het MDC proces zijn de gevoeligheid voor scaling, 

warmteverlies door de membranen, porie bevochtiging. 

 

Randvoorwaarden 

Om water voor behandeling door MDC geschikt te maken mogen er geen 

oppervlakteactieve stoffen zoals zepen of oliën in het water zitten omdat deze de 

poriën van de membranen kunnen bevochtigen en tot doorslag kunnen leiden.  
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 Rendement 

MDC kan toegepast worden voor de verwijdering van o.a. de volgende 

componenten: (verwachte verwijderingsrendementen aangegeven tussen haakjes): 

 Eénwaardige zouten (99,99%);  

 Bacteriën, virussen en aaltjes (++) 

 Nitraat (++);  

 Fosfaat (++); 

 Twee- en meerwaardige zouten (++). 

 

De verwachte waterrecovery bedraagt tot 99% bij een systeem met interne 

recirculatie of met in serie geschakelde modules. 

 

Kosten 

De kosten van MDC zijn nog niet in detail bekend. Als eerste indicatie kan een prijs 

van circa 2 – 4 €/m
3
 gietwater worden gegeven, inclusief kapitaallasten en 

onderhoud. Deze prijs kan gedurende het ontwikkelingstraject nog veranderen en 

zal naar verwachting over de komende jaren gestaag afnemen. 

 

Tabel 16: Overzichtstabel prestatiekenmerken MDC  

Technologie Membraan destillatie kristallisatie (MDC) 

Status technologie In ontwikkeling 

Specifiek voordeel/nadeel + operatie bij lage druk en beneden kookpunt van 
water 
+ mogelijkheid inzet restwarmte 
+ zeer hoge recovery 
+ geringe membraanfouling 
+ compact 
+ vergaande verwijdering van zouten, metalen en 
opgeloste stoffen 
+ enkel chemicaliën nodig voor clean in place 
(CIP) 
 
- zepen en oliën vormen een probleem voor de 
hydrofobe membranen 
- scaling kan mogelijk een aandachtspunt vormen 
- nog in ontwikkeling 

(verwacht) rendement 99% 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,01 
 
Zeer hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 

inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

2 - 4 

 

1.3.7 Vrieskristallisatie 

Goed oplosbare zouten worden doorgaans uit hun waterige oplossing afgescheiden 

door verdampings- of koelkristallisatie. Deze technieken kennen echter een aantal 

nadelen.  
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 De verdamping van water is erg kostbaar vanwege de grote verdampingswarmte. 

Bij koelkristallisatie wordt de opbrengst gelimiteerd door de oplosbaarheid bij de 

lagere temperatuur [Seckler et. Al. 2002]. De oplosbaarheid van natriumchloride is 

ook bij lage temperaturen nog hoog waardoor de opbrengst bij koelkristallatie erg 

laag ligt.  

 

Bij vrieskristallisatie wordt gebruik gemaakt van het principe dat bij een bepaalde 

temperatuur en zoutconcentratie (een zogeheten eutectisch punt), water en 

zout(en) gelijktijdig kristalliseren. Door van dit verschijnsel gebruik te maken, 

kunnen zouthoudende proces- en afvalwaterstromen op economisch interessante 

wijze worden gescheiden in (zeer) zuiver zout (voor verkoop of (her)gebruik) en 

(zeer) zuiver water, dat weer is in te zetten als proceswater.  

 

 

A

B

DC

 

Figuur 15: Fasendiagram voor zout referentie [TUD, 2010]  

Het principe van vrieskristallisatie staat schematisch weergegeven in Figuur 15. 

Wanneer een onverzadigde oplossing (punt A) wordt afgekoeld zal bij punt B ijs 

gevormd worden. Verdere koeling zorgt voor een verhoging in de concentratie van 

het zout (er wordt steeds meer ijs gevormd, dus de oplossing wordt 

geconcentreerd). Door de afkoeling schuift de concentratie van punt B naar punt C. 

Bij nog verder afkoelen wordt uiteindelijk punt D, het zogenaamde eutectische punt, 

bereikt. Op dit eutectische punt is de oplossing verzadigd met zout en zal verder 

koelen zorgen voor de vormen van puur ijs en separate zout kristallen. 

 

 

Voor- en nadelen 

Vrieskristallisatie maakt het mogelijk om de zouten en het water geheel van elkaar 

te scheiden. De techniek is energetisch efficiënter dan kristallisatie middels 

verdamping. Dit komt voort uit het feit dat de kristallisatiewarmte voor water een 

factor 6.8 lager ligt dan de verdampingswarmte. Kristallisatie zal dus een aanzienlijk 

lager energieverbruik kennen vergeleken met verdamping.  
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 Afkoeling tot onder vriespunt kan ook leiden tot desinfectie van de waterstroom 

aangezien de pathogenen als gevolg van bevriezing niet overleven. Bij bevriezen 

van organismen zullen de ijskristallen die ontstaan de celwanden beschadigen.  

 

Aangroei van ijs op de koelplaten is een aandachtspunt van deze techniek. Ook 

werkt de techniek op de totale waterstroom in plaats van enkel op de zouten. De 

energievraag zal hiermee hoger komen te liggen dan voor selectieve technieken. 

Het grondwater zal mogelijk tot wel 99% geconcentreerd moeten worden om het 

eutectisch punt voor NaCl te bereiken. Het verkregen product is een zouthydraat, 

dit zal naar verwachting nog gedroogd moeten worden voor het zout afgezet kan 

worden. Ook zal het zoutproduct nog de pesticiden en metalen bevatten die in het 

grondwater aanwezig waren.  

 

Indien andere componenten naast het terug te winnen zout (bijv NaCl) aanwezig 

zijn zullen deze de ligging van het eutectisch punt beïnvloeden. Hierdoor zullen de 

eisen aan de procesbeheersing hoog liggen. 

 

Randvoorwaarden 

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden voor vrieskristallisatie bekend. 

 

Rendement 

Vrieskristallisatie kan toegepast worden voor de verwijdering van o.a. de volgende 

componenten: (verwijderingsrendementen aangegeven tussen haakjes): 

 Eénwaardige zouten (++);  

 Bacteriën, virussen en aaltjes (++) 

 Twee- en meerwaardige zouten (++). 

 

De verwachte water recovery bedraagt tot 99%. 

 

Kosten 

Naar verwachting bedragen de kosten voor vrieskristallisatie ten minste 10-20 €/m
3
 

output. [Verdoes, 2010]  
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 Tabel 17: Overzichtstabel prestatiekenmerken vrieskristallisatie 

Technologie Vrieskristallisatie 

Status technologie In ontwikkeling 

Specifiek voordeel/nadeel + mogelijk om zouten en water geheel te scheiden 
+ techniek is energetisch efficiënt ten opzichte van 
verdamping 
+ kan mogelijk de waterstroom desinfecteren 
 
- hoge investerings- en energiekosten 
- pesticiden en metalen worden niet verwijderd 
- techniek is complex 
- brede samenstelling grondwater maakt 
procesbeheersing lastig 

(verwacht) rendement 99% 

Verkregen brijn 
- hoeveelheid (m3 brijn/m3 

grondwater) 
- concentratie stoffen 

 
0,01 
 
Zeer hoog 

Kosten per m3 productwater (euro/m3) 

inclusief kapitaallasten en onderhoud) 

>10-20  

 

 

1.3.8 PURO concept (PUt-RO)  

Het PURO concept bestaat uit een ondergrondse (100m diep) Reverse Osmosis 

(RO) installatie die in een speciaal geboorde waterput geplaatst wordt. Anaeroob 

grondwater wordt in één stap behandeld met omgekeerde osmose membranen 

waardoor een voorzuivering zoals ontijzering achterwege kan blijven en alleen 

schoon water naar boven komt.  

 

De gedachte achter het PURO concept is dat de RO-unit het water in de 

ondergrond zuivert en oppompt en daarnaast het tegengehouden en uitgefilterde 

zout (brijn) dieper in de ondergrond laat wegstromen. Door gebruik te maken van 

de in de ondergrond aanwezige druk kan naar verwachting 40% energie besparing 

bereikt worden t.o.v. conventionele omgekeerde osmose.  

 

Voordelen die genoemd worden zijn de compactheid bovengronds. Het voordeel 

van het achterblijven van milieu-eigenstoffen in de RO put is een aspect dat nog zal 

moeten worden bekeken in het licht van de huidige wet- en regelgeving.  

 

Het concept wordt ontwikkeld door een samenwerking van de TU Delft, 

drinkwaterbedrijven Oasen en Waternet, grondboorbedrijf Haitjema en Logisticon 

Water Treatment [VLM, 2010]. Vanwege het prille karakter van het concept wordt 

de technologie niet meegenomen in de evaluatie. 
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 2 Bijlage: Alternatieve afzetmogelijkheden en 
toepassingen voor brijnen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alternatieve afzetmogelijkheden 

en toepassingen van het brijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in toepassingen 

binnen de glastuinbouwsector, toepassingen buiten de glastuinbouw en lozing, 

infiltratie dan wel storten van het brijn. Verder wordt aandacht besteed aan brijnen 

uit andere sectoren. 

 

De informatie in deze paragraaf is verzameld door gebruikmaking van relevante 

literatuur, informatie afkomstig van het KRW project “Waterkringloopsluiting op 

bedrijfsniveau bij substraatteelt”, de output van de beide workshops “Gebruik je 

brijn” van de Provincie Zuid-Holland en gesprekken met experts.  

 

2.1 Afzetmogelijkheden van brijnen binnen de glastuinbouw 

2.1.1 Aquacultuur  

Aquacultuur omvat de kweek van schelpdieren, schaaldieren, zagers (vis-aas), 

algen, wieren en vissen. Daarnaast kan er ook combinatie of schakeling van teelten 

plaatsvinden, waarbij reststromen van de ene teelt als grondstof benut worden voor 

een andere teelt. Voor zilte productie kunnen verschillende groepen onderscheiden 

worden (Brandenburg, 2007): 

 Bulkproductie van (zilte) biomassa voor energieopwekking, biobrandstof etc.; 

 Veevoeder productie; 

 Productie van bio-materiaal, het benutten van waardevolle componenten uit 

zilte productie; 

 Productie van (humaan of dierlijk) voedsel; 

 Productie van voedsel ingrediënten, gebruik van de inhoudstoffen; 

 Voor specifieke doeleinden. 

Bij deze toepassing wordt het brijn als bron van zout water gebruikt bij de teelt van 

algen en het gebruik daarvan voor bio-brandstof (bio-diesel) of –plastics, of als 

grondstof voor voedingssupplementen, cosmetica, verf en voer (vis, schelpdieren, 

vee)..  

Algen kunnen geteeld worden in een zoute omgeving (selectie van juiste soort). Het 

is de vraag in hoeverre de algen de zoutproducten kunnen vastleggen. Indien dat 

niet in voldoende mate gebeurt, zal uiteindelijk ook het zoute proceswater weer 

afgevoerd moeten worden. Met wellicht een langer ontwikkelingsperspectief zou de 

algenstroom ook als voedsel kunnen dienen voor vis of schelpdieren, waarbij het 

brijn als bron van zout water wordt gebruikt. In dat geval moet de aanvoer van 

voldoende vers (zeewater) voor de vis en schelpdieren wel gegarandeerd zijn, 

zodat mogelijk alleen in kustgebieden deze optie rendabel kan zijn. 

 

Naast het brijn zou ook spuiwater van glastuinbouwbedrijven gebruikt kunnen 

worden bij deze toepassing. De in de spui aanwezige nutriënten worden hierbij 

aangewend voor de teelt van algen [TNO/WUR, 2010]. Het principe van 

algenkweek kan als volgt beschreven worden: een watersysteem wordt geënt met 

een bepaalde algensoort en onder toevoeging van de voedingstoffen aangevuld 

met vitaminen en eventueel koolstofdioxide gaan de algen zich onder invloed van 
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 licht vermeerderen. Voor algen zijn verschillende toepassingen mogelijk, op langere 

termijn mogelijk als voedingsbron voor vis- of schelpdierenteelt.  

 

Algen worden al duizenden jaren geteeld. Echter, er is nauwelijks ervaring met het 

telen van algen op brijn of spui-water. Wel bestaat een haalbaarheidsstudie, waarbij 

is gekeken naar de geschiktheid van afvalwater uit de glastuinbouw voor het 

kweken van algen (H2O Organic, 2009). Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat – 

afhankelijk van het gekozen algenteeltsysteem - een productie van 25-120 ton 

droge stof/ha/jaar behaald kan worden.  

 

De laatste jaren is de kweek van algen in opkomst in Nederland. De 

kweekmethoden kunnen nogal uiteenlopen en daarvoor zijn verschillende 

algensoorten nodig. De meest intensieve kweekmethode gebruikt fotobioreactoren, 

en heeft een hoge opbrengst in een korte tijd. Een andere methode is algenkweek 

in natuurlijke of artificiële vijversystemen, deze methode geeft een minder hoge 

opbrengst, maar kost minder energie, omdat er gebruik gemaakt wordt van 

natuurlijk zonlicht (Van der Hiele, 2008). Algenkweek kan eventueel gecombineerd 

of geïntegreerd worden met vis-, schelpdier- of zagerkweek, maar niet met de 

kweek van zeegroenten, in verband met de competitie om nutriënten (meststoffen).  

 

Bij aquacultuur gaan we er vanuit dat de “standaard” watersamenstelling van 

zeewater hier gevraagd is. Verder mogen we veronderstellen dat de regelgeving 

t.a.v. te lozen stoffen (MTR waarden) niet overschreden mogen worden. Het brijn 

en de spui van de drain mogen geen bestrijdingsmiddelen bevatten als de algen 

uiteindelijk in voedingsproducten terecht komen. Het afvalwater dient dan een 

voorzuivering te ondergaan. Verder is nog onduidelijk welke eisen er aan het 

zoutgehalte, gehalte aan N en P en de aanwezigheid van andere componenten 

gesteld worden. Het is belangrijk dat er geen vervuilende industrie in de directe 

omgeving zit. Algen gedijen het beste bij schone lucht en een schone omgeving. 

Het is verder voor de teelt van algen noodzakelijk dat er een agrarische 

bestemming op de teeltlocatie zit. Omdat aquacultuur in bassins wordt uitgevoerd 

en dus niet grond-gebonden is, hoeft dit geen hoogwaardige landbouwgrond te zijn, 

maar kan dit ook goedkope, voor landbouw ongeschikte grond zijn. [Grontmij, 

2008]. 

 

Bij de productie van algen wordt ca. 10% van de kosten bepaald door de voeding, 

de rest van de kosten zijn afschrijving, energie en investeringen. De 

investeringkosten voor een teeltsysteem van algen ligt rond de 30 €/m
2
 (grondprijs 

ca. 10 €/m
2
). Haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat bij telen op drainwater er voor 

de algen ca. 1/20-ste van het glastuinbouw teeltoppervlak extra nodig is 

(beschikbaarheid zonlicht).  

 

Imares heeft een desktop studie uitgevoerd [Kamermans, 2008] naar de kweek van 

algen op basis van drainwater uit de glastuinbouw. Tevens is gekeken naar 

mogelijk gebruik van de algen voor de productie van schelpdieren (oesters). Er is 

een suggestie gegeven voor de algensoort die geschikt zou zijn voor de teelt. Een 

grote reductie van stikstof en fosfor is mogelijk. Voedselveiligheidsrisico’s worden 

vooral gerapporteerd voorzover de algen gebruikt worden voor de productie van 

voedsel. Belangrijke stoffen daarvoor zijn gewasbeschermingsmiddelen, zware 

metalen, dioxines, PCB’s en eventueel micro-organismen.  
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 Er zijn enkele pilots uitgevoerd met algenkweek op drainwater uit de glastuinbouw 

[IMARES, Hogeschool Zeeland] in kunstmatige vijvers op containers. Op dit 

moment is er geen praktijktoepassing van algen op drainwater of op brijnwater. 

Belangrijke knelpunten zijn de energie nodig voor de teelt, met name bij de oogst 

wordt relatief veel energie gebruikt. Het niet jaar-rond kunnen telen van algen is een 

ander belangrijk knelpunt, en daarnaast is de kwaliteit, kwantiteit en samenstelling 

van de concentraatstroom ook niet erg constant. Als laatste is het opwerken van de 

algen naar geschikte eindproducten een knelpunt. Omdat er nog veel onderzoek op 

dit terrein nodig is, gaat WUR het AlgaePARC, een onderzoekscentrum voor 

algenkweek bouwen in Wageningen. 

 

Algenkweek in volledig natuurlijke systemen komt nog niet voor in Nederland. Deze 

manier van kweken brengt veel onzekerheden met zich mee. Afhankelijk van het 

doel waarvoor de oogst gebruikt gaat worden zullen bepaalde algensoorten de 

voorkeur hebben. In een natuurlijk system zal naar verwachting de samenstelling 

van de algen met ieder seizoen variëren. Ook als het systeem geënt wordt met de 

gewenste algensoort (dit kan overigens alleen een van nature in de Noordzee of 

Westerschelde voorkomende soort zijn), kunnen er veel variaties in 

soortensamenstelling optreden 

2.1.2 Zouttolerante teelt  

Bij deze toepassing is het de bedoeling dat het brijn als gietwater wordt gebruikt bij 

de teelt van zouttolerante grond- of substraatteelten op of in de nabijheid van het 

eigen bedrijf [TNO/WUR, 2010]. Speciale zouttolerante gewassen (halofyten) 

moeten hiertoe worden toegepast. Zeegroenten zoals zeewier, zeekraal, lamsoor, 

zeeaster, zeekool, zeebieten, zeekoriander zijn sterk in opkomst [NEO-brainstorm, 

2009], en er wordt onderzoek gedaan naar zoutresistentie van bestaande groente 

(bv. tomaat) en ook sierteelten. 

 

Deze procesroute richt zich op het opnemen door het gewas van 

hoofdnutriënten(N,P,K)
1
, de spoor-elementen, en mogelijk ook de fixatie van zout 

(NaCl) door het gewas. Iedere gewas kent specifieke kenmerken en 

teeltvoorwaarden, zoals de grondsoort en de hoeveelheid zout water die de plant 

mag hebben. Hoge concentraties Na- en Cl-ionen zijn schadelijk waardoor groei, 

productie en kwaliteit afnemen. Onder stress condities zijn planten gevoeliger voor 

ziekten. De uiteindelijke EC in het wortelmilieu is daarbij leidend en aan een 

maximum gebonden, waardoor toepassing van brijn wel mogelijk lijkt, maar 

voorzichtigheid geboden is. Beregening van boven met zout water kan het blad 

schaden, en is een mogelijke schadepost bij siergewassen zoals bloemen en 

boomkwekerijproducten. Verzilting heeft effect op de bodemstructuur, vooral op 

zavel- en kleigronden. De natriumionen nemen in de grond de plaats in van het 

aanwezige calcium en magnesium, waardoor de bodem dichtslibt. Toepassing van 

brijn zal qua concentraties van hoofd- en micronutriënten geen probleem vormen. 

Na indikking (5x) kunnen de concentraties van bepaalde micro-nutriënten schadelijk 

zijn voor de planten.  

 

 

 

                                                      
1 Voor de NPK meststoffen zou bijvoorbeeld spui van drainwater kunnen worden gebruikt. 
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 Zilte teelt is veelal alleen in kustgebieden eenvoudig te realiseren (verzilting van 

omliggende bodems). In principe is toepassing van zouttolerante teelt in open 

milieus een variant op “Lozen op oppervlaktewater”, waarbij het gewas als 

nutriënten- en zoutfilter wordt gebruikt. Meer landinwaarts zal zouttolerante teelt 

daarom mogelijk alleen als recirculatiesysteem opgezet kunnen worden, waarbij 

opnieuw een lozingsprobleem (zout) kan ontstaan. Hoewel halofyten de hogere 

zoutconcentraties verdragen, blijft de vraag in hoeverre deze gewassen de 

hoeveelheden NaCl volledig zouden kunnen verwijderen alvorens de 

restwaterstroom naar grondwater of oppervlaktewater verder geleid wordt. Hiertoe 

zou een berekening gemaakt moeten worden over hoeveel het areaal (ha.) en de 

hoeveelheid gewas (ton) er geproduceerd moet worden om de hoeveelheid NaCl 

volledig op te nemen.  

 

Huidig onderzoek richt zich door veredeling vooral op gewassen met meer 

opbrengst, betere kwaliteit, hoge zout-tolerantie en ziekte-resistentie. Verder zijn er 

technische mogelijkheden in onderzoek om de gevolgen van verzilting tegen te 

gaan, bijvoorbeeld door aangepaste bemesting en beregening of door het “los van 

de ondergrond” telen van gewassen. Andere beperkende factoren zijn het 

ruimtegebruik op of nabij het bedrijf, en logistiek (opslag en transport) is wel een 

punt van aandacht indien de zoute teelt niet in de directe nabijheid van het eigen 

bedrijf toegepast kan worden. Verder is de continue beschikbaarheid van zout en 

nutriëntrijk water een mogelijk probleem. 

 

Hoewel er een aantal pilots lopen, lijkt toepassing in de praktijk nog niet op korte 

termijn realiseerbaar omdat er nog veel vragen zijn. De eerste praktijktoepassingen, 

bijvoorbeeld sierteelt op licht zouten afvalwaterstromen (los van de grond), of 

combinaties met open akkerbouw in zilte kustgebieden, lijken haalbaar over 5 jaar, 

mits schadelijke stoffen verwijderd worden alvorens het afvalwater als irrigatiewater 

gebruikt wordt. Voor gebruik van brijn ligt de val op de loer dat er in de teelt 

uiteindelijk toch weer verzilting optreedt en daarmee niet duurzaam is. Indien alleen 

licht-gezouten afvalwater zoals brijn wordt gebruikt, zijn halofytenfilters naast het 

bedrijf ook een mogelijkheid.  

 

Na gebruik als gietwater resteert ook weer een afvalwaterstroom met daarin 

aanwezige componenten zoals zouten. Ook voor deze afvalwaterstroom zal een 

bestemming en/of verwerking moeten worden gevonden.  

 

2.2 Afzetmogelijkheden buiten de glastuinbouw 

2.2.1 Zoutproductie 

Uitgangspunt bij deze toepassing is de productie van een of meerdere 

zoutproducten. Een voor de handliggende optie is het gebruik van het ingedikte 

zout als strooizout. Hiertoe dient het brijn nog te worden geconcentreerd om uit een 

slurry een zout als vaste stof te kunnen kristalliseren.  

 

Bij natstrooien voor gladheidsbestrijding wordt gebruik gemaakt van een 16% CaCl2 

oplossing (of van een 20% NaCl oplossing), welke vlak voor het strooien wordt 

toegevoegd aan droog zout (NaCl) in een verhouding 2:5. Volgens Rijkswaterstaat 

zijn er nog geen samenstellingseisen geformuleerd aan calciumchloridepekels.  
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 Voor droog strooizout (NaCl) wordt geëist dat het zout minimaal 97% NaCl bevat en 

maximaal 4% vocht. Het totaalgehalte aan zware metalen mag niet hoger zijn dan 

15 ppm (som As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn). Voor CaCl2 bestaan dergelijke 

eisen nog niet [TNO, december 2003].  

 

Voor deze relatief laagwaardige toepassing van zout worden dus al hoge eisen 

gesteld aan de zuiverheid (> 97%). Dit geldt ook voor andere alternatieve 

toepassingen. Daarnaast is zout (NaCl) in veel meer industrieën een afvalstof. 

Alternatieve industriële toepassingen van zout zijn (TNO, september 2010): 

 Textielindustrie (fixeren van verfstoffen en standaardiseren van kleurpartijen) 

 Metaalverwerkingsindustrie (sec. aluminiumverfijning) 

 Olie- en gasproductie (ingredient boorvloeistoffen) 

 Food industrie (kaas pekelbaden) 

 Looierijen en huidenverwerkende industrieën (conserveren en drogen) 

 Fabricage van cosmetica, wasmiddelen en pigmenten in verven en coatings 

 

Technieken beschikbaar voor opwerking van brijn tot zout zijn bijvoorbeeld het Zero 

Liquid Discharge concept (ZLD) waarbij een of meerdere nuttige zoutproducten 

worden gevormd (bijvoorbeeld strooizout), waarvoor een markt kan worden 

gevonden. Als er geen markt voor deze zoutproducten wordt gevonden 

(bijvoorbeeld omdat deze niet voldoen aan de specificaties) resteert de 

mogelijkheid van droge stort.  

 

Een ZLD-systeem bestaat meestal uit een brijn concentratietechniek (reductie 

volume met 95-98%) en een brijn kristallisator (reductie tot een stroom met hoge 

concentratie zouten en vaste kristallijne zoutdeeltjes). Er zijn in de praktijk diverse 

commerciële ZLD-systemen beschikbaar (TNO, september 2010).  

 

MDC is een andere technologie die momenteel door TNO ontwikkeld wordt en die 

bestaat uit een combinatie van membraan destillatie en kristallisatie. In een hybride 

unit worden de verschillende zouten in verscheidene stappen uit de waterstroom 

verwijderd middels verdamping en kristallisatie. Onlangs is het NoWaste project 

gestart om deze technologie verder te ontwikkelen en voor een aantal industriële 

toepassingen geschikt te maken. Een daarvan is de glastuinbouw. 

 

Het brijn van de RO bevat ca. 4,5 g/l NaCl en 3,3 g/l CaCl2.Uitgaande van een 

marktwaarde van ca. 60 euro/ton voor zowel NaCl als CaCl2, komt dit overeen met 

een waarde van ca. 0,50 euro/m3 brijn. Voor droog strooizout (NaCl) worden hoge 

eisen gesteld, o.a. dat het zout minimaal 97% NaCl bevat en maximaal 4% vocht. 

Voor wat betreft de marktwaarde, moet worden opgemerkt dat de prijs van zout 

sterk afhankelijk is van het zoutgehalte. Dat wordt geïllustreerd in onderstaande 

figuur, waarin de relatie is te zien tussen het zoutgehalte en de zoutprijs. Uit de 

figuur blijkt dat de zoutprijs ca. 10 USD/ton is bij een zoutgehalte van 90-99% en 

pas vanaf een zoutgehalte van 99% stijgt de prijs tot maximaal 100 USD/ton bij een 

zoutgehalte van 99,9%.  
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Figuur 16: Relatie zoutgehalte (%NaCl) en prijs (bron: Vladimir M. Sedivy, 2009) 

De kosten van een ZLD-proces bedragen naar schatting ca. 10-20 euro/m3 

[Glastuinbouw Waterproof, 2010]. Voorafgaand aan de daadwerkelijke 

kristallisatiestap kan het brijn mogelijk eerst verder worden geconcentreerd met RO 

of met MD.  

 

Bij toepassing van een geoptimaliseerde RO-installatie met een recovery van ca. 

80% bedraagt de omvang van het brijn 4.250 m3/jaar of bij 125 draaidagen 34 

m3/dag oftewel ca. 1,4 m3/h. Gezien deze geringe omvang van het brijn is het uit 

kostenoogpunt waarschijnlijk interessant om de verwerking van de resterende brijn 

collectief te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor meerdere glastuinbouwbedrijven 

in een bepaald gebied. Dat zal ook positief uitpakken voor de afzet van het te 

verkrijgen zoutproduct (omvang ca. 100 ton/jaar voor bedrijf Van Adrichem).  

2.2.2 Gebruik van het brijn in de chlor-alkali industrie 

Een alternatief voor de indamping en kristallisatie tot een zoutproduct zoals 

bijvoorbeeld strooizout (zie par. ), is het gebruik van de RO-brijn in de chlor-alkali 

industrie (Cetaqua, 2010). In onderstaande Tabel 18 wordt de RO-brijn 

samenstelling vergeleken met de eisen die de industrie aan de ingangsstroom stelt. 
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Tabel 18: Eisen samenstelling brijn voor gebruik door de chlor-alkali industrie (Cetaqua 2010)  

  Na+ Cl- K+ Ca2+ Mg2+ S04-- 

Brijn ppm 1600 4700 60 1000 300 < 0,12 

Eis voor 

gebruik in 

Chlor-Alkali 

industrie 

ppm 89300 151700 - < 0,02 < 0,02 7000 

 

Het brijn moet ingedikt worden tot een stroom met een concentratie van 250 g/kg 

NaCl (verzadigingsniveau). Electrodialyse kan als technologie worden gebruikt om 

de RO-brijn te concentreren tot ca. 20% NaCl.  

 

Voor dit proces is het interessanter om RO-brijnen te gebruiken met een hoger 

zoutgehalte, bijvoorbeeld de RO-brijnen die resteren bij de bereiding van drinkwater 

uit zeewater (zoutgehalte van deze brijnen is ca. 65 g/l NaCl). In Nederland komen 

dit soort brijnen echter niet voor. 

2.2.3 Energieopwekking: Osmotic power technology (PRO en RED & blue energy 

Bij deze toepassing wordt de zoute reststroom gebruikt bij energie-opwekking 

middels zogenaamde osmotic power technologiën als Pressure Retarted Osmosis 

(PRO) en Reverse electrodialysis (RED). Bij deze technieken wordt het verschil in 

de osmotische druk/zout gradiënt van zeewater of een zoute afvalstroom en 

zoetwater gebruikt om energie op te wekken. Het afvalproduct van beide processen 

is brak water. 

 

Omdat het zoutgehalte van de RO-brijn relatief laag is (ca. 5 g/l) en bijvoorbeeld 

veel lager dan dat van zeewater ca. 30 g/l) lijkt deze toepassing minder geschikt 

voor de RO-brijn van de glastuinbouw.  

2.3 Lozings- en stortvarianten 

2.3.1 Lozen op het riool 

Het lozen van het brijn op het riool is op dit moment verboden. Echter in 2012 is 

een eerstvolgende herziening van het Activiteitenbesluit (2012) voorzien en wordt 

dit absolute verbod opgeheven en wordt het bevoegd gezag de mogelijkheid 

gegeven onder voorwaarden een ontheffing te verlenen voor brijnlozing op het riool. 

In welke mate dit een oplossing biedt voor het brijnvraagstuk is nog onduidelijk. Het 

lozen van brijn op het riool, mits het riool uitkomt in brak of zout water is in principe 

wel mogelijk. Dit heeft nu vaak niet de voorkeur van de waterschappen omdat het 

de zuiveringsinstallaties kan aantasten en omdat de capaciteit van het riool 

onvoldoende is. [PZH, 2010]. 

 

Mocht deze optie van lozen op het riool worden overwogen in de toekomst dan 

zullen er eisen gelden. Deze eisen zijn mede afhankelijk van op welke RWZI de 

lozing terecht komt en uiteindelijk in welk oppervlaktewater. Er wordt namelijk per 

stof een emissie en immissie toets gedaan (mits mogelijk). Hoe groter de RWZI en 

hoe groter het ontvangende oppervlaktewater hoe meer er geloosd mag worden. 

Hierbij wordt zowel gekeken naar de gehaltes van de stoffen en de vrachten per 

tijdseenheid.  
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 2.3.2 Lozen op oppervlaktewater  

Het lozen van zoute afvalwaterstromen met een chloridegehalte hoger dan 200 mg/l 

op zoet oppervlaktewater of op het riool is (momenteel) niet toegestaan.  

 

Het bevoegd gezag (waterschappen of Rijkswaterstaat) kan in beginsel ontheffing 

verlenen voor het lozen van brijn op het oppervlaktewater. Voor lozing op (zoet) 

regionaal oppervlaktewater is de verwachting dat een dergelijk ontheffing niet snel 

gegeven zal worden vanwege te hoge gehalten zouten en metalen in het brijn. 

Lozing op zout rijkswater is veel kansrijker. Voor zover thans bekend vormen de 

nutriëntgehalten in het brijn daarbij het voornaamste knelpunt. Bij lozing op zoet 

rijkswater vormen waarschijnlijk meer stoffen een knelpunt zij het vooral de 

zoutgehalten [PZH, 2010]. 

 

Het chloridegehalte van het brijn zal waarschijnlijk in de meeste gevallen hoger zijn 

dan 1 g/l. De lozing van een dergelijke brijnstroom op het oppervlaktewater zal dan 

waarschijnlijk niet worden toegestaan.  

2.3.3 Lozen op brak water/zee 

Voor het lozen van afvalwater op zeewater moet een watervergunning worden 

aangevraagd. Er zijn geen algemene normen aan te geven en de 

vergunningverlening is maatwerk. Afhankelijk van de aard van de lozing en de 

plaats waar deze plaatsvindt kunnen eisen worden gesteld worden aan het 

afvalwater. Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en 

ontheffingen aan bedrijven die afvalstoffen willen afvoeren naar de Noordzee. Voor 

de Waddenzee is dit de Rijkswaterstaat Noord Nederland [Xplorelab, 2010] 

[Helpdesk RWS, 2010]. Lozing (van brijn van RO) op zout water (zee of Nieuwe 

Waterweg) wordt vergund door Rijkswaterstaat. Zo wordt in de praktijk al een zoute 

afvalwaterstroom van een bedrijf uit Limburg over water (ponton) vervoerd naar de 

Nieuwe Waterweg en daar geloosd zonder verdere zuivering (Stowa-R2007/28, 

2008). Ook door o.a. de zoutwinindustrie worden zouthoudende afvalstromen onder 

vergunning geloosd op zee dan wel brak water.  

 

In principe lijkt er geen bezwaar tegen lozing van zouten als chloriden, bromiden en 

sulfaten van Na, K en Ca op zee, mits voldaan wordt aan strenge eisen voor zware 

metalen e.d., en indien de concentraties van deze zouten niet boven die van het 

ontvangende oppervlaktewater komen. Het aanwezige NH4 in het brijn uit het 

Westland (tot 200 mg/l) is mogelijk een probleem, omdat lozingen op 

oppervlaktewater van > 10 mg/l N niet zonder meer zijn toegestaan [Agrimaco, 

2010].  

 

Voor nieuwe lozingen rechtstreeks op de Noordzee zijn internationale verdragen 

(o.a. Ospar verdrag) en Europese richtlijnen (o.a. Lozing van gevaarlijke stoffen, 

76/464/EEG) van belang. Voor lozingen op zee gelden enerzijds 

emissiegrenswaarden, die dienen te worden gerealiseerd door het inzetten van de 

best beschikbare techniek. Anderzijds gelden waterkwaliteitsdoelstellingen, waarbij 

geen relatie bestaat met in te zetten technieken voor de reductie van emissies. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen lijst-1 en lijst-2 stoffen. Lozing van lijst-1 stoffen 

(“zwarte lijst stoffen”, o.a. cadmium en kwik) dient geheel te worden voorkomen, 

terwijl lozing van lijst-2 stoffen (“grijze lijst stoffen”, o.a. arseen, chroom, lood, 

nikkel, koper, zink) zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. 
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 Uit oogpunt van transportkosten is deze optie waarschijnlijk alleen interessant voor 

de glastuinbouwbedrijven die in het Westland zijn gesitueerd (maximale afstand tot 

zee 25 km?), waarbij transport kan plaatsvinden via een collectief afvoerstelsel. 

Alternatief is transport via een tankauto, maar dat is waarschijnlijk erg kostbaar. 

Een en ander hangt ook af van de hoeveelheid concentraatstroom die per dag per 

bedrijf vrijkomt (ordegrootte ca. 1 m
3
/dag). In het beleid voor brijnlozingen van de 

provincie Zuid-Holland (Brijnbeleid Zuid-Holland) is een globale kostenraming 

opgenomen voor de afvoer van brijn met een tankauto naar zee. Uit deze 

kostenraming volgt dat de kosten per m
3
 brijn ca. 30 euro bedragen bij een 

gemiddelde afstand naar zee van 15 km en een inhoud van de tankauto van 10 m
3
. 

Door optimalisatie (o.a. grotere tankauto) kunnen de kosten waarschijnlijk met 

minimaal een factor 2 worden teruggebracht tot ca. 15 €/m
3
. Dit lijkt nog steeds een 

hoge schatting van de transportkosten te zijn. In (Brandstof hub Twente, 2009) 

wordt voor transport van brandstof met een tankauto (capaciteit 50 ton) kosten 

berekend van 3,25 €/m
3
 uitgaande van een “roundtrip” van 50 km (20 km enkele 

reis) en loonkosten en km-kosten van resp. 42 €/uur en 0,45 €/km. Naast 

transportkosten zullen er ook kosten gemoeid zijn met de opslag van de zoute 

concentraatstroom. Deze worden geschat op ca. 1-2 euro per m
3
 (ordegrootte gelijk 

aan die van de kosten gemoeid met de opslag van gietwater). 

2.3.4 Opslag in lege zoutcavernes, oude zoutmijnen in Duitsland  

Bij deze toepassing wordt ervan uitgegaan dat het brijn als een zoute slurry of een 

vaste afvalstof mag worden gestort in een lege zoutkoepel. Storten van vast of 

vloeibaar afval in oude lege zout cavernes is in Nederland, in tegenstelling tot in 

o.a. Duitsland, niet toegestaan. De verwachting is dat het beleid ten aanzien van 

storten in lege zout cavernes op korte termijn niet zal wijzigen. 

 

Voor de stort in lege zoutcavernes is een vergunning nodig. In Nederland is het 

storten van afval in lege zoutcarvernes niet toegestaan (wordt geen vergunning 

voor verleend). Met uitzondering van enkele zouthoudende afvalstromen afkomstig 

van de zoutwinindustrie. In Duitsland is dit echter wel een veel toegepaste methode 

van storten. Voor de afvoer/stort naar een lege zoutkoepel dient het brijn wel eerst 

te worden ingedikt tot een slurry of een vaste afvalstroom. 

2.3.5 Stort/Landfill 

Bij deze optie wordt ervan uitgegaan dat het brijn na verdere concentratie en 

indikking (kristallisatie) niet meer herbruikbaar is en als vaste stof wordt gestort op 

een daarvoor geschikte stortplaats. Het ingedikte zoutafval kan dan bijvoorbeeld in 

big-bags op een stortplaats worden opgeslagen.  

 

Voor het storten van afval gelden specifieke eisen, afhankelijk van het stortregime. 

Zie hiervoor het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 [LAP] en de Kaderrichtlijn 

Afvalstoffen. Eisen betreffen veelal eisen m.b.t. droge stofgehalte van de te storten 

materialen, wijze waarop de afvalstoffen zijn opgeslagen c.q. worden aangevoerd 

en milieuhygiënische eisen (uitloogeisen). 

 

Storttarieven liggen in de ordegrootte van > 100 €/ton (Kosten storten en 

verbranden van afval 1985 – 2005). Daarboven op komen nog transportkosten.  
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 2.3.6 Infiltratie in bodem na opwerking RO-brijn 

Voor de huidige RO-brijn staat de infiltratie in de bodem ter discussie. Met name 

vanwege de aanwezigheid van zware metalen, waaronder arseen, nikkel, antimoon 

en kobalt. De concentraties van deze zware metalen overschrijden de 

desbetreffende streefwaarden voor diep grondwater. Door de inzet van technieken 

zoals IW en elektro-coagulatie/flocculatie zijn de zware metalen concentraties in 

RO-brijnen in principe te verlagen tot beneden deze streefwaarden.  

De ervaring in de praktijk leert echter dat behandeld water van anaroob naar 

aeroob verandert en daardoor niet meer mag worden geïnfiltreerd in de bodem. 

Tevens zijn er een aantal problemen te verwachten zoals neerslag van ijzerzouten 

die kunnen leiden tot verstoppingen van de installatie en bronnen.   

2.3.7 Veel dieper infiltreren 

Het veel dieper infiltreren van brijn tot in watervoerende pakketten waar de 

zoutconcentraties vergelijkbaar zijn met die in het brijn is mogelijk een optie. 

Drinkwaterbedrijven doen dit in pilotprojecten. Deze oplossing is echter significant 

duurder dan de huidige praktijk van ondiep infiltreren en is alleen mogelijk als de 

concentraties aan milieu-eigen stoffen in het brijn ongeveer vergelijkbaar zijn met 

de concentraties van het diepe grondwater. 

2.4 Voorbeelden van verwerking RO-Brijnen uit andere sectoren 

Uit informatie van Reststoffenunie blijkt dat Vitens in het noorden van het land RO-

brijnen loost op RWZI’s (opmengen met andere typen water) in Harlingen en 

Delfzijl. Het effluent van de RWZI wordt vervolgens geloosd op brak water. Ook 

andere drinkwaterbedrijven, zoals PWN, lozen de RO-brijnen veelal op brak water 

of op zee. Dit geldt ook voor de multicliënt demiwaterplant DWP van Evides in het 

Rotterdamse havengebied (cap. 1400 m3/h).  

 

In Noordbergum in Friesland is Vitens een proefproject gestart, waarbij drinkwater 

uit brak grondwater wordt bereid. Ontzilting vindt plaats met omgekeerde osmose. 

De RO-brijn mag vanwege het hoge chloridegehalte niet worden geloosd op het 

oppervlaktewater. Daarom wil Vitens deze stroom terugvoeren in een diepere 

bodemlaag (>> 100 meter diepte) waar de zoutconcentratie vergelĳkbaar is. 


