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1. Probleemstelling
Het waterprobleem bij de Delftse PROEFtuin.
In de maanden november t/m februari wordt de Delftse PROEFtuin aangelegd door de stichting
Groenkracht. Het terrein achter de Aldi wordt in korte tijd getransformeerd van een kale vlakte in
een groene oase. Bomen en struiken worden in de winter geplant, vanaf het voorjaar worden er
groenten geproduceerd. Allemaal kwetsbaar groen dat in tijden van droogte van water moet worden
voorzien.
Dat benodigde water is er nog niet maar moet er wel komen. Aan ons om dit probleem op te lossen.

1.1.

Eisen

Om hiermee aan de slag te gaan, wordt er rekening gehouden met de volgende eisen:










Het terrein bestaat uit twee delen. Allebei de delen moeten de beschikking hebben over
water.
Het dak van Loods 015 vangt veel regenwater op dat gebruikt zou kunnen worden.
In tijden van extreme natte perioden (piekbuien) mag de tuin niet blank komen te staan.
Het water is vooral nodig in tijden van droogte. Voldoende opslag is dus noodzakelijk.
De aangrenzende sloot kan niet worden gebruikt, omdat deze gebruikt wordt als overstort.
Het beschikbare budget is beperkt. De oplossing moet goedkoop zijn in aanleg.
We werken met veel vrijwilligers. De aanleg en het beheer van het systeem moet eenvoudig
zijn.
Er moet de mogelijkheid zijn om zowel een emmertje water te pakken als urenlang te
beregenen.
De afhankelijkheid van het weer is aanwezig: vanaf wanneer we het water nodig hebben is
daar ook afhankelijk van. In het geval van een erg droog voorjaar kan de behoefte eraan al in
april zijn. Waarschijnlijk is dat de noodzaak zich later indient. Hoe dan ook geldt: hoe eerder
we een oplossing voor dit probleem hebben hoe beter.

4

Wateropslag
14 november 2014

2. Concepten
Om meerder opties open te houden zijn er, voordat er een getailleerd concept wordt uitgewerkt ,
eerst vier concepten uitgewerkt. Deze worden beschreven in paragraaf 2.1 tot 2.4.

2.1.

Concept 1 – Ondergrondse waterreservoirs in het grote talud

Voor de ondergrondse waterreservoirs in het grote talud concept worden tanks gebruikt voor de
opslag van water. Deze reservoirs zijn zodanig aan elkaar gekoppeld dat de waterstand in elke tank
gelijk blijft. Het water komt aan de bovenkant van het vat binnen. Door gebruik te maken van
hoogteverschil worden de reservoirs gevuld met het water afkomstig van het dak van de bijliggende
loods. De kranen en pompen liggen net iets lager dan de waterreservoirs. Zo staat er een constante
druk op de kranen wat zorgt voor een lagere pomp arbeid. Zie ook figuur 1.

Dwarsdoorsneden/zijaanzicht

Figuur 1: Concept 1 doorsnede heuvel
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Figuur 2: Concept 1 vooraanzicht

Voordelen






Mogelijkheid voor enkel of meerdere reservoirs
Geen kans op bevriezing door sterke isolatie van de grond
Ondergrondse water reservoirs zonder te hoeven graven
Onzichtbaar
Het aantal kranen/zwengelpompen kan verhoogt worden

Nadelen





Dure reservoirs
Moeilijke onderhoud/vervangen van reservoirs
Moeilijk om extra reservoirs er aan te koppelen
Haalbaarheid

Het concept zou haalbaar zijn geweest, ware het niet dat tanks die ondergronds kunnen liggen erg
duur zijn. Ook is dit concept niet onderhoudsvriendelijk. Dit maakt dat concept 1 geen goede optie is
voor stichting Groenkracht.

6

Wateropslag
14 november 2014

2.2.

Concept 2 – Bovengrondse waterreservoirs

Voor het bovengronds water reservoir concept worden IBC tanks gebruikt voor de opslag van water.
Deze reservoirs zijn zodanig aan elkaar gekoppeld dat de waterstand in elke tank gelijk blijft. Het
water komt aan de zijkant bovenin het vat binnen. Door gebruik te maken van hoogteverschil
worden de reservoirs gevuld met het water afkomstig van het dak van de bijliggende loods.
De Verdelingspunten zijn door middel van buizen parallel verbonden met het reservoir.
 Zonder waterdruk
o Zwengel waterpomp voor om handmatig water te verplaatsen
 Met waterdruk (door pomp e.d.)
o Tapkraan

Figuur 3: Schematische tekening concept 2

Voordelen






Goedkope reservoirs
Makkelijk onderhoud/vervangen van reservoirs
Makkelijk om extra reservoirs er aan te koppelen
Mogelijkheid voor enkel of meerdere reservoirs
Het aantal kranen/zwengelpompen kan verhoogt worden

Nadelen



Kans op bevriezing
Licht isolatie benodigd tegen algen groei (zomerperiode)

Haalbaarheid
Dit concept is haalbaar, dit mede door de eenvoudigheid van het systeem. Mede zijn de materiaal
kosten relatief laag. Hierdoor kan het systeem worden opgezet door vrijwilligers en een laag budget.
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2.3.

Concept 3 – Waterput

De regenwaterput met behulp van een waterdicht doek (vijverfolie) behoort ook tot een optie voor
het probleem. Het idee is dat er een put wordt gegraven met de benodigde inhoud. Vervolgens
wordt er vijverfolie aangebracht aan de binnenkant van de put. Het regenwater zal via het distributie
systeem naar de put lopen. Als de put vol is zal het overtollige water wat valt op het dak via het riool
wegvloeien.
De put kan worden omheind met metselwerk om zo valgevaar te verhinderen. Er zal de mogelijkheid
zijn om een emmer water op te hijsen vanuit de volle put. Ook zal er een handpomp aanwezig zijn op
verschillende punten in het gebied.

Figuur 4: Waterput

Het ligt voor de hand om een rechthoekige put te graven aangezien een cilindrische put graven
lastiger is voor de graafmachine.

De put mag niet te diep in de grond komen te liggen in verband met instortingsgevaar. De put zal
moeten worden afgedekt om algengroei te voorkomen.

Figuur 5: Schematische tekening concept 3
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Voordelen






Lage kosten
Eenvoudig concept
Weinig onderdelen
Makkelijk te verwijderen
Waterput staat niet in de weg (ondergronds)

Nadelen






Wellicht moet de put intern gestut worden zodat de put niet instort
Groot oppervlak moet worden opgeofferd voor waterput
Water moet in beweging blijven om algengroei te voorkomen
Water moet afgedekt zijn om algengroei te voorkomen
Kinderen kunnen erin vallen

Haalbaarheid
Concept 3 word beschouwd als haalbaar maar er zitten verschillende nadelen aan die niet opwegen
tegen de voordelen. Zo moet een redelijk stuk grond worden opgeofferd voor de put. Deze put zal
moeten worden afgedekt om zo valgevaar tot een minimum te beperken. Ook bestaat de kans dat de
put kan instorten als gevolg van druk van grondwater.
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2.4.

Concept 4 – Waterreservoirs ingegraven

Bij concept 4 zijn de wateropslagtank(s) ondergronds geplaats. Dit zorgt ervoor dat hoogteverschillen
optimaal benut kunnen worden. De splitsing tussen de waterafvoer naar de wateropslagtank(s) en de
riolering kan geplaatst worden daar waar het water van de vijf regenpijpen samen komt in één
leiding. Door bij deze splitsing gebruik te maken van een klein hoogteverschil zal het water eerst naar
de wateropslagtank(s) stromen. Als deze vol zitten stroomt het overige water automatisch het riool
in. De wateropslagtank(s) kan/kunnen zo diep ingegraven worden dat deze zich bevind onder de
vriesdiepte van ±0.8 m, wat betekent dat er niet geïsoleerd hoeft te worden om bevriezing te
voorkomen. Water kan direct opgepompt worden uit de wateropslagtank(s) of uit andere
aftappunten die via PVC-buis verbonden zijn met de tank(s). Een schematische weergave van dit
concept is weergegeven in figuur 6.

Figuur 6: Schematische tekening concept 4

Voordelen





Indien de wateropslagtank(s) vol zitten zal het alternatieve afvoersysteem naar het riool voor
concept 4 voor de minste problemen zorgen. De T-splitsing zit relatief dicht Loods 015.
Concept 4 maakt het meest efficiënt gebruik van hoogteverschillen.
De wateropslagtanks van concept 4 worden ondergronds geplaatst en zijn daardoor
onopvallend.
De wateropslagtank(s) van concept 4 kunnen zo diep geplaatst worden dat het water niet zal
bevriezen.

Nadelen
1. Aangezien de wateropslagtank(s) ondergronds geplaatst worden moeten deze bestand zijn
tegen de druk van de grond + eventuele druk van mensen die op het gebied lopen waar de
tank(s) geplaatst zijn. Dit betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de relatief
goedkope kunstof watertanks van 1000 liter. Tanks die wel ondergronds geplaats kunnen
worden zijn vaak een stuk duurder wat maakt dat concept vier relatief duur is.
2. Eventueel onderhoud aan de wateropslagtank(s) is lastig aangezien deze ondergronds
geplaatst zijn.
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Haalbaarheid
De nadelen die concept 4 met zich meebrengen zijn dermate belangrijk dat concept 4 niet haalbaar
wordt geacht. Het groentetuin project is een tijdelijk project met een beperkt budget. Vergeleken bij
de andere concepten is concept 4 relatief duur. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er geen
gebruik gemaakt kan worden van de goedkope kunstof watertanks. Het prijsverschil met tanks die
wel onder de grond geplaats kunnen worden is aanzienlijk. Verder zal het erg lastig zijn om
onderhoud te verrichten aan concept 4. Het is simpelweg niet haalbaar om de wateropslagtank(s)
weer uit te graven mocht er wat mis zijn.
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3. Uitgewerkt bovengronds concept
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat concept 2 het meest haalbare concept is. Dit komt onder andere omdat het
relatief goedkoop, onderhoudsvriendelijk en recht toe recht aan is. In hoofdstuk 3 wordt dit concept
verder uitgewerkt en toegelicht.

3.1.

Algemeen

Het bruikbare dak van loods 015 heeft een oppervlak van ±720 m2. In de huidige situatie wordt het
regenwater wat hierop valt opgevangen door vijf regenpijpen. Deze vijf regenpijpen komen samen in
een gezamenlijke afvoerpijp naar het riool. Een wateroverstortsysteem regelt dat als de IBC-tanks vol
zitten het overige water het riool instroomt. Hierover meer in paragraaf 3.2. Via een system van PVCbuizen wordt het water naar de IBC-tanks geleid. Vanaf deze tanks is het mogelijk leidingen te leggen
naar aftappunten elders in het park. Aangeraden wordt om deze leidingen lichtelijk af te laten lopen
in de richting van de aftappunten.

3.2.

Overstort

Eén van de grootste problemen in het wateropslag project is de overstort. Dat wil zeggen, wat
gebeurt er met het regenwater als de IBC-tanks vol zitten? In principe moet al het regenwater dat
van het dak van loods 015 opgevangen wordt eerst de IBC-tanks vullen waarna het overtollige water
via de riolering afgevoerd kan worden. In het geval van veel regenval bij volle IBC-tanks moeten de
regenpijpen van loods 015 de waterafvoer aankunnen.
Niet wetende hoe de huidige waterafvoer precies in elkaar zit is de aanname gemaakt dat het water
uit de vijf regenpijpen van loods 015 samen komen in een gezamenlijke waterafvoerleiding. Wanneer
dit niet het geval is zal deze gezamenlijke leiding aangelegd moeten worden. Er zijn twee overstortconcepten gemaakt. Beide concepten zijn uitvoerbaar. Het is echter aan de opdrachtgever en de
beheerder van loods 015 om te beslissen welk concept de voorkeur heeft. Beide concepten kunnen
op de volgende pagina gevonden worden.
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3.2.1. Concept 1
De leiding die nu leidt naar de riolering wordt afgetapt en gaat rechtstreeks naar de IBC-tanks.
Wanneer deze vol zitten en het maximale waterniveau bereikt hebben staat het water in de leiding
aangegeven met de letter A (figuur 9) net zo hoog. Al het water wat hier nog bij komt zal automatisch
het riool instromen. Aangeraden wordt dat deze leiding dezelfde diameter krijgt als de verzamel
waterleiding.

Figuur 7: Concept 1

3.2.2. Concept 2
De gezamenlijke waterleiding wordt afgetapt en leidt direct naar de IBC-tanks. Zodra deze vol zitten
stroomt het overige water het riool in via een tweetal aftakkingen van de regenpijpen die zich net
boven de hoogte van het maximale waterniveau van de IBC-tanks bevinden. Er is gekozen voor
minimaal twee aftakkingen in verband met de vrees dat het water niet afgevoerd kan worden via
slecht één aftakking, wat tot gevolg zou hebben dat de regenpijpen overstromen. Zie ook figuur 8.
Deze aftakkingen kunnen dezelfde diameter hebben als de regenpijpen zelf.

Figuur 8: Concept 2
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3.3.

Waterleidingen

Mocht het waterirrigratiesysteem toegepast worden moet er een aanzienlijke afstand aan leidingen
gelegd worden. De diameter van deze leidingen wordt bepaald door de in- en uitgang van de IBCtanks. De ingang heeft een diameter van 15 cm. Dit betekent dat de leidingen vóór de IBC-tanks bij
voorkeur een diameter van 15 cm hebben. Leidingen met een diameter van 16 cm zijn meer
gangbaar, wat de reden is dat hiervoor gekozen is. De uitgangen van de IBC-tanks zijn 5 cm. Het heeft
dus geen zin om de leidingen van de IBC-tank naar de aftappunten dikker te maken dan 5 cm. Hierom
is gekozen voor leidingen met een diameter van 5 cm. Uit figuur 9 kan een schatting gemaakt worden
van de benodige pijplengte. Zie hiervoor ook tabel 1.

Figuur 9: Kaart Leidingen

Letteraanduiding
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Extra 16 cm:
Extra 5 cm:

Lengte (m)
Diameter (cm)
7.0
16.0
5.0
16.0
7.0
16.0
2.0
16.0
37.5
5.0
54.0
5.0
12.5
5.0
15.5
5.0
20.0
5.0
21 m (overstortsysteem)
30,5 m (leidingen omhoog bij
aftappunten en onderlinge
verbindingen IBC-tanks)
Totale lengte D=16.0 cm
:
42 m **
Totale lengte D = 5.0 cm
:
139.5 m
Tabel 1: Lengte leidingen
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4. Opslag
Het opslagsysteem zal bestaan uit 10 intermediate bulk containers (IBC`s). Elk van deze containers
heeft een maximale capaciteit van 1000 liter. De containers zullen door middel van een
buizensysteem met elkaar worden verbonden. Hierdoor wordt de capaciteit vergroot naar 10.000
liter. Elk van de containers heeft een leeggewicht van 67 kilogram. De containers zijn stapelbaar om
zo efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan. Onderstaand is een typische IBC geïllustreerd met
de bijbehorende specificaties.

Netto inhoud
Afmetingen (H x B x D)
Materiaal
Stapelbaar
Kleur
Figuur 10: IBC Tank

1000 liter
115 x 100 120 cm
High density polyethylene
Ja
Transparant wit

Tabel 3: Informatie IBC tank

Figuur 11 geeft een impressie over de plaatsing van de containers. Er is gekozen voor een 5 x 2
opstelling, wat wil zeggen dat er vijf tanks naast elkaar staan en 2 bovenop elkaar. De oranje lijn
geeft het onderlinge verbindingssysteem weer.

Figuur 11: Plaatsing Containers
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Het onderlinge verbindingssysteem bestaan uit een verzameling van koppel en verbindingsstukken.
Figuur 12 geeft een visuele indicatie hoe het systeem er uit komt te zien.

Figuur 12: Globale werking systeem

Referentie foto’s:

http://www.lehmlawine.de/weblog/diary/20130707_155546_000/Der-8000Liter-IBC-Regenwasserspeicher
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5. Prijsindicatie
Het budget is erg belangrijk voor stichting Groenkracht. De oplossing voor het waterirrigatiesysteem
moet dus goedkoop zijn. Er is hiervoor een onderzoek gedaan op internet naar beschikbare
watertanks en de installatie daarvan. Stichting Groenkracht werkt met veel vrijwilligers en een
volgende eis is dat de aanleg en het beheer van het systeem dus eenvoudig moet zijn. Er is hierbij
zoveel mogelijk gefocust op systemen die geen moeilijke techniek bevatten en makkelijk herstelbaar
zijn bij gebreken. Daarnaast moet de aanleg vrij simpel zijn. De prijzen hebben zijn gecategoriseert in
nieuwprijzen en 2e-hands prijzen. Bij 2e-hands producten is de kans op gebreken wat groter maar ligt
de prijs een stuk lager. Voor bijvoorbeeld de IBC-tanks zou dit een goede optie zijn.
In Tabel 4 is een prijsindicatie opgesteld.
Figuur

Materialen
IBC container 1000
l

Hoeveelheid
10

Prijs per eenheid
€35.00

Referentie
marktplaats.nl
(2e hands)

Handzwengelpomp 3

€50.00

marktplaats.nl
(2e hands)

2’’ adapter

2

€5.95

shop.voxtrade.de
(nieuw)

2’’ fitting

2

€2.90

shop.voxtrade.de
(nieuw)

2’’ bocht naar
50mm

2

€4.95

shop.voxtrade.de
(nieuw)

2’’ T-profiel naar
50mm (compleet),
bevestigt aan IBC
container

8

50mm T-profiel,
connectie van
buizen

6

€16.95

shop.voxtrade.de
(nieuw)

€12.90

shop.voxtrade.de
(nieuw)

PVC AFVOERBUIS
34
50X3,0 SN 4 LGT= 5
MTR

€8.47

pvconline.nl
(nieuw)
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PVC Bocht 50mm

8

€0.98

pvconline.nl
(nieuw)

PVC lijmmof 50mm

28

€0.49

pvconline.nl
(nieuw)

PVC T-profiel
50mm

1

€2.69

pvconline.nl
(nieuw)

PVC AFVOERBUIS
160X4,0 SN 4 LGT=
5 MTR

12

PVC Bocht 160mm

9

€31,75

pvconline.nl
(nieuw)

€10.63

pvconline.nl
(nieuw)

PVC lijmmof
160mm

5

€4.48

pvconline.nl
(nieuw)

PVC T-profiel
160mm

4

€17.44

pvconline.nl
(nieuw)

Verzendkosten
(pvconline.nl)
Hard PVC lijm

1

€49.95

pvconline.nl

1

€10.00

Locale bouwmarkt
(nieuw)

Totaal

€1586.36

Tabel 4: Indicatie in de material kosten

* Bovenstaande tabel geeft een indicatie over de benodigde materialen en de bijbehorende kosten.
* Voor 2e hands materiaal zou een site als marktplaats geraadpleegd kunnen worden.
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Tabel 5 geeft mogelijkheden en prijzen voor het vervoeren van de IBC containers. Kosten zijn
exclusief bijkomende brandstofkosten.
6. Figuur

Materialen

Geschatte Hoeveelheid
aantal
reservoirs
6
1

Prijs per
eenheid

Referentie

€27.50 per
dag

borent.nl

MB sprinter

3

1

€50.00
(100km)

borent.nl

Toyota Dyna
pickup

8

1

€100.00
(100km)

borent.nl

Dubbel ass
aanhanger

Tabel 5 Transport mogelijkheden
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7. Algengroei
Algen zijn planten die voorkomen in elk water, dus ook in waterreservoirs. Net als andere planten
groeien ze door voedingsstoffen met behulp van zonlicht om te zetten in bladgroen.
Algen zijn ongewenst in de reservoirs. Het wordt beschouwd als lastig onkruid en dit is niet gewenst
voor in de moestuin.
Op de vraag hoe algen in de water reservoirs komen, zijn twee korte antwoorden mogelijk:
 Teveel zonlicht
 Teveel voedingsstoffen
Mogelijke oplossingen:






Ph verlagen.
Algen etende vissen.
Filteren richting pompen
Volledig schermen van UV-licht.
Periodieke schoonmaak (najaar)

De oplossing hangt af van de grootte van het probleem. Ter preventie kunnen wel de reservoirs goed
afgedicht worden en beschermd worden tegen zonlicht.
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8. Sproeisysteem (back-up)
Omdat er in tijden van lange droogte flink beregend moet worden is er de mogelijkheid een
elektrische pomp aan te schaffen. Deze is makkelijk te koppelen aan een water reservoir of sloot en
door te koppelen aan een sproei installatie of een tuinslang. Hieronder wat producten in
verschillende prijscategorieën met diverse eigenschappen.
Figuur

Materiaal
TIP Pumpen
30111 RVS
tuinpomp GP
3000 Inox

€79,99

Prijs/s

Referentie
conrad.nl

Eurom Tuinpomp
TP 800R

€66,49

azalp.nl

Hozelock
Slangenwagen 90
incl. 50m Slang

€119,00

tuinslang.net

AS Schwabe
Waterslang 50 m
15 mm (1/2) Geel

€34,99

Conrad.nl

Gardena
pulserende
sector- en
cirkelsproeier
Premium

€36,99

praxis.nl

Gardena sproeier
Multi 4 Twist

€16,99

Praxis.nl

Tabel 6: Kosten slangen, sproeiers & Pompen
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9. Conclusie
Het dak van loods 015 heeft een oppervlak van ±720 m2. Dit is een enorm oppervlak wat geschikt is
voor hemelwater opvang. Dit water zal via een buizen systeem naar de water reservoirs worden
geleid. Dit systeem wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 3. Een van de knelpunten van het
systeem is de overstort, in andere woorden, wat gebeurt er als de reservoirs vol zitten. Twee
concepten zijn uitgewerkt en beschreven in hoofdstuk 3.2. Beide concepten zijn haalbaar maar het is
echter aan de opdrachtgever en de beheerder van loods 015 om te beslissen welk concept de
voorkeur heeft. Voor het opslag systeem is gekozen voor het bovengronds concept als beschreven in
hoofdstuk 3.
Het opslag systeem zal bestaan uit 10 IBC water reservoirs, dit geeft een totale water capaciteit van
10.000 liter. De water reservoirs zullen worden verbonden door middel van een buizen systeem, alle
benodigde buizen en hulpstukken zijn opgesomd in de stuklijst in hoofdstuk 5. Omdat er algengroei
kan ontstaan in de water reservoirs onder invloed van licht en warmte, is het aanbevolen om
maatregelen hiertegen te nemen. De mogelijke maatregelen zijn opgesomd in hoofdstuk 6.
In tijden van lange droogte kan het voorkomen dat de reservoirs leeg raken door veelvuldig gebruik.
De fruit- en groenteplanten moeten dan ook van water kunnen voorzien. Een elektrische pomp kan
hier een uitweg bieden. Als noodoplossing zal de elektrische pomp water onttrekken uit de nabij
gelegen sloot. Dit fungeert als het ware als een back-up systeem die alleen wordt gebruikt in tijden
van lange droogte.
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9. Aanbevelingen
Buiten het aanbevolen concept om, zijn er nog een aantal aanbevelingen waar stichting groenkracht
nog naar zou kunnen kijken.







Contact met loods 015 over de manier van overstort naar het riool
Leidingen vanaf de reservoirs naar de verdeelpunten een klein beetje schuin laten lopen.
Transport van IBC containers door gebruik van een grote aanhanger.
Details van het systeem nog doornemen met een specialist.
Contact opnemen met de gemeente voor de mogelijkheid om overtollig pijpleiding te
gebruiken dat bij het aanleg van het station word gebruikt.
Aanschaf van een elektrische pomp, welke ook geschikt is water direct van de IBC-tanks het
park in te pompen.
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