‘Op het erf moet het gebeuren’
Het oppervlaktewater is al veel schoner dan

Water ABC

Aanpak, Borging & Certificering
van waterkwaliteit

pakweg twintig jaar geleden. Toch treffen water-
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Een belangrijke emissieroute
elen
van gewasbeschermingsmidde
len in de bollenteelt is erfafspoe
van bolontsmetting, ruimtebe
ling. Emissie via deze route is
handeling, fustopslag en reiniging
vaak het gevolg
van fusten en werktuigen op
0HWGHYROJHQGHSUDNWLVFKHPDDWUH
plaatsen waar geen
JHOHQNXQWXHPLVVLHQDDUKHWZDWH
UYRRUNRPHQHQHHQHσHFWLHIPLGGHOH opvang aanwezig is.
QSDNNHWEHKRXGHQ

schappen nog steeds een paar stoffen in het
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Ontsmet de bollen in een overkapte
ruimte zodat voorkomen wordt
dat regenwater
op de ontsmettingsplaats komt
en de sloot wordt verontreinig
d.

water aan. De herkomst is in veel gevallen het

Zorg voor voldoende opvangcapa
citeit van ontsmetting
Dat kan door het dompelbad:

svloeistof onder het dompelbad

op een vloeistofdichte vloer te
plaatsen met een afvoerput en
rondom goten die de
vloeistof opvangen en naar de
put afvoeren.
in een vloeistofdichte opvangbak
op te stellen.
De opvang moet in beide gevallen
dezelfde inhoud hebben als de
ontsmettingsinstallatie plus 10%
extra.

erf van de bloembollenteler. Tijd voor een poster

Voorkom vervuiling van het
bad
Voor een goede werking van de
middelen en langdurig gebruik
moet vervuiling
van het bad zoveel mogelijk worden
voorkomen.
Laat kisten goed uitlekken
Laat de kisten na boldompelin
g uitdruipen:
optie 1: Plaats ventilatoren boven
de uitdruipvleugels op de ontsmetting
Deze blazen het restant ontsmetting
sinstallatie.
svloeistof uit de kist om lekverliezen
transport te beperken.
tijdens
optie 2: Laat de bollen minimaal
1 nacht uitdruipen bij het ontbreken
van
afblaasventilatoren om lekverliezen
tijdens transport te beperken.
Spoel na het ontsmetten de kisten
aan de buitenkant af op de ontsmettings
Laad de kisten op de plaats van
plaats.
ontsmetting.
Voorkom dat middel met de heftruck
wordt verplaatst naar het erf.
Voorkom dat afvalwater na reiniging
van cellen, fust, ventilatoren, en
dergelijke in
de sloot terecht komt. Dit geldt
ook voor inweekwater uit de bollenopslag
.
.LIY\PRKVTWLSIHKLULɉJPwU[
Overweeg om te douchen of schuimen
i.p.v. te dompelen, dit geeft minder
ontsmettingsvloeistof.
restant
Gebruik het bad meerdere keren,
hergebruik het bad voor verschillend
e gewassen
en maak vooraf een plan voor
de volgorde van het ontsmetten.
Maak het bad zoveel mogelijk
op.
Beperk het restant door op het
eind minder kisten tegelijk te dompelen.
laatste restant vloeistof zover
Om het
mogelijk op te kunnen gebruiken,
kan gebruik worden
gemaakt van een doucheplaa
t die boven op de bollen wordt
gelegd.

om uit te leggen waar het mis gaat en wat er aan
te doen is.
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PRAKTISCH
Vanuit het CLM was Peter Leendertse bij de
samenstelling van de poster betrokken. “Vanuit
Water ABC willen we de kennis die er is over
het terugdringen van middelen in het oppervlaktewater bij de ondernemers krijgen, en
borgen dat iedereen die kennis gebruikt. Aan
ons de opdracht om die kennis te verzamelen

Spoelgrond mag worden teruggebra
cht naar het perceel van herkomst
perceel waarop een vergelijkbaa
of een ander
r gewas is geteeld. Voor afzet
van spoelgrond buiten
het bedrijf is een kwaliteitsverklaring
vereist.
=VLNÅVJJ\SHU[[VLHHUOL[^H[LYP
UOL[ZWVLSIHZZPU waardoor
gronddeeltjes en
andere organische vervuiling sneller
bezinken. Op deze manier is een
kleiner bassin
met minder water nodig.
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Inrichting plek stalling en reiniging
 :SHRPZ[LUM\Z[LUV]LYKLR[VWaVKH[L
YIPQLLUYLNLUI\PNLLU
gewasbeschermingsmiddel afspoelt
via het erf naar de sloot.
6MWSHH[ZKLRPZ[LUM\Z[LUVWIL[VUW
SH[LUHÅVWLUKUHHYOL[SHUK4PKKL
afspoelt kan dan worden afgebroken
SKH[
in de bodem.
9LPUPNKLRPZ[LUM\Z[LULUTHJOPULZ
VWLLUKHHY]VVYILZ[LTKLWSHH[ZLU
daarmee dat het reinigingswater
]VVYRVT
in de sloot terecht komt.
Overweeg een overkapte vulen reinigingsplaats aan te leggen.
Deze is dan tevens geschikt voor
de (tijdelijke) stalling van spuiten plantmachines.
Als u niet over een speciale vulen reinigingsplaats beschikt, reinig
dan ergens op
het veld, maar kies wel steeds
een andere plek.
=HUNKLÄYZ[Å\ZOVW
 6]LY^LLNIPQOLYPUYPJO[PUN]HUOL[LY
MLLUÄYZ[Å\ZOVW]HUNHHU[LSLNN
het eerste regenwater wordt daarbij
LU!
in een spoelbassin opgevangen
. Dit voorkomt
HMZWVLSPUN]HU]LYVU[YLPUPNKYLNLU^
H[LYUHHYZSVV[LUVMYPVVS
Afspoeling van verontreinigd regenwater
van het dak van bewaarcellen
PUaV»UÄYZ[Å\ZOVW]HUNVWNL]HUNL
kan ook
U^VYKLU
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Let op emissie door ruimtebeha
ndeling
Na ruimtebehandeling kan Actellic
op het dak neerslaan. Bij regen
spoelt het af naar
het erf en mogelijk richting de
sloot.
Zorg daarom dat ontluchtings
wegen goed geplaatst worden,
zoals op een zolder
of in een zijgevel of plaats schoorstene
n zodat het middel dat toch ontsnapt
goed kan verspreiden.
zich
Actellic kan ook in het condenswat
er voorkomen. Voorkom dat dit
in de sloot
terecht komt.

T

echnisch gezien moet het kunnen:
bloembollen telen zonder dat er gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. De afgelopen
decennia zijn er genoeg methoden ontwikkeld om de sloot schoon te houden. Toch blijven waterkwaliteitsbeheerders bij hun metingen nog een klein handjevol stoffen boven de
normen vinden. De herkomst blijkt bij nader
onderzoek in heel veel gevallen het erf te zijn.
Afgelopen twee jaar deden telers al mee om
die routes nog eens goed te bekijken. Het project Schoon erf, schone sloot, waar afgelopen
winter al veel over is geschreven in BloembollenVisie, liet duidelijk zien dat het niet zozeer
onwil is van ondernemers, maar veel vaker
onwetendheid of onoplettendheid.
In toenemende mate realiseren de producenten en handelaren van gewasbeschermingsmiddelen zich dat het van groot belang is dat
de sloot verschoond blijft van middelen. De
organisaties Nefyto (producenten) en Agrodis (handelaren) hebben zich samen met de
waterschappen, ministeries van EZ en I&M en
LTO verenigd in Water ABC, om gezamenlijk
dit knelpunt aan te pakken. Ook de KAVB is
hierbij via het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB, met daarin ook waterschappen
en overheid) bij betrokken, evenals het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Deze
laatste is gevraagd om een poster te ontwikkelen waarop alle kennis over erfroutes staat,
samen met tips om die routes aan te pakken.
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Lozing van spoelwater op sloot,
bodem of riool is niet toegestaan
zonder toestemming
van bevoegd gezag.
Verspreiden van spoelwater
over het perceel heeft de voorkeur.
Let op: de gemeente
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Zuiver restanten
Uitrijden van dompelbadrestanten
over het land is niet meer toegelaten.
reinigingswater kunnen opgevangen
Restanten en
en gezuiverd worden door verschillend
 )PVÄS[LY7O`[VIHJ!a\P]LYPUNKVVYIPV
e systemen:
SVNPZJOLHMIYHHR
 /LSPVZLJ6ZTVÄST!a\P]LYPUNKVVY]
LYKHTWPUN
Sentinel: Fysisch-chemische zuivering.

Vang lekwater op tijdens laden
en transport
Bij het laden van kisten met ontsmette
bollen kan er middel uit de kisten
lopen. Voorkom
dat vrijgekomen druppels wegspoelen
met het regenwater naar de sloot
of het riool.
Vervoer de kisten met aangepast
transport: een wagen met lekrand
en opvang.
Dit voorkomt dat er vloeistof op
de weg komt.
Dek bij regen de kisten af tijdens
transport, zodat er geen ontsmetting
svloeistof
van de bollen spoelt.

Kijk voor meer informatie op www.toolbo

xwater.nl

De poster wordt via erfbetreders onder bollentelers
verspreid
Colofon
>H[LY()*PZLLUPUP[PH[PLM]HU3
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uitgevoerd door Wageningen UR,
[LYPL]HU,ALU4PUPZ[LYPL]HU0
DLV Plant en CLM. Deze poster
4+LaLWHY[PQLUVU[^PRRLSLUZH
voor de bollenteelt is tot stand
gevolgen van beslissingen die
TLUKLIVYNPUN]HULɈLJ[PL]LT
gekomen met de medewerking
u neemt op grond van hier verstrekte
HH[YLNLSLU]VVYKL^H[LYR^HSP[L
van het Landelijk Milieuoverleg
informatie.
P[>H[LY()*^VYK[
Bloembollen. Deze organisaties
aanvaarden geen enkele aansprakelijkhe
id voor de
2481.14 A3 poster Water ABC_v2.indd
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en na te gaan welke maatregelen echt praktisch zijn, zodat ze door de meeste bedrijven
zijn uit te voeren. We hebben daarvoor overleg
gehad met de KAVB, met deze poster als resultaat. Nieuw ten opzichte van eerdere initiatieven is de betrokkenheid van Nefyto en Agrodis. Zij hebben water hoog op de agenda staan.
Zij hebben er last van als er te veel restanten
van hun middelen in het slootwater zitten. Dat
kan leiden tot intrekking van de toelating en
is nadelig voor industrie en telers. Ze nemen
daarin hun verantwoordelijkheid door de poster via de gewasbeschermingsmiddelenhandel
te verspreiden, en de maatregelen op de bedrijven toe te lichten.”
Leendertse benadrukt de praktische invulling
van de poster. “We hebben echt gelet op de uitvoerbaarheid van de maatregelen. Aan mooie
vergezichten heeft een teler niet zo veel. Als
alle telers allemaal deze stappen zetten die op
de poster staan, dan maken we al een flinke
slag op het gebied van schoner water.”

VERVOLG
Beleidsmedewerker Arjan Kuijstermans van de
KAVB geeft aan dat de poster past in de visie
van de overheid om voor 2023 tot een nog
betere kwaliteit oppervlaktewater te komen.
“De telers hebben de emissies vanaf het veld de

afgelopen jaren al flink gereduceerd door bijvoorbeeld driftbeperking bij het spuiten. Om
de waterkwaliteit nog verder te verbeteren richten we ons vanuit het Landelijk Milieuoverleg
Bloembollen daarom nu vooral op erfemissie.
Alle maatregelen die daar te nemen zijn, hebben we op deze poster gezet.”
En bij die poster blijft het niet, aldus Kuijstermans. “Er bestond al een brochure Voorkom milieubederf op eigen erf. Die brochure was hard toe aan een nieuwe versie, waar
we nu volop aan werken. De poster is in feite
de samenvatting van de brochure. In de brochure staan dezelfde onderwerpen, maar dan
meer uitgewerkt. De brochure kun je in feite
beschouwen als een naslagwerk bij de poster.”
Net als Peter Leendertse benadrukt Arjan
Kuijstermans de praktijkgerichtheid van de
tips. “Dit zijn eigenlijk allemaal heel goed uitvoerbare tips. Door die tips goed uit te voeren
kun je veel bereiken. En dat de nadruk op het
erf ligt is logisch. Op het erf moet het gebeuren,
nu op het veld al zoveel stappen zijn gezet. Juist
daarom hebben we er ook voor gekozen om de
poster te laten verspreiden door erfbetreders,
zoals handelaren, voorlichting en waterschappen. En daarnaast is hij te vinden op de nieuwe
KAVB-website www.kavb.nl en www.waterabc.
nl.
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