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Conclusies en aanbevelingen
Onderzoekingrotevolumes(50-100liter)
geeft meerinzichtindemicrobiologische
gesteldheidvanhetwaterdanonderzoekinde
gebruikelijke kleinevolumes(100-300ml).Met
dezeonderzoeksmethode ishetgeluktde
waargenomencoliTJ°Qproblementotaande
winmiddelen telokaliseren.Ineenvervolgonderzoekzalgepoogdwordendefeitelijke oorzaakoptesporen.Alsdeoorzaakvervolgensis
weggenomenenhetwinnings-enproductieprocesmeteenconstant lagecoliyfQ dichtheid(minderdan0,10coliyfC perliter)kan
wordenbedreven,bestaat microbiologisch
geziengeenbezwaartegenhetachterwege
latenvandeveilighcidsdesinfectie.Demicrobiologischecontrolevanwater,datzonderveiligheidsdesinfectie oppompstation Mensink
wordtgeproduceerd,vindtbijvoorkeurdagelijksplaatsinbijvoorbeeld monstersvanéén
liter.Bijeenconstantedichtheid van0,1coli
perliterverwachtmenineenmeetserievan
365(éénliter)monstersgemiddeld 35monstersmetéénofmeercoliyfC (99%betrouwbaarheidsinterval:22-53 monsters positief).
Alleenalsmenvoldoendewateronderzoekt,
kaneenenigszinsbetrouwbareschattingvan
gemiddeldecoli-dichtheidwordengemaakt.
Eendergelijkecontroleisnoodzakelijk omhet
productieprocesmetvoldoendezorgte
volgen.
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Waterbeheer m debollenstreek isgeen sinecure.Omecugoedc bloembollenteelt mogelijktemaken
dientdegrondwaterstandop50à55cmondermaaiveld rewordcugehandhaa/d.Afwijkingen hierin
kunnen leiden totproducriederving.Deregistratievangrondwater- enoppervlaktewaterstanden
gedurendetwee.seizoenentoontaandarhetmicrowaterbeheerbinnendebollenpercelenvaakverre
vanoptimaal is.Doorecuoptimalisering vandedetailontwatering 111 depercelen kaneenaanzienlijkeverbetering vandeteeltomstandighedenwordenbereikt.
IndeDuin-enBollenstreek,tussenBennebtoekenNoordwijk,bevindtzicheenbelangrijkeconcentratiebollenpcrcelen.Profiterendvan
degoedebodemkundigeomstandighedenen
ditowaterhuishouding,issindsdenegentiende
eeuwsprakevanbollenteeltindezestreek.De
introductievaneenconstantboezempcilin
1880vormdevervolgenseenbelangrijke factor
vooreengroteuitbreidingvanhetateaalbollenteelt.Vanafdejarentwintigvandevorige
eeuwzijnvervolgenssteedsmeergronden
geschiktgemaaktvoorbloembollenteeltdoof
grondverbeteringswerken (omspuitenvan
gronden).Eendeelvandebollenpercelen ligtm
hetzogenaamdeboezemlandenwatertdirectaf
opRijnlandsboezem.Anderedelenvanhetbollenareaalliggeninondiepepolders.
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Rijnlands boezemiseenstelselvan4500
hectarekanalenenboezemmerenindevierhoekGouda,Wassenaar,HaarlemenAmsterdam.Inditstelselwordtéénoppervlaktewaterpeilgehandhaafd metNAP-0,59minde
zomeren-0,62mindewintermaanden.Er
wordtdaatbijgestreefd naar peilfluctuaties
vancircavijfcentimeter.Ditzogenaamdefijn
boezempeilbeheer ismetnamemiddenjaten
vijftig vandevorigeeeuwgeïntroduceerd ten
behoevevandebollenteelt.BijeenmaaiveldniveauvancircaNAP-niveauwordtindepetceleneendroogleggingbereiktvancirca60cm.
Eendergelijkewaterhuishouding isjarenlang
debasisgeweestvoorgoedeteelten.
Inhetgroeiseizoen 1996/1997isinde
Duin-enBollenstreekbijeenaantal bedrijven
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schadeopgetredenaandebolgewassen.De
Hagelunietaxeerdedeschadevande47aangemeldebedrijven opcircazesmiljoen gulden.
Ongeveertweedetdevandezebedrijven ligtin
hetboezemlandeneenderdeindepoldergebieden.Dezegebeurtenisisdeaanleiding
geweestvooreenreeksonderzoeken.Tegende
achtergrond vanbovengeschetstesituatieis
doorhetHoogheemraadschap vanRijnlanden
deProvincieZuid-Holland eenonderzoek
gestartnaarderelatietussenpeilbeheeren
grondwaterstanden;ditnaaraanleidingvan
hetvoornemen vanhet hoogheemraadschap
omvoorditgebiedeennieuwpeilbesluitvast
testellen.
Veldonderzoek
Ommeerinzicht tekrijgen inderelatie
tussenpeilbeheer,grondwaterstand enbloembollenteeltzijn indeperiodeseptember 1998augustus 2000indeDuin-enBollenstreek
tweepilotgebieden ingericht(zieafbeelding1).
Dezezijn losgekoppeld vanhetRijnlandsboezem.Hiertoezijnstuwengeplaatstenzorgden
tweepompenvooronderbemaling vande
betreffende gebieden,elktergroottevancirca
20hectare.Zowelbinnenalsbuitendeonderbemalingenzorgdeeenintensiefmeetnetbestaandeuitelektronischedataloggers-voor
deregistratievangrondwater-enoppervlaktewaterstanden.Hetoppervlaktewaterpeil inde
pilotsisnaardeinzichtenvande betreffende
kwekersingesteld.Behalveregistratievan
grondwater-en oppervlaktewaterstanden
(uurfrequentie) zijngegevensvanneerslagen
verdampingenhetwaterbezwaar vande
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onderbemalingen verzameld c.q. geregistreerd.
Metdezegegevens konden waterbalansen van
deonderbemalingen worden opgesteld. Ook
heeft een waterpassing van het maaiveld
plaatsgevonden binnen de pilotsen in een aantal referentiepercelen daarbuiten.
Parallel aan het hydrologisch onderzoek
liepeen studie naar de wortelontwikkeling van
debolgewassen binnen en buiten depilots.In
algemene zin kan worden gesteld dat de wortelontwikkeling door een te hoge grondwaterstand beperkt wordt. Eenbeperkt wortelstelscl
isdus een indicatie van wateroverlast. Daarnaast maakt een beperkt wortelstelsel het
gewas gevoeliger voorziekten en voot gebrek
aan nutriënten en watet, waatdoor de
opbrengst geschaad wordt.Tijdens tweegroeiseizoenen zijn hiettoe diverse profielkuilen
gemaakt en isdeworteldiepte vastgesteld.

gebrek optreden, waardoor de bolzich minder
ontwikkelt. Met name in de periode na planten
isdegevoeligheid groot (oktober -december)7).
Deover het algemeen goede doorlatendheid van het duinzandpakket heeft als resultaat dat het grondwater in redelijke mate het
oppervlaktewaterpeil volgt.In dewinter mag
degrondwaterstand niet te laagzijn in verband met het tisico van intreding van vorst;in
het najaar en vroegevoorjaar magde grondwatersrand niet te hoogzijn in verband met
wateroverlast; in het voorjaar tenslotte moet
degrondwaterstand relatiefhoogzijn in verband met desterke toename van de vochtbehoefte. Om enigszins sturing tegeven aan
het grondwaterstandverloop (manipulatie van
het oppervlaktewaterpeil isbinnen het Rijnlands boezem niet toegestaan) beschikt een
grootaantal kwekersoverdrainageen/ofbronbemaling.

Eisen aan de waterhuishouding
Debollensector stelt hogeeisen aan de
(grond)warer-huishouding. De vochthuishouding indebodem blijkt namelijk van grote
invloed opdeontwikkeling vande bloembol
(vochtvoorziening, preventie tegen vorst en
ziektes)?!.Zodient dedrooglegging (= verschil
maaiveld-oppervlaktewater) indeDuin- en
Bollenstreek circa 60cm tebedragen met hieraangerelateerd een ontwateringsdiepte (=
grondwaterstand beneden maaiveld) van circa
55 cm-mv.Hierbij isdegedachtedat het
grondwater in deduinzandgronden slechts
eengeringe opbolling heeft. Controle in het
veldvindt plaats met behulp van zogenaamde
drijvers, diedeactuele grondwaterstanden
weergegeven.Afhankelijk van de temperatuur
mag een hogeredan wel lagere grondwaterstandslechts eengelimiteerd aantal dagen
achtereen optreden; treden structureel hogere
grondwaterstanden op,dan kan zuurstof-

Afo. 1:

Deliggingvandepiiotgebieden.

Resultaten veldonderzoek
Uit de meetresultaten kan eengroot aantal
zaken worden afgeleid.Allereerst blijkt uit een
maaiveldhoogtemeting dat het werkelijke
maaiveldniveau in eengroot aantal petcelen
läget isdan verwacht (5 tot 20cm).De lagere
ligging kan blijkens onderzoekt ondermeer
hergevolgzijn van diepegrondbewerkingen in
het verleden en heden. Delage liggingvan her
maaiveld kan deels ook verklaard worden uit
het feit dat telersop 'droge'gronden het
grondwatet 'opzochten' door het maaiveld te
verlagen.Drogegronden ontstonden vanwege
dedrinkwaterwinning in het naastliggende
duin enverderop in destreekdoof een drainerende werkingvande Haarlemmermeerpolder.
Jarenlang wasdegedachte dat debollenpercelen op hetjuiste niveau ten opzichte van het
boezempeil lagen;dit blijkt in veel praktijksituaties niet meer hetgeval.Uit tecente maai-

veldmetingen (AHN)blijkt dat veel percelen
slechts droogleggingen van40tot 55 cm hebben. Indepilots werden door de kwekers een
verlagingvan het oppervlaktewater van 15 tot
20cmgerealiseerd waarmee de drooglegging
weerop circa60cm uitkwam.
Eenopvallend resulraat van de metingen
isdegevoeligheid van de grondwaterstand
voorneerslag.Metingen alsmede modelsimulaties'M tonen aan dat neetslag leidt tot een
stijging van degrondwatetstand met een factor 10 à 20. Een neerslaggebeurtenis van bijvoorbeeld 15 mm heeft tot gevolgdat de
grondwarersrand tijdelijk 15 tot 30 cm stijgt.
Wanneef dagen achtereen neerslag valt,
worden dekwekersgeconfronteerd met relatiefhogegrondwaterstanden. Hierdoor is het
land niet goed bewerkbaar en kan schade aan
hetgewas optreden.
Uit het ondeizoek blijkt dat de effectieve
porositeit (=met lucht gevulde poriën) van
bollengrond veelal minder dan tien procent
bedraagt.Demate van porositeit blijkt afhankelijk tezijn van dedichtheid van de bodem2).
Bijgrondbewerking onder tenatte omstandigheden isdekansgroot dat degrond teveel verdicht wordt?).
Vroegtijdig anticiperen op hoge grondwaterstanden doot het waterpeil te verlagen
heeft nagenoeggeeneffect opdesterke reactie
vandegrondwaterstand opneerslag.Aansturen opeen (aanzienlijk) grotere drooglegging
isvoor eengroot deelvanhet teeltseizoen niet
gewenst in vetband met een risicovoorverdroging respectievelijk votstschade.
Uit analyses van meetreeksen komt naar
voren dat in het merendeel vandepercelen de
gewenste ontwatering maar voor een deel van
de tijd wotdt bereikt (60 tot 80%). Inde overige

Regelbarestuw bijoiiderbemaliiy.
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periode,met name in herfst en winter,zijn de
percelen in feite te nat (zieafbeelding i). Daar
komt nogbij dat in depercelen met een relatiefgrote slootafstand de ontwatering soms
aanzienlijk geringer is.Inperioden van intensieveneerslag had een perceelmet een relatief
geringe slootafstand (smaller dan 8ometer)
soms eenzelfde effect op de grondwaterstand
alseenbreed perceel met een verlaagd oppervlaktewaterpeil.
Uitdemeetreeksen komt verder naar
voren dat dekwekers in depilotgebieden niet
ofnauwelijks anticiperen op het grondwaterstandverloop in de percelen.Dit vergt namelijk een intensieve sturing dieeigenlijk alleen
mogelijk isbij een (geautomatiseerde) koppeling tussen weersvoorspelling, grondwaterstand, oppervlaktewaterpeil en pomp.Uit het
onderzoek blijkt dat het soms effectiever kan
zijn om de ontwateringsituatie in de percelen
tevergroten (limitering slootafstanden en
introductie gesloten drainage)dan dat de

A/b.3:

-14-L2
-14-L3
14-L4
I-14L5

/

tevens worden herleid door een droge periode
in dewintermaanden te analyseren, waarin
neerslagen verdamping nagenoeggeen rol
spelen.Daar waar deduinsloot niet aanwezig
isofrelatiefsmal is,leidtdit aan de binnenduinrand tot 5à20cm hogere grondwaterstanden in het freatische watervoerend pakket.
Gelet opdegevoelige relatie tussen bloembol
en grondwaterstand, kunnen dergelijke verhogingen leiden tot produktieschadeM. Het
onderzoek in het veld naar de wortelgroei van
debloembollen, waarbij binnen depercelen de
relatie kon worden gevonden tussen de beworteldediepte en grondwaterstanden, bevestigt
dit beeld. Deaanwezigheid van een ruim gedimensioneerde duinsloot isdus van essentieel
belangom de hydrologische effecten vanuit
het duin adequaat het hoofd te bieden.

drooglegging wordt vergroot.
Binnen en buiten depilotgebieden zijn in
raaien grondwaterstanden gemeten in de richting van het duingebied. Descherpe overgang
van duingebied (maaiveld tot NAP+25m) naar
bollcngebied (circaNAP)(zieafbeelding 3)
maakt het aannemelijk dat eenzekere beïnvloedingvan debollengronden viahet grondwater is teverwachten. Waterbalansen binnen
depilots wijzen opeen kwelintensiteit vanuit
het duingebied van drie tot vier millimeter per
etmaal.Aan de hand van metingen met dataloggers kon worden vastgesteld in welke mate
dezekwelzich vertaalt in stijging van grondwaterstanden in debollenpercelen grenzend
aan het duin. Daarbij kon ookgoed in beeld
worden gebracht wat deontwaterende betekenis isvan deduinsloot. Uit de metingen blijkt
dat voor diégebieden waar eenduinsloot aanwezigis,de kwel resulteert in een stijging van
degrondwaterstand in de bollenpercelen van
maximaal driecentimeter. Dezestijging kon

DebodemvandeDuin-enBollenstreekschematischweergegeven.

Na tweejaar meten kan worden geconcludeerd dat de hydrologie in de bollenvelden
rondom DeZilk soms sterk kan afwijken van
dealgemeen gestelde normen. Kenmerkend is
hetgrillige verloop van de grondwaterstand
door deinvloed van neerslag. Hierdoor blijft de
groei van de bloembol achter bij het normale
productieniveau inde Bollenstreek. Verwacht
mag worden dat het karakteristieke piekerige
grondwaterstandverloop niet iets van de laatstejaren is.Welisevident dat de neerlag in de
rweedehelft van dejaren negentig bovengemiddeld is(met name herfst en winter) waardoor het fenomeen van hogere grondwaterstanden duidelijker naar voren komt.Tabel1
geeft van depilotperiode alsmede van twee
voorgaande seizoenen de hoeveelheden en het
verschil ren opzichte van het 30-jarig gemiddelde weer (meteo-station Lisse).
Het schadeseizoen geeft een aanzienlijk
lager neerslagtotaal dan de daaropvolgende
jaren. Deintensieve en aaneengesloten regenvalindeherfst/winter van 1958en 1999 heeft
geresulteerd in een langdurige vermindering
van deonrwatering in depercelen met alle
gevolgen van dien.Debollen in de percelen
met een lagere maaiveldligging en/ofeen
extensieve ontwatering ondervinden hiervan
het eerst degevolgen: limitering van degroei.
Het intensieve grondgebruik heeft in de afge-

Tabe
neerslag
(mm)
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verschil t-o.v.
30-jarig
gemiddelde

1996/1997
1997/1998
1998/1999

850

+6%

1130

+41%

1999/2000

1085

+}6%

717

-11%
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lopen decennia op veel plaatsen geleid tot het
dempen van greppels en watergangen en een
effectievere indeling (lees: schaalvergroting)
van de percelen.Gesloten drainage isveelal
hiervoor in deplaats gekomen, waarvan verwacht mag worden dat dedrainerende werkingop termijn zal zijn afgenomen.

Hoe nu verder?
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is
bezig met devoorbereiding van een nieuw
peilbesluit van Rijnlands boezem; een goede
waterhuishouding in deDuin- en Bollenstreek
ten behoeve vande bollenteelt weegt daarbij
zwaar in debelangenafweging. De metingen
indepilots leren echter dat uniforme, grootschalige maatregelen in deDuin- en Bollenstreek niet gewenst zijn, maar datjuist maatwerkdient teworden geleverd. In de praktijk
komt het erop neer dat per deelgebied de
drooglegging zou kunnen worden vergroot.
Aanpassingen van dedrooglegging is echter
maar een deeloplossing. Her istevens van
belang dat deontwatering binnen de percelen
verbeterd wordt, waardoor de invloed van
neerslag opde hoogte van de grondwaterstand

wordt teruggedrongen. Tedenken valt daarbij
aan versmallen van percelen (kleinere slootafstand),vrijlozende drainage,eventueel bemalen drainage.
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Resteert natuurlijk nogdevraag waardoor
deschade in het seizoen 1996/1997is veroorzaakt?Schadevan een dergelijke omvang heeft
zich immers inde(nattere)jaren daarna niet
meer voorgedaan. Veelen uitvoerig onderzoek
heefr plaatsgevonden om deoorzaken te achterhalen. Olsthoorn4) beschrijft het mechanisme van ijsiensvorming tijdens destrenge winter van 1996/1997en dedaaruit voortvloeiende
stagnatie vandooiwater/regenwatet met alle
gevolgen van dien.Dit lijkt na alle onderzoeken nogeen plausibele verklaring. Verder
moet geconstateerd worden dat de condities
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