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Water-enstoffenbalansvan
eennieuwbloembollengebied
PETER SCHIPPER, GRONTMIJ ADVIES & TECHNIEK
GOVERT VERSTAPPEN.RIZA

In de reedsbloemrijkeAnna Paulownapolder in de kopvan Noord-Holland komt een nieuw grootschalig bloembollenteeltgebied: Hollands Bloementuin. Het moet een belangrijke economische
impulsgeven aan deregio. Om de milieubelasting te beperkenzijn doordeoverheid en de bloembollensector in het convenant Uitvoering Overeenkomst Milieubeleid Bloembollensector diverse
emissiereducerende maatregelen afgesproken. Desondanks kan hetgebruik van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen ook indetoekomst leiden tot waterkwaliteitsproblemen. Daarnaast kan de
versnelde afvoer van regenwater ongewenste piekajvocren veroorzaken. Door deinitiatiefnemer, de
coöperatieWestpolder, wordt in Hollands Bloementuingestreefd naar eenmeerduurzame inrichting
dooreen uitgekiend ontwerp van het watersysteem. Uit onderzoek is(met behulp van modelsimulaticsjgeblekeii dat depiekajvocren van water ende normoverschrijdingen van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen dan in belangrijke mate kunnen wordengereduceerd.
Hollands Bloementuin staat voor bloembollenteelt op ruim 400ha in de Anna
Paulownapolder. De bestaande Heigrond
(voornamelijk in gebruik als akkerbouw)
wordt daartoe opgehoogd met zand. Het
uitgekiende watersysteem dat voor het project
isontworpen, kenmerkt zich door een gescheiden aan- en afvoer van water, een ruime

dimensionering van het open water en een
grootschalig helofytenfilter.
Uit metingen in bloembollengebieden
blijkt dat de concentraties van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
frequent de normen overschrijden 1 ! In afbeelding 1 is een overzicht gegeven van de

metingen van het Hoogheemraadschap
Uitwaterende Sluizen in Hollands
Nootderkwartier 2 ).Naast stikstof en fosfor
blijkt ook carbendazim de norm veelvuldig te
overschrijven. Bijdeze kwaliteitsgegcvcns
dient wel te worden opgemerkt dat deze
vooral voor de nutriënten mede wordt bepaald
door inlaatwater, kwelwater en de aanwezigheid van andere teelten. Naast de
kwaliteitsproblemen geldt voor bloembollenteeltgebieden in het algemeen dat het regenwater relatiefsnel wordt afgevoerd waardoor
wateroverlast in benedenstroomse gebieden
kan ontstaan.
Met het oogop de milieubelasting die
gepaard kan gaan met de teelt van bloembollen, wilden de regionale en plaatselijke
overheden in Noord-Holland graag antwoord
hebben op de volgende vragen:
Voldoet het ontworpen watersysteem aan
de milieudoelstellingen?
Wat isde meerwaarde van de voorgestelde
milieumaatregelen (met name het
helofytenfilter)?
Isde belasting van het oppervlaktewater
in de toekomstige situatie hoger dan in de
huidige situatie?
Wat isde bandbreedte in de te vetwachten
waterkwaliteit door deonzekerheid in de
emissies?
Voor het beantwoorden van deze vragen is
de studie 'Water- en stoffenbalans Hollands
Bloementuin' 3 ' uitgevoerd. Om de meerwaarde van het helofytenfilter aan te kunnen
tonen isin deze studie naast het ontworpen
watersysteem (verder aangeduid als uitgebreid
watersysteem) ookeen alternatiefmet minder
open water uitgebreid getest.

Methode
Ajb.1

Concentratiesnutriënten,carbendazimenMITCinhetoppervlaktewatermeebiedenmetbloembollenteelt,
beheersgebiedHoogheemraadschapUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier. Derangesvolgensdepo
percenticlwaardcnzijnweergegevenindeboxplots,terwijldeextremewaarimdoordelijnenwordtweergegeven.
455

20 9

Legenda

r

LT1 J -

16

+ = norm

r
£ 10

1

8-

*

6420-

95%
5%
min

* • gemiddelde

14

u

•" max

h"

18

+

*
—-l i._l

carbendazim
(pgfl)

*

1

1

—±
MITC
(Mg")

1

1
N-tot
(mgN/1)

L=«
P-tot
(mgP/1)

Het watersysteem
In destudie is het uitgebreid watersysteem en een alternatiefzonder helofytenfilter uitgewerkt. Het uitgebreid watersysteem heeft een totale open waterberging
van 7,1procent, waarvan 2,6procent voor het
helofytenfilter, 1,6procent voor een waterbuffer ter plaatse van een oude kreek en 1,9
procent voor de perceelsloten en afvoersloten
isgereserveerd. Het alternatieve watersysteem
heeft geen helofytenfilter en waterbuffer en
heeft om te voldoen aan de norm voor piekafvoer en maximale peilstijgingen meer
wateroppervlak in de perceelsloten (totale
open waterberging 4,1procent).Beide watersystemen voldoen aan deprovinciale beleidslijnen waarin gepleit wordt voor 'waterrijke'
bollengebieden.

1

Op basis van neerslag- en verdampingsgegevens van 1974t/m 15176alsmede een
extreme neerslaggebeurtenis isde vochthuisH 2 O # 41999

13

PLATFORM

houding van de bollenpercelen gesimuleerd
met het programma MUST(aModel for
Unsaturated flow above aShallow water
Tabel)4).Het oppervlaktewater isvoor dezelfde
perioden gedetailleerd doorgerekend met het
programma DUFLOW5)met als input de met
MUST berekende aan- en afvoeren.
Emissies
Zowel in het huidige akkerbouwgebied als
in degeprojecteerde bloembollenteelt worden
bestrijdingsmiddelen gebruikt waardoor
emissies optreden naar het oppervlaktewater.
Uit pragmatische overwegingen zijn twee
bestrijdingsmiddelen geselecteerd met een
sterk verschillende toepassing: carbendazim,
dat wordt gebruikt voor bolontsmetting en
onkruidbestrijding en MITQ een omzettingsprodukt van metam-natrium dat wordt
gebruikt voor grondontsmetting. De emissies
zijn ingeschat met behulp van het
programma PESCO(Pesticide Emissie
Screeningsmodel Oppervlaktewater)6). PESCO
berekent opbasis van het gebruik en (tijdstip
van) toediening voor de verschillende emissieroutes een gemiddeldejaarvracht naar het
oppervlaktewater. Het model is ontwikkeld
door het RIZAvoor de landelijke
Watersysteemverkenning en istoegepast voor
deMJP-G emissie-evaluatie 19957).
De emissies van nutriënten, die vooral
worden veroorzaakt door uitspoeling, zijn
ingeschat op basis van modelberekeningen
metANIMO diespecifiek zijn uitgevoerd voor
twee proefboerderijen met bloembollenteelt 8).
Hierbij is aangenomen dat het organisch stofgehalte oppeil wordt gebracht binnen de
wettelijke verlies- en aanvoernormen.

DetulpishetsymboolvoordeNederlandsebloembollenteelt.DekopvanNoord-Hollandishetgrootsteaaneengesloten
bloembollentecltgebiedvandewereld(Foto:FrankBrandsen).

Waterkwaliteit
Het stofgedrag in het watersysteem is
gesimuleerd met behulp van DUFLOW.Voor
de simulatie van de bestrijdingsmiddelen is
een nieuwe kwaliteitsmodule vervaardigd.
Voorcarbendazim zijn fotolyse en biodegradatie de belangrijkste processen, voor
MITC isdit vooral vervluchtiging en daarnaast hydrolyse, fotolyse en biodegradatie.
Deze processen zijn volgens een ie orde
kinetiek in de nieuwe kwaliteitsmodule ingebouwd.Sedimentatie en tesuspensie van
bodemmateriaal spelen voor beide stoffen een
geringe rol maar zijn wel in de module opgenomen opdat dezegemakkelijk isaan te
passen voor andere organische verbindingen.

•externe aan- en afvoer (DUFLOW)
•aan- en afvoer percelen (MUST)
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Voorhet stofgedrag van denutriënten isde
gestandaardiseerde kwaliteitsmodule EUTROFi
met name voordewerking van het helofytenfilter openkeleonderdelen aangepast. Omtrent
dewerking van een helofytenfilter bestaan nog
veelonzekerheden, vooralvanwege dediscutabelewerking tijdens winterse perioden. Om
niet teoptimistisch terekenen isinde winter
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Berekendeaan-enafvoer vanwater inhet uitgebreidewatersysteem, via drainage(berekend ma MUST)en
van/naar hetexterneoppervlaktewater(berekend metDUFLOW).
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en tijdens neerslagrijke perioden in de
zomer. In dergelijke
perioden vindt
minder omzetting
van deze stoffen plaats
door de lagere temperaturen en kortere
verblijftijden in het
oppervlaktewatersysteem. Voor het
inlaatwater isgerekend met een bandbreedte voor de
concentraties.

Resultaten
Waterkwantiteit
De berekende
wateraanvoeren en
S 0,5
-afvoeren via de
drainage van de
percelen alsmede via
het oppervlaktewater
(externe aan- en
afvoer) zijn voor het
uitgebreid watersysteem weergegeven
in afbeelding 2.Door
de nauwe bandbreedte waarbinnen
de grondwaterstanden
dienen te worden
gereguleerd (0,5à0,7
m -mv) wordt de
neerslagsnel naar de
perceelsloten afgevoerd en is tijdens
droge perioden wateraanvoer nodig. Door
de ruime dimensionering vindt vertraging
en een duidelijke
piekafvlakking plaats.
Ook worden de
toelaatbare peilstijgingen (0,3m) in
het oppervlaktewater
niet overschreden. De
Aß>. 3
Concentrarieverloopjbsfor,stikstof MITCencarbendaziminhet uitgebreide
beperking van de
watersysteem.
wateraanvoer is
gering maar kan
worden
vergroot
door
grotere
peilfluctuaties
deopname door waterplanten en microbiele
in
(delen
van)
het
watersysteem
toe te staan.
afbraak gesteldop 5procent (ten opzichte van
Voor
het
alternatieve
watersysteem
(geen
dezomer).Tussen dezomer- en winterperiode
helofytenfilter
en
waterbuffer)
is
berekend
dat
iseengeleidelijkeovergang ingebouwd.
ruim
4
procent
open
waterberging
nodig
is
om
Deemissies van de nutriënten en bestrijte voldoen aan dedezelfde normen voor piekdingsmiddelen zijn in de kwaliteitsmodelleafvoeren
en peilstijgingen.
ring gekoppeld aan de perceelafvoeren. Dit
betekent in feite dat deemissieszijn toegekend als perceelafvoeren met een constante
concentratie. Hierdoor zijn de vrachten naar
het oppervlaktewater het grootst in de winter

Emissies
Deemissies van bestrijdingsmiddelen
treden vooral op door uitspoeling(MITC),

uitlekken van de bollen na dompelen
(carbendazim) en druppeldrift (carbendazim).
Deberekende emissie isvoorbeide stoffen
ongeveer 0,5procent van het totale gebruik.
Uit deemissie-evaluatie MJP-G 1995?) blijkt een
vergelijkbaar emissie-percentagevoorallestoffen samen. Deondiepe grondwaterstanden
brengen met zich meedat het fosfaatbindend
vermogen vandebodemgering is.Hierdoor
kan eenbelangrijk deelvan het fosfaatoverschot
uitspoelen.Vanhet nitraatoverschot verdwijnt
ondanks deintensieve drainage een belangrijk
deeldoor denitrificatie als stikstofgas.
Deonderlinge vergelijking van de interne
belasting tussen beide watersystemen ende
huidige situatie isweergegeven in afbeelding 4
(linkerzijde).Voorcarbendazim isin het alternatieve watersysteem door hetgrotere wateroppervlak in deperceelsloten deemissie via
drift groter dan in het uitgebreide watersysteem.Voorde bestrijdingsmiddelen iseen
vergelijking met de huidige situatie niet goed
mogelijk omdat debeschouwde bestrijdingsmiddelen vrij specifiek zijn voor de bloembollen en niet ofnauwelijks in deakkerbouw(=
huidige situatie) worden toegepast.
Voor Hollands Bloementuin isookeen
agrarisch servicecentrum gepland,een facilitair
bedrijfvoorde bollensector voor het koelen,
bewaren engeven van temperatuurbehandelingen, mogelijk aangevuld met faciliteiten om
bollen tespoelen,pellen en in tepakken. Dit
vormt eengoede kansom de implementatiegraad en efficiëntie van emissiereducerende
maatregelen verder te vergroten.
Waterkwaliteit
Deresultaten van de waterkwaliteitsberekeningen zijn voor het uitgebreide watersysteem weergegeven in afbeelding 3.Uit de
afbeelding blijkt het sterke verschil tussen de
concentraties in de perceelsloten en m de
hoofdwatergang na passage van het helofytenfilter. Deextra verblijftijd in het helofytenfilter heeft de grootste daling tot gevolg.
Tijdens hevige regen spoelen veelstoffen uit
en isde verblijftijd van het water in het
systeem kort (enkeledagen),met hoge concentraties in de waterlaag.Tijdens droge perioden
isde verblijftijd lang, en is de uitspoeling
gering.Bij een sterk vluchtige stofzoalsMITC,
isdit effect het sterkst; alleen bij hevige regenval iseen substantiële hoeveelheid MITCin de
waterlaag aanwezig. Gedurende droge perioden isMITCbijna afwezig. Carbendazim, dat
vrij traag verdwijnt door autolyse,blijft in
hogere concentraties aanwezig. Het aldus
berekende concentratieverloop vóór passage
van het helofytenfilter isingrote lijnen in
overeenstemming met de monitoringsgegevens in de huidige bloembollenteelt (zie
afbeelding 1).
H 2 O # 4.1999
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systeem,deelsvoorzienvanrietofandere
helofyten, datisontworpen voorhet
gehele projectgebied,
het beperkenvanopenwateropperceelsniveau(nabij de bedrijfsgebouwen).

Ihuidige situatie
Duitgebreidwatersysteem
Ialternatief watersysteem

Ajb.4

Interneenexternestojjenbelastin/j.Onderexternebelastingwordenhierdeuitgaandevrachtenviahet
uitlaatwater[naardeboezem)bedoeld.

Doordelangeverblijftijd vanhetwaterin
dezomerendehogebelastingindewinterzal
defosfaatconcentratie indezomervoornamelijk wordenbepaalddoorevenwichten metde
waterbodem, hetgeenmoeilijk istekwantificeren.Daaromisopbasisvanexpertjudgementindezeperiodeneenbandbreedtevoor
deondergrensvandeconcentratiesaangehouden van0,15tot0,5mgP/l.Ditisnog
altijd veellagerdandehuidige kwaliteitvan
hetinlaatwater (zomergemiddelde 4,6mgP/1)
endewaterkwaliteit ingebieden metgeconcentreerdebloembollenteelt (zieafbeelding 1).
Stikstofspoeltvoornamelijk uitindevorm
vannitraat. Omdatdedenitrificatiegedurendedewinterperiode wordtgeremd,isde
nitraatconcentratie gedurendedewinterook
inhetuitgaande water hoog(circa 10mgN/l).
Dewaterkwaliteit indeperceelsloten
wotdt hoofdzakelijk bepaalddoordeemissies
omdat hierdezuiverendeprocessen inhet
watetsysteem geen kanskrijgen doordekorte
verblijftijden. Eensubstantiële verbetering
kanhierdusalleenworden bewerkstelligd
doorafname vandeemissies.Inhoeverrede
hierberekendeconcentraties overeenkomen
metdehuidige praktijk isniettezeggen
omdatdemonitoringvandewaterkwaliteit
nietopperceelsniveau plaatsvindt.
Deuitgaandevrachtenaanstoffen, hier
aangeduidalsexternebelasting,zijnweergegeveninafbeelding 4(rechterzijde].Deze
vrachten wordenvoornamelijk bepaalddoor
(winter)perioden methogeafvoer enhoge
l6
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concentraties.Indezomerperiode isde
uitgaandewaterstroom klein,enzijndestofconcentratieslaag.Hethelofytenfilter heeft
eengrootverwijderings-rendement voor fosfor
(ruim50procent)enMITC(bijna 100 procent).
Uitafbeelding 4blijkt datdeexternebelasting
vanhetuitgebreidwatersysteem voorallestoffenduidelijk minder isdanhetalternatieve
watersysteem.Tenopzichtevandehuidige
situatie,diealleenvoordenutriëntenkan
wordenvergeleken,isdeexterne stikstofbelastinggroterendebelastingmetfosfor ietskleiner.Inhetonderzoekisverdergeblekendatde
bandbreedtes vanonzekerheden indeemissies
sterkdoorwerken opdeexternebelastingmaar
inminderemateopdeconcentratieniveausin
dezomer.Vooraldeconcenttatiesvanfosfor in
dezomerzijn weiniggevoeligvoorveranderingvandeemissiesomdatdeondergrens
sterkwordt bepaalddoorevenwichten metde
waterbodem.

Hetvoorgenomen watersysteem voldoet
quapiekafvoeren enpeilstijging ruimschoots
aandegesteldemilieudoelstellingen. Debeperkingvanexternewateraanvoer isgeringmaar
kanwordenvergrootdoormeerpeilstijgingtoe
testaanin(delenvan)hetwatersysteem.
Tenopzichtevandehuidigesituatie geeft
deomschakelingnaarbloembollenteelteen
toenamevandeemissiesvandebeschouwde
stoffen binnen hetgebied.Devrachten diehet
gebiedverlatenzijn inhetuitgebreide watersysteemongeveer50procentofmeerlagerdan
inhetalternatievewatersysteem.Voorstikstof
isditvetschilkleiner.Hethelofytenfilter geeft
voorallestoffen eenduidelijke verbeteringvan
dewaterkwaliteit.Vooralindezomerperiode,
alsdeconcentraties vandenutriëntenhet
meestkritischzijn, isdemeerwaardevanhet
helofytenfilter evident.Opmetkelijk isdathet
uitgeslagen watervoorfosfor, carbendazimen
MITCzelfseenbeterewaterkwaliteit heeft dan
het huidige inlaatwater (voorstikstofalleenin
dezomer).
Ondanksdatveelonzekerheden bestaan
vetdienthetinhetalgemeen aanbevelingom
vooreennieuwwatersysteem deemissiesen
tesulterendewaterkwaliteit te kwantificeren.
Hiermeewordtnamelijk hetinzichtinde
werkingvanhetsysteemvergrootenkomen
leemten inkennisbeterboventafel. %
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