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Vernattingbestrijding
bollenvelden:consequenties
vanwaterbeheerafgestemdop
ruimtelijkeinrichting

Eénvandehoofddoelstellingen ishet instandhouden vandebollenteeltalszwaartepuntin
deeconomievandeBollenstreek. Gestreefd
wordtnaarbehoudvanhet bollen(teelt)areaal
enduurzame teelt.Eenandere belangrijke
doelstellingishetgevenvaneenecologische
impulsaandestreek.Hetbetreft ondermeer
derealisatievanecologischeverbindingen,een
hydrologischebufferzone bijDeZilk,derealisatievannatuurontwikkelingsgebieden,de
verbeteringvandenatuurkwaliteit vanlandgoederenendebeschermingvanwaardevolle
graslanden enoeverranden.Verdermoetde
ruimtelijke inrichtingvandestreekzoveel
mogelijk inovereenstemmingworden
gebrachtwordenmethetwatersysteem ter
plekke.Dewatersysteembenadering zaleen
belangrijke afwegingsfactor vormeninde
ruimtelijke planvorming.

DCbollenvelden m deregioDeZilkinZuid-Holland vormeneenbelangrijkeschakel indeeconomie
vandeDum-enBollenstreek.Tochzijn derecltomstandtgheden momenteelverrevan ideaal.Telers
sprekenovereentoenemendevernatting vanhunpercelen. Uitverschillende metingen blijkt datde
droocile^guigineengrootdeelvanhetgebied legering is.l'erderwordendegrondwaterstanden opde
percelensterkbeïnvloed doordeneerslagintcnsitcit.Het Hoogheemraadschap van Rijnland is van
plan omdewaterhuishouding inhergebicd beteraj testemmenopdebollcuteelt.MetOranjewoud is
eeninteractief planvormingsprocesopgezet,waarbijspecialeaandacht isbesteedaan debetrokkenheidvandestreekbi| hetopstellenvan maatregelen. Momenteel looptecupcilbesliutprocediire.Het
bestuurvanhet hoogheemraadschap heeft inmiddels ingestemd methctonnvcrp-peilbesluit. Dit
artikelgaat m opdeachtergrond vanhetproject endestappen m hetprocesdiezijugeuomeii.Tot
slotwordtstilgestaan bi|depositiediehetwaterbeheer inneemttenopzichtevanderuimtelijke
inrichting vanhetbollengebicd.

Hetideeomeenhydrologische bufferzone
bijDeZilkaanteleggen,komtvoortuithet
strevenvandeprovinciesNoord-enZuid-Hollandomdeduinen tevernatten,zodatde
natuurlijke (nattere)omstandigheden terugkerenenoorspronkelijke duinvegetatieszich
kunnen herstellen.In1995 iseeneerstevernattingsfaseingezet,waarbij GemeentewaterleidingenAmsterdam hetwaterpeil inhet
Oosterkanaalverhoogde.Zoalsheternunaar
uitzietwordtookdedrinkwaterwinning,die
vanoudsherindeduinen plaatsvindt,gewijzigdenwordteentweede vernattingsfase
doorgevoerd.Alsverdergeenmaatregelenzoudenwordengetroffen, zoumeerwatervanuit
deduinen naarhetaangrenzende bollengebied
afstromen enzouookdekwelinditgebied
toenemen.Eenhydrologischebufferzone moet
ditvoorkomen.

Hetbollengebicd indedriehoekHeemstede,DeZilk,Hillegom ligtindeDuin-enBollenstreekenvormtéénvandebekenderebollengebiedenvanNederland. Internationaal
gezienstaathetgebiedbekendalscentrum
vandeNederlandsebloemboüencultuur.
Behalvebollen-,bloemen-enplantenvelden
kenthetgebiedookbossen,weilanden,vaarten,sloten,woonkernenen bedrijfsterreinen.
AandewestzijdeliggendeZuid-enNoordHollandseduinen.Ookinhetgebiedzelf
warenvanoorsprongstrandwallen enstrandvlaktenaanwezig.Indeloopvandeafgelopen
eeuwenishetgebiedgeleidelijk aansteedsverderincultuur gebracht.
Omstreeks 1650isdeTrekvaart tussenLeidenenHaarlemaangelegd,dievoordietijd
eensoortHSLgeweestmoetzijn.Vanafdietijd
heeft inhetgebiedookopgroteschaalontzandingplaatsgevondentenbehoevevandestedenbouwvanAmsterdam.Omdeontzanding
tefaciliteren zijn watergangenaangelegd,die
werdenaangetaktopdeLeidseTrekvaartende

Versnippering van het waterbeheer
VrijsnelnadeondertekeningvanhetPact
vanTeylingen(seizoen 1996/1997)kregende
bollentelers indeomgevingvanDeZilkte
kampenmetgewasschadedoorwateroverlast.
Vooraltelersinhetboezemland van Rijnland
raaktengedupeerd. Indejaren ernatradweliswaargeenschadeop,maarblevendetelers
hunverontrusting uitenovereentoenemende
vernattingvanhun percelenenverslechterde
teeltomstandigheden diedaarmeesamenhangen.Ookdeinwoners vandeDeZilk(gemeenteNoordwijkcrhout) toondenzichindit
opzichtherhaaldelijkbezorgd.Doorvochtige
kruipruimten vrezenzijaantastingvande
houten balklagenenvloerenvanhun woningen.Debollcntelerswijten detoenemendevernattingaanhetbeheervanhetboezempeilen
degereduceerdedrinkwaterwinning indeaangrenzendeduinen.Uitverschillendeonderzoekenisechtergeblekendathetboezempeil
naarbehorengehandhaafd wordt.Nietuitte
sluitenvaltdatdevernattingmedewordtver-
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RingvaartvandeHaarlemmermeerpolder. Nu
nogzijn veelvandezewatergangen inhet
landschapterugtevinden.Voorhetovergrote
deelmakenzeonderdeel uitvandeboezem
vanHoogheemraadschap vanRijnland.Opde
hooggelegen noord-zuid strandwallen tussen
deafgegraven gebiedenontstondeenaantal
dorpskernen.Deschaalvergrotingvandebollenteeltmediode19eeeuwleiddevervolgens
tot het nogverderafgraven vanstrandwallen
enhetomspuitenendiepdelvenvandiverse
strandvlakten.Metopkomstvandedrinkwaterwinninginhetnaastliggendeduinbegin
vorigeeeuwverdroogdedebollenstreek.Dit
hadtotgevolgdathetmaaiveldopdebollenpercelenweerverderafgegraven werd.
Pact van Teylingen
In1996hebbenoverhedenenmaatschappelijkepartijen inhetzogehetenPactvanTeylingenafsprakengemaaktovereenduurzame
ruimtelijke eneconomischeontwikkelingvan
deDuin-enBollenstreek indeperiodetot2015.
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Situatie na aanleg peilvakken

Effectvandeaankgvanpeilvakkenmetdroogleggingoppuntniveau;linksdehuidigesituatie,rechtsdesituatienadeaanleg.
oorzaakt door eendalingvan het maaiveld van
depercelen, veranderende klimatologische
omstandigheden (deafgelopen vijfjaren kenmerken zich door een hoeveelheid regenval
boven het langdungjaargemiddelde) en een
toenemende mechanisatiegraad inde bollenteelt (verslemping van debodem).Uit het
'Actueel Hoogtebestand Nederland' blijkt in
iedergevaldat meer dan de helft van het bollcnareaal in de omgeving van DeZilk een drooglegging heeft van minder dan 55tot 60 cm ten
opzichte van het winterboezempeil {62 cm
beneden NAP).Ook blijkt uit een tweetal proevendat de opbolling van de grondwaterstand
opde bollenpercelen sterk wordt beïnvloed
door de ncerslagintensiteit'ï.In periodes met
extreem veel neerslagwerden lokaal zelfs ontwateringdiepten van minder dan 30cmgemeten.Dezeomstandigheden zijn voor de bollenteelt verrevan ideaal2).Met het oogop
intensivering van hun bedrijfsvoering hebben
veelbollentelers zelfmaatregelen genomen om
degrondwaterstand op hun percelen beter te
kunnen reguleren. Dit heeft ertoegeleid dat in
dehuidige situatie ongeveer 85procent van de
percelen isvoorzien vaneen drainage, een
bronbemaling ofeen onderbemaling. Met
name deinrichting van onderbemalingen
strooktnietmet het waterbeheersplan van
Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin
juist wordt gestreefd naar het voorkomen van
versnipperd waterbeheer. Dit en de actualisatie
van het peilbesluit van Rijnlands boezem, vormen belangrijke aanleidingen om te zoeken
een oplossing voordegeringe drooglegging ter
plaatse van debollenvelden in de regio DeZilk.

Het draait daarbij niet alleen om het vinden
van de technisch besteoplossing, maar ook om
het vergroten van de betrokkenheid van de
streek bij de planvorming.

een waterstand die in het gebied wordt
geregeld en niet afhankelijk isvan verafgelegen boezemgemalen
en preventiefreageren op (verwachte) natte perioden.

Interactief planvormingsproces
In2000kreegingenieursbureau Oranjewoudopdracht om samen met deinwoners van
destreekteonderzoeken welkemaatregelen
getroffen moesten worden omdevernatting op
eeneffectieve wijze aan tepakken.Het project
werd begeleiddooreenwerk-en projectgroep,
waarin naastdeprovinciesen het hoogheemraadschapookWLTO,Conscpt(samenwerkingsverband vanmilieuverenigingen inZuid-Holland)enGemeentewaterleidingen Amsterdam
participeerden.InoverlegmetRijnland werd
eeninteractiefplanvormingsproces opgezet,
waarbij belanghebbenden hun inbreng konden
leveren viaenquêtes,interviews,inloopavonden,
werkateliersengezamenlijk overleg.Deinsteek
richtingdebollentelerswerdwezenlijkanders.
Waarvoorheenvooralwerdgediscussieerd over
demogelijke oorzakenvanvernatting, moest nu
wordennagedacht overgeschikte, integrale
oplossingsrichtingen.
Uit degehouden enquête en een informatiebijeenkomst voordebollentelers in het
gebied bleekdatzij vijfeisensteldenaan de
waterhuishouding:
een ontwateringdiepte van 55cm en een
maximale opbolling van de grondwaterspiegelophet perceel van 15cm,
handhaving van het huidige zomerpeil,
aanpassing van het winterpeil op (natte)
omstandigheden,

Om aan dezeeisen tegemoet te komen
waren diverseoplossingen denkbaar. Belangrijk daarbij wasdat tetreffen maatregelen
geïntegreerd moesten kunnen worden met de
plannen voordeaanleg van de hydrologische
bufferzone en een verdere vernatting van de
duinen. Ookde flexibiliteit, waatmeegeanticipeerd kan worden op veranderende klimatologischeomstandigheden, waseen belangrijk
criterium voor degeschiktheid van maatregelen.Opgrond van een maatregelenplanï)
isbesloten om in het gebied aparte peilvakken
aan te leggen,die inde wintet worden afgesloten van Rijnlands boezem en waarbinnen het
oppervlaktewaterpeil wordt verlaagd tot
gemiddeld een drooglegging van 60a70cm
ontstaat.

Visueel ontwerpen
Bijde technische uitwerking vandegekozenpeilvakvariant isveelvuldig gebruik
gemaakt van het 'Actueel Hoogtebestand
Nederland'. Ditgridbestand isomgezet naar
eenzogeheten DigitaalTerreinmodel.Dit is
vervolgensgekoppeld aan een geografisch
informatiesysteem, waardoor de beschikbare
basisinformatie ruimtelijk kon worden gepresenteerd.Zoontstond bijvoorbeeld snel
inzicht in de hoogteligging van de bollenpercelen ten opzichte van deomliggende dorpsH2O
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kernen, duinen, landgoederen en dein het
gebied aanwezige infrastructuur. Het model is
ookgebruikt voor statistische berekeningen
om deverschillen in maaiveldhoogten op perceelsniveau te karakteriseren.
Met GIS-kaarten werd in één oogopslag
duidelijk wat de aanlegvan peilvakken betekende voor dedrooglegging van de percelen,
op welkepercelen aanvullende voorzieningen
moesten worden getroffen en welke watergangen indepeilvakken werden betrokken.
Dit was van belangvoorde inloopavonden,
waar de beschikbare informatie snel voor een
breed publiek moest worden ontsloten zodat
discussies met telersen andere betrokkenen
gerichter gevoerd konden worden. Met de
telers isaan dehand van vervaardigd kaartmateriaal verkend ofoptimalisatie van het ontwerp mogelijk was.Daarbij is bijvoorbeeld
gekeken naar mogelijkheden om depeilvakbegrenzingen aan tepassen ofpeilvakken aan te
sluiten opaan aangrenzende polders.Ook zijn
met de telers aandachtspunten geformuleerd
voor het op testellen peilbesluit.

Inrichting peilvakken
Het uiteindelijke ontwerp voorziet in de
aanleg van tien peilvakken*).Het isde bedoeling dat de peilvakkenjaarlijks van september
tot april afgesloten worden van Rijnlands boe-

Effectvondeaanlegvanpeilvakkenmet

Huidige situatie
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zem.In deze periode krijgt ieder peilvak een
vast,eigen oppervlaktewaterpeil dat variërend
tien tot 25cm lager ligt dan het winterboezempeil.Om vismigratie mogelijk te maken
wordt inéén van depeilvakken langs deLeidscheTrekvaart een vistrap aangelegd. In de
zomer wordt het waterpeil door middel van
inlaten ter plaatse van degemalen weer op
boezempeil gebracht. Opeen aantal plaatsen
wordt een extra voorziening getroffen, zodat
dedoorgang voor motor- en roeibootjes in de
zomerperiode niet belemmerd wordt. Ieder
peilvak wordt voorzien van een telemetrisch
aangestuurd gemaal,dat water uitslaat naar
Rijnlands boezem. Degemalen hebben een
capaciteit variërend van vijftot 40kubieke
meter per uur.
Middels analytische profielberekeningen
isbepaald welkewatergangen moeten worden
verbreed en/ofverdiept om ervoor te zorgen
dat het verhang in het peilvak niet groter
wordt dan vijfcentimeter. Om deLeidseTrekvaart alsonderdeel van een ecologische verbindingszone enigszins teontzien,zijn de
lozingspunten waar mogelijk verplaatst naar
deRingvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Aangezien het verlaagde peil alleen in de winterperiode wordt ingesteld, wordt verwacht
dat deaanleg van peilvakken vooral zal ingrijpenopdegemiddeld hoogste grondwaterstand

opperceelniveau; linksdehuidigesituatie,rechedesituatienadeaanleg.

Situatie na aanleg peilvakken

en niet ofnauwelijks opdegemiddeld laagste
grondwaterstand. Dit iseen belangrijk pluspunt met het oogop deeffecten voor de
begroeiing, kunstwerken en bebouwing in en
rond de peilvakken.
Verwacht wordt dat de invloed van de
neerslagintensiteit opdeopbolling van de
grondwaterspiegel opdebollenpercelen met
deaanleg van peilvakken niet kan worden
weggenomen.Afhankelijk van deperceelsbreedte blijft de aanleg van een drainagesysteem daarom noodzakelijk. Omdat het oppervlaktewaterpeil binnen depeilvakken wordt
verlaagd tot eengemiddelde drooglegging van
60à70cm,kunnen dezesystemen echter onder
vrij verval functioneren. Deaanwezige onderbemalingen en bemalen drainagesystemen
worden na de aanlegvan peilvakken dan ook
overbodig. Dit iseen belangrijk voordeel,
gezien het doel dat Rijnland zich in haar
waterbeheersplan heeft gesteld om vóór2004
de aanwezige onderbemalingen in haar
beheergebied te inventariseren en voor90procent tereguleren ofte saneren.

Hydrologische bufferzone
Alservoorgekozen wordt om de waterwinning in deLuchterduinen de komende
jaren verder teverminderen, zaldit gepaard zal
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gaanmeteentoenamevandehoeveelheid freatischgrondwater datafstroomt naarhetaangrenzendebollengebiedeneentoenamevande
kwelvanuitdeeersteentweedewatervoerende
lagen.Voordeopvangvanfreatisch grondwateriseenfluxgestuurde randsloot ontworpen,dietussendeduinen endebollenvelden
wordenaangelegd.Derandslootbestaat uit
drieapartecompartimentenmetiedereenvasteonderbemahngtenopzichtevanhetboezempeil.Detoenamevandekwelvanuitde
eersteentweedewatervoerendelaagblijktverwaarloosbaar tenopzichtevandehoeveelheid
neerslagdiegemiddeldmoetwordenafgevoerd.Kiwa5'berekendedatzelfsmeerkwel
ontstaatdoordeaanlegvanpeilvakkendan
doordevernattingvanhetduingebied,nadat
peilvakkeneneenrandslootzijnaangelegd.De
verwachtekweltoenamekandanookzonder
problemenwordenopgevangenmetdevrijvervaldrainage,dietochalnodigisomovertollig
hemelwaterversneldaftevoeren.
Discussie
Deaanlegvanpeilvakkeninomgevingvan
DeZilkvloeitineersteinstantievoortuitde
ambitiesdiebetrokken partijen voordeDuinenBollenstreekhebbenuitgesprokenomhet
bollenareaal tebehoudenendestreekeenecologischeimpulstegeven.OpbasisvanhetPact
vanTeylingen kandevraaggesteld wordenof
hetwaterbeheer'sturend'danwei'volgend'is
inderuimtelijke ontwikkelingvanhetgebied.
Vanuitdehydrologieenhetwaterbeheergeredeneerdzijn hetverdervernattendeduinsysteemende(inmiddels telaagliggende)aangrenzendebollenveldenmetzeerhogeeisen
aanhetpeilbeheerenreguleringvangrondwaterstanden onverenigbaar. Aanpassingenin

DeZilk enomgeving(foto:AerophotoEelde).
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hetwatersysteemzijndusnoodzakelijk (water
isvolgend)offuncties moetenwijzigen (water
issturend).Omdat nochhetbeleidtenaanzien
vandevernattingdeduinen,nochde functie
vanbollenteeltbijbesluitvorming terdiscussie
(konden)wordengesteld,bestaatslechtséén
conclusie:waterishier'volgend'.
Ditheeft ertoegeleiddatdebesluitvormingdoorhetbestuurvanhetHoogheemraadschapvanRijnland gepaardgingmeteen
zwareafweging endatbesluiten uiteindelijk
nietunaniemzijngenomen.Deruimtelijke
inrichtingvandestreekisleidendgeworden
bovendekansenenbedreigingendiehet
watersysteem biedt.
VoorDeZilkbetekentditmaatwerk,waarbijhetwaterbeheer waarmogelijkmoet
wordenafgestemd opdewensenvande
gebruikersvanhetgebiedenmoet kunnen
anticiperen optoekomstige ontwikkelingen.
Omtekomentotmaatwerkis gekozenvoor
eeninteractiefplanvormingsproces, waarbij in
samenspraak metdestreekgezochtisnaarde
technisch besteoplossing.IngevalvanDeZilk
bleekdezeaanpak tewerken.Tijdens inloopavonden werdenpartijen (zoweldewaterbeheerdersalsdebollentelersendemilieuorganisaties)gestimuleerd omzichteverdiepenin
eikaarsbelangenenpositie.Daardoor hebben
partijen alineenvroegstadiumeenvrijgoed
beeldgekregenvandegevoelighedendieleven
inhetgebied.Deaanpakheeft gedurende het
planvormingsproces ookgeleidtoteenverbeteringvandeonderlinge verstandhouding.
Ookintechnischopzichthaddeinteractieve
aanpakeenmeerwaarde.Despecifieke kennis
diebijbollentelersenanderebelanghebben-

deninhetgebiedaanwezigis,isgebruiktom
hetontwerpteoptimaliseren. Uiteindelijk
heeft ditineenbetrekkelijk kortetijdgeresulteerd ineendoelmatigeneenmeerdoorde
streekgedragenontwerp.Welkunnenvraagtekenswordengeplaatstbijdeondergeschikte
positiediehetwaterbeheer inhetPactvan
Teylingen inneemt tenopzichtevanderuimtelijke inrichtingvanhetgebied.InhetconceptStructuurschema GroeneRuimte-2
wordendeprioriteiten iniedergevalanders
gesteldenwordtjuistgekozenvoorwaterals
ordenendprincipe.Medevanwegedeproblemenmethetwaterbeheeropteerthetstructuurschema vooreenverdunningvandebollenteeltlangsdebinnenduinrand. Voorwaarde
isweldatdebestaandebollengebieden vanuit
hetoogpuntvanrecreatieentoerismeeensubstantiëleomvangblijven houden.Alsdeaanbevelingen beleidsmatigwordenovergenomen,ontstaannieuwekansenvoorhet
realiserenvaneenbredere,extensiefbeheerde
overgangszonetussendeduinenendebollenveldenmetmogelijkheden voorwaterberging
ennatuurontwikkeling. Bijhet binnenkort
doordeProvincieZuid-Holland optestellen
nieuwestreekplan isdeinzetvanRijnland dan
ookdatvoordezestreekoptermijn dekwetsbarebollenbedrijven zoudenmoetenverdwijnen.Hierbij spelennietalleendeeerder
genoemdehydrologischeargumenten eenrol,
maarookderelatiefslechtewaterkwaliteitals
gevolgvandebollenteelt.Zolangechterniet
aandehuidigeinrichtingvanhetgebiedmag
wordengetoornd,blijft deaanlegvanpeilvakkenmeteenrandslootdemeestrobuusteen
duurzameoplossing.
Vervolg
Nu hetalgemeenbestuurvanhetHoogheemraadschap vanRijnland afgelopen
maandmethetpeilbesluitheeft ingestemd,
kanhettergoedkeuringaandeprovincies
Zuid-Holland enNoord-Holland worden
voorgelegd,waarnaopnieuweenterinzage
leggingvolgt.
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