PLATFORM

grondwaterstanden. In deogen van de kwekets
en de taxateurs ging het om wateroverlast,die,
het kon niet andets, wel het ditecte gevolg
moest zijn van de kort daatvoot genomen
vernattingsmaattegelen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Vemattinginhetduinoorzaak
vanmiljoenenschadeaan
bloembollen?
DR.IR. T. OlSTHOORN, GEMEENTEWATERLEIDINGEN AMSTERDAM

Na vernattingsmaatregelen in hetzuiden van deAmsterdamse Waterleidingduinen in 15195 m l996
trad in lietgroeiseizoen 1596/97voorzesmiljoengulden schade opaan debloembollenteelt inde
wijde omgeving. Door Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Grontmij enTNO is uitgebreid onderzocht 111 hoeverredezeschade nu we!ofniet aan deveniattingsmaatregelcn 111 het duin iste wijten.
Grontmij enTNO kwamen erniet uit. Gemeentewaterleidingen houdt het opijslensvorming tijdens
destrenge winter van 1996/97, omdat dat vooralsnog het enige mechanisme isdat met degegevens
strookt.

Ajb.1:

Hieruit blijkt dat TNO ook niet weet
waardoor dieenorme schade veroorzaakt
werd.WatGemeentewatetleidingen betreft
staat de vetklaring van ijslensvorming nog
altijd overeind, althans tot iemand met iets
beters komt, omdat deze met alle metingen en
verschijnselen overeenkomt. Helaas heeft
TNO niet kritisch gekeken naar het argument
van de kwekets,dieop grond van gewaskenmerken concluderen, dat de schadezich pas in
het voorjaar heeft voorgedaan. Mogelijk is dit
de reden dat TNO er niet uitkwam: in het
voorjaar waser namelijk niets aan de hand,
noch met het weer, noch met de grondwaterstand, dit in tegenstelling tot de unieke Elfstedenwinter die eraan voorafging.

kanaal ook uitviel (1,2miljoen kubieke meter
perjaar).Praktisch direct daatop trad in het
groeiseizoen 1996/97grote schadeop aan de
bloembollen in destreek tussen Vogelenzang
en Voorhout.DeHagelunie taxeerdede directe
schade bij de47kwekets diezich gemeld
hadden opcircazesmiljoen gulden.De taxateurs stelden bovendien vast de bollen gestikt
waren, hetgeen notmaliter het gevolgisvan
zuurstofloosheid, die kan optreden door hoge

Na uitvoerig vooronderzoek en aanpassing
van devergunning voor onttrekking en infiltratie,zijn in deAmsterdamse Waterleidingduinen in 1995en 1996vernattingsmaatregelen
doorgevoerd.Zo is 2,5kilometer van het in het
zuidwesten van de duinen gelegen Van
LimburgStirumkanaal gedempt (februari 1995)
en ishet peil van het Oosterkanaal met 50cm
verhoogd (april 1996),waarmee de continu
lopende artesische diepe winning langs dit

DeAmsterdamseWaterleidingduinengrenzeninhetzuidenaandeduin-enbollenstreek.
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Uiteraard wasook bij GemeentewaterleidingenAmsterdam de schrik groot:zo'n één
op één relatie kan immers bijna niet missen.
Direct wetd op onderzoek uitgegaan. Daarbij
isgetracht de diverse factoren zoveel mogelijk
te kwantificeten. DeGrontmij heeft het uitgevoerde onderzoek kritisch beschouwd. Er
werden wel veel factoren aangedragen, maar
eenduidig was het rapport allerminst. In elk
geval konden de kwekers zich er niet in
vinden.Viahun rechtsbijstandsverzekeraar
hebben zij vervolgens NITG-TNO ingeschakeld om dezaken nog eensgrondig te bekijken. Ditjaar verscheen het eindrapport. (Een
samenvatting is tevinden in het blad Tnformatie' van NITG-TNO van 7oktoberj.1.).

1B37«

« " — ' * ^W POl

Het isbelangrijk om de metingen onder
ogen tezien. In het midden van twee percelen
op slechts 50metet van deduinrand is gedurende het hele rampseizoen continu (op
uurbasis) degrondwaterstand gemeten. Het
toeval wildat in één van de percelen de schade
enorm was,terwijl in het andere geen schade
optrad. Dit biedt dus uniek vergelijkingsmateriaal. Degrafiek van degrondwaterstand in
het petceel met maximale schade (afbeelding
2)laatzien dat degrondwaterstand, behoudens tijdens buien, niet verhoogd is.Behalve
tijdens gebruik van debronnering in het schadevrije perceel (afen toe),zijn de grondwaterstanden in beide percelen gelijk. In perioden
zonder neerslagzijn deze grondwatetstanden
bovendien niet hoger dan het boezempeil, dat
zich praktisch voortdurend op ongeveer 65cm
beneden NAPbevond.Zou er sprake zijn van
verhoogde grondwaterstanden waarin de bol
zou zijn ondergedompeld, dan zouden deze
tenminste in het schadepetceel te zien
geweest moeten zijn.
H^O
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Verloopcontinugemetengrondwaterstandinperceelop50 metervan duin-

Voorbeeldvanopgetreden gewasschade.

rand, waarin maximaleschadeoptrad.

Een tweede aspect was het feit dat een
aanzienlijk deel van deschadepercelen zich
buiten de invloedssfeer vande Amsterdamse
Waterleidingduinen bevindt. Deze invloedssfeer is bepaald met behulp van een grootschalige pompproefop 25putten tegelijk in
het najaar van 1997.Kennelijk trad dezelfde
schade ook op buiten de reikwijdte van het
duin.Alswede afzonderlijke schadedossiers
doorlopen, dan blijkt bovendien dat de schade
optrad in allerlei percelen, zowel gedraineerde
als ongedraineerde.
Men zou verwachten dat, indien de schade
het gevolgzou zijn van hoge grondwaterstanden door de vernattingsmaatregelen, ook
schade in navolgendejaren zou zijn opgetreden, temeer daar aan desituatie in de duinen
sinds de maatregelen in 1995en 1996verder
niets isveranderd. Met name in het extreem
natte seizoen van 1998/99zou men schade
hebben verwacht. Deze trad echter niet op.
Tenslotte kan er een relatie zijn met de drooglegging fhoogte maaiveld boven het slootpeil),

A/b.3:

aangezien Grontmij vaststelde dat dedrooglegging in een aantal percelen tekort schiet. Er
isinmiddels een concept droogleggingskaart
van de streek (Rijnland, 17/5/00).Ook bij
nadere inspectie hiervan, blijkt geen verband
met deschadepercelen (tabel1).
Het lijkt erdus opdat voortdurend naar
de verkeerde dingen wordt gekeken. In de
speuttocht naar de oorzaak hebben wede
schadegeweten aan ijslensvorming op geringe
diepte (10-20cm) tijdens de strenge, sneeuwloze vorstperiode van december/januari
1996/97en de trage dooidaarna tot begin
februari. Het idee isdat degrond boven de
ijslenzen zich tijdens de dooiperiode volzuigt
met het smeltwater (plus eventueel regenwater),en dat hierin de bol 'verzuipt' (dat wil
zeggen stikt door zuurstofloosheid).

Tabel1:

VerdelingvandebollenpercelenopdevoorlopigedroogleggingskaartvanRijnlandtussen
Vogelenzang,DeZilkenHillegom(17mei
j.L),voorzoverdeaangegevendrooglegging
minderisclanéénmeter.

Gebied metschadepercelen(donkerepercelen,
binnendeellips)endereikwijdtediepe
winning, aangegeven metdeverlagingslijnen

drooglegging percelen percelen
(m)
zonder schade met schade

in tweedewatervoerendepakket.

Degeconstateerde vlekvormige schadepatronen lijken dit tebevestigen (zoalsop de foto
opdezepagina tezien is),evenalsdein Lisse
gemeten bodemtemperatuut: nadat de luchttemperatuur op 12januari weer boven o°C
uitsteeg, bleefde bodemtempetatuur op 10cm
diepte zowel ondet gras alsonder stro nog
lange tijd op o°Changen (tot respectievelijk 26
januari en 5februari).
De ijslensverklaring isook in overeenstemming met degrondwaterstanden, want
een kop water boven een ijslens meetje nu
eenmaal niet in een peilbuis. Bovendien kan
het verschijnsel zich buiten de reikwijdte van
het duin voordoen. Natuurlijk hebben we dit
verschijnsel niet gemeten, zoals TNO terecht
opmerkt. Dat iseen gemis, maar isgeen bewijs
van onhoudbaarheid van het argument. Wat
ptecies het mechanisme isweten we niet:
Ijslensvorming iseen zeer verbreid, normaal
en bekend verschijnsel in fijne, silthoudende
gronden met ondiepe gtondwaterstanden. Of
dit ook in bollengrond optreedt zou moeten
worden uitgezocht. Wellicht zaldan blijken
dat het mechanisme nog weer wat andeis in
elkaarzit. Mogelijk heeft het iets te maken
met degrote neerslag (24mm) die vielop22
december 1996,de dag voordat de strenge vorst
inviel.
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