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Samenvatting
Inleiding
In 1997 is in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder gestart met de realisatie van zo’n
18 nieuwe, duurzame glastuinbouwbedrijven op wat voorheen grasland was. In 1999 was de
officiële opening.
Voor de vestiging van de glastuinbouw had Delfland als voorwaarde gesteld dat er geen
verslechtering van de waterkwaliteit in de polder zou optreden. Bij de ontwikkeling van het
gebied is daarom overeengekomen al het (bedrijfs)afvalwater via de riolering af te voeren.

Waterkwaliteitsonderzoek
Delfland wilde weten wat het effect op de waterkwaliteit zou zijn van de transformatie van
gras naar op de riolering aangesloten nieuw glas. Er waren zelfs verwachtingen dat de
waterkwaliteit zou verbeteren. Daarom is van juli 1997 t/m 2006 onderzoek uitgevoerd naar
de waterkwaliteit in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder.
Van de waterkwaliteit is al eerder in diverse rapportages in 2002 en 2004 verslag gedaan
door Delfland. Deze rapportages zijn aangevuld met een rapportage van bedrijfscontroles in
2005.
Bij het afdelingsbestuur Westland van Delfland bestond de behoefte aan een afsluitende
rapportage van het onderzoek t/m 2006. De voorzitter heeft daarop in 2007 deze
overzichtsrapportage toegezegd. Daar is dit rapport de uitwerking van. Doel van het rapport
is de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen te beschrijven en de oorzaken van de
verslechtering van de waterkwaliteit aan te geven. Daarbij wordt alleen gekeken naar de
probleemparameters stikstof en fosfaat en naar de gewasbeschermingsmiddelen.
De vraagstelling bij aanvang van het onderzoek in 1997 was:
Zijn er merkbare veranderingen en/of effecten in de oppervlaktewaterkwaliteit van het
glastuinbouwgebied Oude Campspolder waarneembaar als gevolg van de vestiging van
nieuwe (moderne) glastuinbouwbedrijven die zijn aangesloten op de riolering?

Resultaten onderzoek
De nieuwe duurzame glastuinbouw moet een redelijk schoon systeem zijn. Er vinden geen
directe lozingen plaats – een viertal overtredingen zijn in 2005 gesaneerd - en de afvoer van
bedrijfsafvalwater naar de riolering verloopt goed.
Toch wijzen de metingen uit dat de waterkwaliteit in de Oude Campspolder sterk is
verslechterd. De nutriënten stikstof en fosfaat waren toegenomen tot waarden ver boven de
norm van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor oppervlaktewater. De oorzaak van de
gestegen concentraties stikstof en fosfaat wordt elders gezocht.
Doordat na 1997 de concentraties sterk zijn gestegen, is de onderzoeksvraag veranderd in:
Wat is de oorzaak van de verhoogde concentraties stikstof en fosfaat?
De waterkwaliteit op de meetpunten bij de inlaten vanuit de boezem is beter dan die van de
polder. Er moet dus een bron zijn in de polder zelf. In eerdere rapportages is het vermoeden
opgetekend dat de oude glastuinbouwbedrijven in de polder wel eens verantwoordelijk
kunnen zijn voor de verslechterde kwaliteit.
De concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen zijn daarentegen laag. Dit wordt
onderbouwd door relatief hoge overlevingspercentages van watervlooien die zijn uitgezet.
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Waterkwaliteitsmodellering
Het veldonderzoek wordt in 2008 aangevuld met een watersysteemanalyse met behulp van
waterkwaliteitsmodellering.
Hierbij wordt ontdekt, dankzij een veldbezoek ten bate van de kalibratie van het model, dat
de uitgangssituatie van het onderzoek al één jaar na aanvang van het onderzoek is
veranderd. De voorheen vrijwel altijd gesloten duikerverbinding tussen het noordelijk en het
zuidelijk deel van de polder is na de wateroverlast in 1998 namelijk opengezet. Hiermee komt
water uit het noordelijk deel met oud glas (inclusief inlaatwater vanuit de Hoefpolder met oud
glas) in het zuidelijk deel terecht. Bovendien is het gemaal Oude Campspolder meer water
gaan afvoeren van zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van de Oude Campspolder.

Conclusies
1. Aanvankelijke onderzoeksvraag niet te beantwoorden
De voornaamste conclusie van het rapport is dat de aanvankelijke onderzoeksvraag niet
te beantwoorden is:
Verandert de waterkwaliteit als gevolg van de vestiging van de nieuwe
glastuinbouwbedrijven?
De invloed van het oude glas op de metingen is immers bepalend voor de veranderingen in de
kwaliteit. Bij aanvang van het onderzoek is immers uitgegaan van een redelijk geïsoleerd

watersysteem in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder. Het meetpunt in de
hoofdwatergang bij de Herenwerf is zo gekozen dat deze representatief is voor de
waterkwaliteit uit het nieuwe glastuinbouwgebied. Sinds het openstellen van de
duikerverbinding stroomt het water uit het noordelijk deel en de Hoefpolder langs het
meetpunt en heeft daarmee een significant effect op de waterwaterkwaliteit. Over de effecten
van het nieuwe glas in de Oude Campspolder sec is dus geen uitspraak te doen. Het meetpunt
is immers niet representatief meer voor het water uit het nieuwe glastuinbouwgebied.

De hypothese dat de vestiging van het nieuwe glas tot een verbetering van de
waterkwaliteit leidt, kan dus ook niet getoetst worden.
2. Aansluiting glastuinbouw op riolering is nuttig voor de waterkwaliteit
Riolering van glastuinbouw is effectief voor de waterkwaliteit. Het onderzoek wijst immers uit
dat de vracht aan nutriënten afkomstig is van het oude, niet gerioleerde glas. Het nieuwe
glastuinbouwgebied is immers een goed gesloten systeem. Er vinden geen directe emissies
plaats en ook de bedrijfssilo’s en de riolering storten niet over op het oppervlaktewater.
Daarmee blijkt het niet verantwoordelijk voor de verslechterde waterkwaliteit.

Dit toont aan dat de riolering van het Westland een belangrijke maatregel is om de
waterkwaliteit te verbeteren. Immers, niet aangesloten glastuinbouwgebieden blijven
zeer hoge nutriëntenconcentraties houden. Daarnaast is het belangrijk dat alle gebieden
worden aangesloten. Het watersysteem van Delfland is zo met elkaar verweven dat delen
van het gebied met een slechte waterkwaliteit grote invloed kunnen hebben op gebieden
met een (potentiële) goede waterkwaliteit.
Hiermee is de altijd terugkerende vraag, wat is het nut van de aansluiting van het
glastuinbouwgebied, beantwoord.
In het concrete geval van de Oude Campspolder blijkt uit onderzoek dat het nieuwe glas
niet verantwoordelijk is voor de verslechtering van de waterkwaliteit, wel de open
duikerverbinding met ‘oud glas’ in het noordelijk deel en in de Hoefpolder.
3. Verslechtering waterkwaliteit veroorzaakt door water van elders
Wat is de oorzaak van de verhoogde stikstof en fosfaatconcentraties?
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Deze tweede onderzoeksvraag is wel beantwoord.
De aanvoer van water uit het noordelijk deel van de Oude Campspolder en de Hoefpolder is
verantwoordelijk voor de verslechtering van de waterkwaliteit. Beide delen bevatten oud glas.
Er zijn een aantal oorzaken voor de aanvoer van oppervlaktewater uit het noordelijk deel:
1. het opheffen van het isolement van het zuidelijk deel als gevolg van openzetten van
de duiker tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de Oude Campspolder
2. de toegenomen inzet van het gemaal Oude Campspolder
3. het beheerregime ten bate van watervoorziening Kralingerpolder
Door de open verbinding stroomt water uit het noordelijk deel naar de hoofdwatergang in het
zuidelijk deel tot voorbij het meetpunt. Doordat in het noordelijk deel veel water wordt
ingelaten vanuit de Hoefpolder, is ook dit water terug te vinden in het zuidelijk deel van de
Oude Campspolder.
Ook blijkt uit de registratie van het gemaal dat deze meer is gaan afvoeren. Daarnaast is na
de zeer droge en warme zomer van 2003 het beheerregime enigszins aangepast. In de jaren
daarna werd in droge zomerperioden water uit de Oude Campspolder over de stuwen richting
Kralingerpolder afgevoerd om de graslandpercelen in die polder van voldoende water te
voorzien.
4. Nieuwe glastuinbouw in het zuidelijk deel is een redelijk gesloten systeem
Het zuidelijk deel van de Oude Campspolder is een redelijk gesloten systeem.
Er vinden geen directe lozingen plaats op het oppervlaktewater vanuit de bedrijven of de
riolering. In 2005 zijn een viertal lozingen gesaneerd. Op deze overtredingen na, komen er
geen bedrijfslozingen op oppervlaktewater in het zuidelijk deel van de polder voor.
5. Veldmetingen aanvullen met waterkwaliteitsmodellering van de beheerpraktijk
blijkt nuttig
Door het bekijken van de waterbeheerpraktijk in het veld en de inzet van
waterkwaliteitsmodellering, is de hypothese onderbouwd dat door invloed van water uit het
noordelijk deel (inclusief inlaatwater uit de Hoefpolder) de concentraties in het zuidelijk deel
zijn opgelopen.
Het is daarom belangrijk om niet zondermeer uit te gaan van de het waterbeheer zoals dat op
papier en in de rapportages bestaat. Het veldbezoek en de gesprekken met de
poldermachinist hebben meer inzicht gegeven in de praktijk.

Aanbevelingen
De eerste aanbeveling is het onderzoek af te sluiten. Bij eventuele voortzetting moet het
onderzoek intensiever worden aangepakt.
Een aanbeveling daarbij is om de duiker tussen het noordelijk en zuidelijk deel experimenteel
dicht te zetten in de zomermaanden om te kijken of de concentraties in het zuidelijk deel dan
afnemen. Een andere mogelijkheid is om nieuw onderzoek op te starten in een andere
glastuinbouwpolder die binnenkort zal worden aangesloten op de riolering. Daarbij moeten de
ervaringen die zijn opgedaan in de Oude Campspolder worden meegenomen in de opzet van
het onderzoek.
Voortzetting van onderzoek wordt niet aanbevolen zolang er niets veranderd in de aanpak en
opzet van het onderzoek. Bij de opzet van het onderzoek in 1997 werden door het bestuur
beperkingen opgelegd aan de meetinspanning. Het aantal meetpunten werd beperkt tot drie
locaties en debietmetingen bij inlaten werden uit het onderzoeksplan geschrapt. Bij eventuele
voortzetting mogen meetpunten op andere locaties en debietmetingen niet ontbreken.
Als er wél verder wordt gegaan met onderzoek, dan is dus de aanbeveling om het onderzoek
te intensiveren door middel van uitbreiding van de meetpunten en het meten van
inlaatdebieten.
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Het meetpunt OW116-012 in de Oude Campspolder blijft overigens onderdeel van het
reguliere glastuinbouwmeetnet. Hiermee zijn signalen over de ontwikkelingen in de
waterkwaliteit geborgd.
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1

Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding
In het beheersgebied van Delfland zijn ruim drieduizend glastuinbouwbedrijven gevestigd. De
glastuinbouwsector drukt een stevige stempel op de oppervlaktewaterkwaliteit in het
beheersgebied door directe lozingen en andere indirecte emissieroutes. Sinds 2002 reguleert
met name het Besluit Glastuinbouw de (in)directe lozingen vanuit deze sector. Eén van de
aandachstpunten in dit Besluit is de afvoer van (bedrijfs)afvalwater naar de riolering.
In 1997 is in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder gestart met de realisatie van 18
nieuwe, duurzame glastuinbouwbedrijven op wat voorheen grasland was.
De bedrijven zijn neergezet volgens de toen geldende laatste eisen en technologische
ontwikkelingen. In 1999 is het laatste bedrijf gerealiseerd en is het glastuinbouwgebied Oude
Camp officieel geopend.
Voor de vestiging van de glastuinbouw had Delfland als voorwaarde gesteld dat er geen
verslechtering van de waterkwaliteit in de polder zou optreden. Om die reden heeft Delfland
aan deze bedrijven geen vergunning voor lozing op oppervlaktewater in het kader van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) gegeven. Naast het huishoudelijk afvalwater moest
ook het bedrijfsafvalwater worden aangesloten op het rioleringssysteem [17].
Delfland wilde weten wat het effect op de waterkwaliteit zou zijn van de transformatie van
gras naar op de riolering aangesloten nieuw glas. Daarom is van juli 1997 t/m 2005
onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit in het zuidelijk deel van de
Oude Campspolder. Dit onderzoek is met een jaar verlengd tot en met 2006.
De metingen wezen al gauw uit dat de waterkwaliteit in de Oude Campspolder verslechterde.
In 2002 is een eerste waterkwaliteitsrapportage hierover verschenen, getiteld ‘Van gras naar
glas’. Daarnaast is in twee rapportages over de waterkwaliteit in glastuinbouwgebied ‘Water in
de glazen stad nog niet glashelder’ (2005) en Glastuinbouwrapportage Delfland 2001-2004’
(2005) de Oude Campspolder belicht.
Deze rapportages zijn aangevuld door een rapportage van bedrijfscontroles die in 2005 door
team Handhaving zijn uitgevoerd bij de nieuwe bedrijven.
Bij het Afdelingsbestuur Westland van het Hoogheemraadschap van Delfland ontstond de
behoefte aan een afsluitend rapport over de Oude Campspolder. Door de voorzitter van de
afdeling Westland is in juni 2007 de toezegging gedaan een afsluitende rapportage op te
leveren. Daar is dit rapport de uitwerking van.
Doel van het rapport is de waterkwaliteit weer te geven en de oorzaken van de ontwikkeling
in de waterkwaliteit te verklaren.
1.3 Onderzoeksvragen
De vraagstelling bij aanvang van het meetproject was:
Zijn er merkbare veranderingen en/of effecten in de oppervlaktewaterkwaliteit van het
glastuinbouwgebied Oude Campspolder waarneembaar als gevolg van de vestiging van
nieuwe (moderne) glastuinbouwbedrijven die zijn aangesloten op het riool? [17].
De hypothese was dat de vestiging van de nieuwe glastuinbouwbedrijven tot een verbetering
van de waterkwaliteit zou leiden.
Bij de start van het onderzoek werd beoogd dat de resultaten tot voorstellen zouden leiden
voor het project ‘Riolering van het buitengebied’, dat door gemeenten, Delfland en de
glastuinbouwsector wordt uitgevoerd.
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Al gauw na de start van het onderzoek werd geconstateerd dat de waterkwaliteit was
verslechterd. Hierdoor werd de onderzoeksvraag veranderd in:
Wat is de oorzaak van de verhoogde concentraties stikstof en fosfaat?

1.4 Eerdere rapportages
In de onderstaande rapportages zijn al eerder resultaten over de Oude Campspolder
gepubliceerd:
- Van gras naar glas, Oude Campspolder doorgelicht (2002)
- Water in de glazen stad nog niet glashelder (2005)
- Glastuinbouwrapportage Delfland 2001-2004 (2005)
- Oude Campspolder Controle Glastuinbouw 2005 (2006)
- Memo aan het bestuur van de afdeling Westland (oktober 2006).
In deze rapporten zijn de resultaten van stikstof en fosfaat, zware metalen, zuurstof, pH,
chloride, elektrische geleidbaarheid, PCB’s, de gewasbeschermingsmiddelen (organochloor- en
organofosfor middelen) en de bio-assays gepresenteerd. Deze zijn tevens vergeleken met de
gemiddelden van 14 meetpunten in andere glastuinbouwgebieden, basismeetpunten en drie
referentiepunten (Delftse Hout, Brielse Meer, Leidsche Vliet).
Deze huidige rapportage beperkt zich tot de resultaten van de nutriënten (parameters stikstof
en fosfaat), de gewasbeschermingsmiddelen en de watervlooien in de periode 1997-2007. De
in dit rapport besproken modellering is toegespitst op de nutriënten fosfor en stikstof.
1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 volgt een korte beschrijving van het gebied en van de uitgevoerde monitoring.
In hoofdstuk 3 wordt de methode van onderzoek toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de
geschiedenis en de wendingen die het onderzoek heeft ondergaan in de afgelopen 10 jaar en
de bijbehorende documentatie die aan dit rapport vooraf is gegaan. In hoofdstuk 5 worden de
meetresultaten van het onderzoek naar de nutrientenhuishouding en
gewasbeschermingsmiddelen over de afgelopen 10 jaar (periode 1997-2007) behandeld. In
hoofdstuk 6 wordt het meetonderzoek aangevuld met een modellering van de Oude
Campspolder met als doel het watersysteem te begrijpen en bronnen van verontreiniging in
beeld te krijgen. Hoofdstuk 7 bevat conclusies uit 10 jaar onderzoek en modellering en doet
op basis hiervan enkele aanbevelingen.
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2

Beschrijving gebied

2.1 Gebiedsbeschrijving
De Oude Campspolder ligt op het grondgebied van twee gemeenten. Het zuidelijk deel van de
Oude Camspolder ligt in de gemeente Midden-Delfland, het noordelijk deel in de gemeente
Westland. De grens tussen beide gemeentes ligt langs de Coldenhovelaan. De Oude
Campspolder is het meest zuidwestelijke deel van het Reconstructiegebied Midden Delfland.
In de Oude Campspolder zijn de dominante functies glastuinbouw, agrarisch gebied,
bedrijventerrein en/of bestaand stads- en dorpsgebied (zie figuur 4).
Het onderzoeksgebied van dit rapport betreft het zuidelijk deel van de Oude Campspolder, dat
is gelegen tussen rijksweg A20, de Coldenhovenlaan, de Burgerweg en de Westgaag.
In 1997 is gestart met de aanleg van een nieuw glastuinbouwgebied in het zuidelijk deel van
de Oude Campspolder van bruto circa 145 hectare, waarvan netto circa 114 ha nieuw
glasoppervlak. Aanvankelijk waren er twintig nieuwe glastuinbouwbedrijven gepland, waarvan
er achttien zijn gerealiseerd. De bedrijfsoppervlakken variëren van 0,4 ha tot 12 ha.
De gerealiseerde glastuinbouw was deels bedoeld als compensatie van het verlies van
glastuinbouwgebied bij de bouw van de VINEX-locatie Wateringse Veld elders in het
beheersgebied. Echter ook andere tuinders hebben zich hier gevestigd.

(a)

(b)

Figuur 1 (a) Ligging Oude Campspolder binnen Delfland en (b) afbakening
onderzoeksgebied binnen de Oude Campspolder
In het zuidelijk deel liggen drie grondteeltbedrijven die chrysanten en potplanten kweken. De
overige 15 zijn substraatteeltbedrijven die potplanten, rozen, trostomaten, orchideeën of
paprika telen [13].
Bij de ontwikkeling van het gebied is overeengekomen al het (bedrijfs)afvalwater via de
riolering af te voeren.
De drie grondteeltbedrijven recirculeren allemaal nagenoeg 100%. Veertien
substraatteeltbedrijven recirculeren bovengronds en 1 bedrijf recirculeert via de
onderbemaling.
Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spuiwater, overtollig (drainage)water, filterspoelwater,
overig spoelwater en water van schrobputten. Het bedrijfsafvalwater wordt gedoseerd geloosd
op de riolering: het wordt eerst gebufferd in een buffersilo, die bij een bepaald peil wordt
leeggepompt op de riolering. De bedrijven hebben geen invloed op het tijdstip van lediging.
Het Nutsbedrijf Westland Energie reguleert dit. Westland Energie beheert het
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rioleringssysteem en beheerst en reguleert het transport van het afvalwater vanuit ieder
individueel bedrijf en de woningen. Door een rioolpersleiding van Westland Energie wordt dit
afgevoerd uit de Oude Campspolder en geïnjecteerd op de persleiding van Delfland die ten
noorden van de Oude Campspolder ligt, via een injectiegemaal dat in de Kralingerpolder
staat.
Voor zover bekend voldoen de nieuwe glastuinbouwbedrijven in technische zin aan het Besluit
Glastuinbouw (2002) en aanhangende regelgeving [13].
In het zuidelijk deel liggen verspreid, maar met name langs de Westgaag nog een tiental oude
glastuinbouwbedrijven en woningen waarvan alleen het huishoudelijk afvalwater is
aangesloten op de riolering. In het noordelijk deel is oude glastuinbouw aanwezig. De grens
van het zuidelijke deel met het noordelijke deel ligt langs de Coldenhovelaan.
2.2 Waterhuishouding
De bodem in de Oude Campspolder is overwegend kleiig tot (enigszins) zavelig. De polder
kent enige mate van kwel (waarden van 0,3 tot 0,75 mm/dag zijn genoemd) [10].
De Oude Campspolder wordt bemalen door het gemaal van de Kralingerpolder (150 m3/min)
en door het gemaal van de Oude Campspolder (2 x 8 m3/min). Het gemaal van de
Kralingerpolder slaat uit op de Oostgaag, dat van de Oude Campspolder op de Westgaag, die
in het verlengde ligt van de Oostgaag.
De afwatering van de Oude Campspolder naar de Kralingerpolder vindt plaats via 2 stuwen
onder de Burgerweg: één voor het noordelijk deel en één voor het zuidelijk deel. Er is een
duikerverbinding met stuw tussen het noordelijk en zuidelijk deel [1]. Deze stuw staat open
en zorgt voor een verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel.
Het zuidelijk deel ligt in peilvak C8 en heeft een peil van -1,80 m NAP. Het noordelijk deel ligt
in peilvak C6 en heeft hetzelfde peil (zie figuur 3).
Het aanslagpeil van het gemaal Oude Campspolder ligt 2 cm (pomp 1) tot 4 cm (pomp 2)
hoger dan de kruinhoogte van de stuwen. Dit betekent dat het water eerst over de stuwen
wordt afgevoerd naar de Kralingerpolder, maar aanvullend wordt afgevoerd door het gemaal
Oude Campspolder.
De Oude Camspolder laat water in vanuit het Nieuwe Water vanuit het boezemwater langs de
A20 via het terrein van het Transportcentrum en ten westen daarvan in de zuidwesthoek van
de polder. Tijdens het schrijven van dit rapport functioneerde de inlaat langs de A20 bij het
nieuwe bedrijventerrein al enige tijd niet als gevolg van bouwwerkzaamheden ter plekke.
Vanuit de Westgaag (boezem) wordt ook water ingelaten via een particuliere inlaat. De Oude
Campspolder kent daarnaast een groot aantal onbekende particuliere inlaten die vooral in het
noordelijk deel aan de grens met de Hoefpolder liggen en vanuit de Hoefpolder water inlaten.
Van alle inlaten is het debiet onbekend. De kwaliteit van het inlaatwater uit de Hoefpolder is
ook onbekend, omdat het enige meetpunt in de Hoefpolder bij het toevoergemaal ligt en dus
niet representatief is voor de Hoefpolder zelf. Volgens het rapport ‘Water in goede banen’ van
DHV (2002) bedraagt het totale inlaatdebiet voor de Oude Campspolder, Kralingerpolder en
Dorppolder naar schatting tezamen 0,201m3/s (= 12 m3/min). Daarnaast bevinden zich
binnen een aantal peilvakken een aantal kleinere gebieden met een afwijkend peil: deze
gebieden zijn opgestuwd dan wel onderbemalen [1]. Zie figuur 2 voor de watergangen.
2.2.1 Maatregelen waterhuishouding (ABC-cluster 7)
Uit het ABC-clusteronderzoek dat voor de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de
Dorppolder in 2005 gezamenlijk is uitgevoerd, komen een aantal knelpunten naar voren;
waaronder een tekort in bergings- en bemalingscapaciteit in dat cluster.
In het maatregelenpakket vanuit dit onderzoek zijn een aantal maatregelen voorgesteld die
relevant zijn voor het zuidelijk deel van de Oude Campspolder [1]:
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Capaciteit van het gemaal van de Oude Campspolder vergroten naar 46 m3/min. Zo
wordt afvoer van het glastuinbouwwater naar de Kralingerpolder beperkt.
Onderzoeken van de mogelijkheid de toegestane peilstijging te verhogen in de Oude
Campspolder zuid. Dit kan door middel van het verhogen van de drempelhoogte van
de stuw naar de Kralingerpolder tot een hoogte van ca. 10 cm boven het aanslagpeil
van het gemaal van de Oude Campspolder. Stuwen worden dus gehandhaafd, maar
aangepast.
Bovengenoemde punt in combinatie met automatisering van de zuidelijke stuw van de
Oude Campspolder. De noordelijke stuw is al automatisch.
Openzetten verbindingen tussen Oude Campspolder noord en zuid (dit is al de huidige
situatie in het veld) en aanleg van automatische stuw, om zo aflaat van water naar de
Kralingerpolder te beperken.
Onderzoeken van mogelijkheid water vast te houden ten westen van de A20

Figuur 2 watergangen en kunstwerken

Figuur 3 Peilvakken
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Figuur 4 Grondgebruik

2.3 Monitoring
Van juli 1997 t/m december 2006 is fysisch-chemisch onderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkeling van de waterkwaliteit in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder om te
kijken of de waterkwaliteit in deze polder verandert als gevolg van de vestiging van moderne,
gerioleerde glastuinbouw.
Het onderzoek was aanvankelijk breder van opzet. Het kende een uitgebreider aantal
meetpunten en bevatte ook debietmetingen aan inlaten. Het bestuur wenste echter een
soberder aanpak. Hierdoor zijn de debietmetingen en een aantal meetpunten uit het meetplan
geschrapt en heeft het onderzoek zich beperkt tot de fysisch-chemische metingen op 3
locaties. Het veldonderzoek is in dit rapport aangevuld door waterkwaliteitsmodellering.
Daarnaast zijn in deze periode bio-assays met watervlooien uitgevoerd ter bepaling van de
toxiciteit van het water. Dit geeft een indicatie van de eventuele aanwezigheid van
gewasbeschermingsmiddelen.
Voor het onderzoek zijn 3 meetpunten gebruikt (figuur 5):
- Het meetpunt OW116-011 bij het inlaatpunt naar de polder ter hoogte van het
Transportcentrum
- Het meetpunt OW075-000 in de Westgaag ter hoogte van Groenoord, als
representatief punt voor het inlaatwater vanuit de Westgaag
- Het meetpunt OW116-012 in de Oude Campspolder bij de uitlaat van het nieuwe
glastuinbouwgebied aan de Herenwerf
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Figuur 5 Drie meetpunten in het
zuidelijk deel van de Oude
Campspolder

Het laatste punt is tevens een meetpunt in het reguliere glastuinbouwmeetnet en wordt
jaarlijks onderzocht op gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en de overleving van
watervlooien. Zie hiervoor ook de fact sheets van 2006 [14]. Daardoor zijn ook meetgegevens
van 2007 beschikbaar van dit meetpunt.
In juli 1997 is begonnen met het vastleggen van de “nulsituatie”, de situatie voordat de
glastuinbouw zou verrijzen. Dit onderzoeksproject liep aanvankelijk tot en met december
2005.
Al vanaf 1960 wordt gemonitored in het noordelijk deel op meetpunt OW116-000 aan de
Coldenhovenlaan. Dit meetpunt is vooral representatief voor het noordelijk deel van de
polder. De meetdata hiervan zijn vanaf 1986 beschikbaar. Daarnaast bevindt zich sinds 2004
een meetpunt in de waterberging Plas van Buuren. Dit laatste meetpunt wordt niet
meegewogen in dit rapport.
In 2005 zijn er aanvullende, brongerichte metingen verricht door team Handhaving door
middel van bedrijfsbezoeken.
Eind 2005 werd een illegale lozing vlakbij het meetpunt in de Oude Campspolder ontdekt en
gesaneerd. Daarop is besloten in 2006 nog 1 jaar door te meten op de 3 meetpunten, om te
kijken wat het effect van de sanering was op de waterkwaliteit [18].
In 2007 is alleen het glastuinbouwmeetpunt OW116-012 jaarrond bemonsterd in het kader
van het reguliere glastuinbouwonderzoek. De overige twee meetpunten zijn de laatste 3
maanden van 2007 driemaal bemonsterd.
Gevolg van bovenstaand onderzoek is dat over een periode van iets meer dan 10 jaar - juli
1997 t/m september 2007 - meetgegevens beschikbaar zijn. De officiële onderzoeksperiode
loopt eigenlijk van 1997-2006.
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3

Methoden

3.1 Fysisch chemisch onderzoek
De jaarreeksen van chemische metingen worden gestandaardiseerd (standaardwater) en
getoetst aan het MTR (zie kader) uit de “Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen
oppervlaktewateren” (ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, 2004). Voor stoffen
die niet zijn genoemd in deze regeling wordt de norm uit de 4e nota Waterhuishouding
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) gehanteerd, aangevuld met de normen vermeld
op www.wateremissies.nl. De resultaten van de toetsing aan het MTR worden in dit rapport
besproken aan de hand van toetswaarden zoals het 90-percentiel en het zomergemiddelde
(conform de normering) maar ook op basis van individuele metingen. Voor een nadere
toelichting op de fysisch/chemische beoordeling, zie Kader.
Van 1997-2007 is op de volgende parameterpakketten onderzocht:
1. algemeen fysisch-chemisch pakket (waaronder stikstof, fosfaat, chloride)
2. Gewasbeschermingsmiddelenpakket (organofosfor- en organchloormiddelen)
3. PCB-pakket
4. Zware metalen-pakket (waaronder zink en koper)
5. Veldpakket (waaronder doorzicht, pH, geleidbaarheid, zuurstof)
3.1.1 Bemonstering en analyse
De fysisch-chemische bemonstering is uitgevoerd volgens de vigerende NEN-normen.
De chemische analyses zijn uitgevoerd in het Laboratorium van waterschap Hollandse
Delta volgens de geldende NEN- voorschriften.
KADER Fysisch/chemische beoordeling [14]
MTR (maximaal toelaatbaar risico concentratie): Het MTR
is een berekende waarde voor de concentratie van een bepaalde stof,
waarbij 95% van de daar levende organismen geen waarneembare nadelen van die stof
ondervinden. MTR-waarden worden regelmatig herzien als er nieuwe kennis beschikbaar
komt over de gevolgen van bepaalde stoffen in het milieu. Als er te weinig bekend is
over de effecten van een bepaalde stof, dan wordt een indicatieve MTR (ad hoc MTR)
vastgesteld.
Streefwaarde: De streefwaarde voor de concentratie van een bepaalde stof geeft het
niveau aan waar men in het beleid op de langere termijn naar toe wil. Vaak wordt de
streefwaarde vastgesteld door het MTR door 100 te delen.
Toetswaarde: De toetswaarde is een kengetal van een kalenderjaar dat wordt
berekend uit de (meestal maandelijks) gemeten concentraties. Voor de meeste stoffen
wordt als toetswaarde het zomergemiddelde of het 90-percentiel van de betreffende
jaarreeks genomen.
• Zomergemiddelde: Het gemiddelde over de periode april t/m september.
• 90-percentiel: 90% van de waarnemingen liggen onder deze waarde. Als er in een
jaar tien metingen zijn uitgevoerd, is dit de één na hoogste waarde.
Standaard water:
De normen voor oppervlaktewater gelden voor oppervlaktewater met een zwevend stof
gehalte van 30 mg/l. Dit (standaard) zwevend stof bevat 20% organisch stof en 40%
lutum. Voor toetsing worden de gemeten concentraties omgerekend (standaardisatie)
naar dit standaardwater.
Combinatietoxiciteit of gemiddelde MTR-overschrijding
De combinatietoxiciteit wordt bepaald voor gewasbeschermingsmiddelen.
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De combinatietoxiciteit is de som van de overschrijdingen van het MTR voor alle gemeten
stoffen. Daarbij wordt per middel het 90-percentiel van de jaarrond gemeten concentratie
gedeeld door het MTR voor dat middel.
De combinatietoxiciteit wordt gebruikt ter bepaling van de gemiddelde MTR-overschrijding
van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij worden alleen de organofosformiddelen gebruikt,
omdat het werkingsmechanisme van deze stoffen ongeveer gelijk is.

3.2 Bio-assay watervlooien
Naast het fysisch-chemisch onderzoek zijn er bio-assays met
watervlooien uitgezet.
Delfland voert sinds 1990 toxiciteitsproeven uit met watervlooien op
veldlocaties (Hoogheemraadschap van Delfland, 1994). Tien
watervlooien (Daphnia magna uit een gestandaardiseerde kweek)
worden een week lang blootgesteld aan het oppervlaktewater. Dit
gebeurt door ze in een pot met gaasdeksel uit te hangen op de
monsterpunten. Na een week wordt er gekeken hoeveel er nog in
leven zijn. Dit getal wordt gebruikt als indicatie voor de giftigheid
van het water.
De doelstelling is dat het overlevingspercentage van de watervlo in
het glastuinbouwgebied vergelijkbaar is met dat van de
referentiegebieden. In de referentiegebieden is de overleving rond
de 90%. De norm ligt op 80%.
Vanaf 2001 is het overlevingspercentage in het glastuinbouwgebied
Daphnia Magna (watervlo)
sterk toegenomen tot rond 70%. Hoewel er een duidelijk positieve
ontwikkeling is te zien, voldoet het water in het glastuinbouwgebied nog niet aan de norm van
minimaal 80% overleving.
3.3 Handhavingsonderzoek
In het kader van de reguliere werkzaamheden van het team Handhaving zijn alle
glastuinbouwbedrijven in het betreffende gebied bezocht. Eerst is gekeken welke bedrijven er
nieuw zijn en aangesloten op de riolering. Verder is gekeken of in de loop van de jaren het
teeltoppervlak is geïntensiveerd of dat overgegaan is op een andere teeltmethode of
teeltsoort. Verder zijn de bedrijven gecontroleerd volgens de protocollen die voor handhaving
gelden. Bij controles is gelet op:
- Mogelijke illegale lozingen op oppervlaktewater
- Storingen aan pompen van de persriolering
- Overlopen van buffersilo’s voor bedrijfsafvalwater
Van elke controle is een toezichtrapport gemaakt. In het kader van de samenwerking met de
gemeente Midden-Delfland is niet alleen naar de WVO gekeken, maar zijn ook zaken voor de
Wet Milieubeheer gecontroleerd [13].
3.4 Modellering
Van de Oude Campspolder is de waterhuishouding modelmatig beschreven in SOBEK, ten
behoeve van de ABC polders studie, cluster 7. Deze beschrijving is gedaan met de modules
Rainfall Runoff (RR) en Channel Flow (CF). Dit model is toegepast voor het berekenen van
piek afvoer situaties,.
Deze modelbeschrijving hebben we gebruikt als uitgangspunt voor de modelmatige
watersysteembeschrijving in deze studie. In praktijk komt het er op neer dat we het model
hebben aangepast om ook hydrologische aanvoersituaties te kunnen beschrijven. Daarnaast
hebben we het model na veldbezoek aangepast aan de daadwerkelijk gevoerde
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beheerpraktijk. Conform de KRW analyses hebben we vervolgens het instrument uitgebeid
met de emissie plugin en het waterkwaliteitsmodel van SOBEK (WQ).
Met dit instrumentarium zijn meerdere hydrologische jaren beschreven (periode 2000-2006)
Hierbij zijn het waterbeheerregime en de waterkwaliteit afgezet tegen het in de praktijk
geregistreerde beheer en de in het veld gemeten waterkwaliteit. Er is tevens een waterbalans
en stoftransport opgemaakt. Op deze wijze is een modelmatige watersysteemanalyse
uitgevoerd.
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4
Geschiedenis en resultaten van onderzoek 1997 t/m 2006, met een
doorkijk naar 2007

4.1 Historie van het onderzoek
Het onderzoek in de Oude Campspolder heeft nu 10 jaar gelopen. Na die 10 jaar is
geconstateerd dat fosfaat- en stikstofgehalten waren toegenomen met respectievelijk zo’n
100% (verdubbeling) tot 200% (verdrievoudiging). Tot en met 2005 zijn er rapportages
opgemaakt uit waterkwaliteitsmonitoring en aanvullende bedrijfsonderzoeken. In dit
hoofdstuk worden in chronologische volgorde de stappen en ontwikkelingen in het onderzoek
beschreven.
4.1.1 Metingen in 1986-1997
Al vanaf 1960 wordt de waterkwaliteit gemeten op meetpunt OW116-000 in het noordelijk
deel langs de Coldenhovenlaan. Vanaf 1986 zijn hiervan de metingen beschikbaar in het
digitale gegevensbestand. De gemeten fosfaat- en stikstofgehalten op dit meetpunt zijn al,
nog voor de vestiging van het nieuwe glas, opvallend hoog. Metingen uit 1986 tot en met
1994 wijzen dit uit. Waarschijnlijk is de oude glastuinbouw ten westen van de Coldenhovelaan
hier van invloed.

Figuur 6 Ligging meetpunt OW116-000 aan de Coldenhovelaan
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Figuur 7 Stikstof en fosfaat op meetpunt OW116-000 aan de Coldenhovenlaan
4.1.2 Onderzoek 1997-2006 (2007 alleen glastuinbouwmeetpunt)
In 1997 is gestart met het onderzoek naar de effecten van de nieuwe glastuinbouwbedrijven
op de watersysteemkwaliteit in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder. Er zijn daarbij
metingen verricht op de 3 eerder genoemde meetpunten: 2 meetpunten bij de inlaten en 1
meetpunt bij de uitlaat van het zuidelijk deel van de Oude Camspolder naar de
Kralingerpolder.
4.1.3 Periode 1997-2002: rapportage ‘Van Gras naar Glas’
In 2002 is over het onderzoek gerapporteerd met een rapportage over de periode 1997-2002
getiteld van ‘Gras naar glas’. Dit rapport is aangeboden aan de VV op 27 september 2002.
Hierin werd aangetoond dat:
Het gehalte totaal fosfaat in de polder is toegenomen vanaf 1999 tot een waarde tussen
1,25 en 1,50 mg/l terwijl het fosfaatgehalte in de glastuinbouwgebieden juist is afgenomen
tot een waarde tussen 1 en 1,25 mg/l. Het totaal-fosfaat wordt gedomineerd door het
anorganische ortho-fosfaat.
Het gehalte totaal stikstof in de Oude Campspolder en in de Westgaag is sinds de start van
de metingen toegenomen tot een waarde van net boven de 10 mg/l, terwijl het
stikstofgehalte in de andere glastuinbouwgebieden is gedaald tot een waarde rond de 6 mg/l.
De concentratie stikstof in het inlaatwater bij het Transportcentrum is juist afgenomen.
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Het nitraatgehalte is verdubbeld in de polder en domineren het totaal-stikstof, het Kjeldahlstikstof (organisch stikstof) neemt geleidelijk af in de polder en het inlaatwater. Het
ammoniumgehalte is toegenomen in het inlaatwater, in de polder is het gedaald.
4.1.3.1 Overige chemische kwaliteit
Naast de nutriëntengehalten zijn een aantal andere parameters bepaald, zoals de zuurgraad
(pH), zuurstofgehalte, geleidbaarheid, chloride, koper en zink.
De zuurgraad is met name in de zomermaanden nog wel eens te hoog. Het zuurstofgehalte is
over het algemeen redelijk en het hoogst in het voorjaar en begin van de zomer.
De gemeten geleidbaarheid is niet afwijkend voor Delflands oppervlaktewater. Het
chloridegehalte voldoet aan de norm, hoewel het gehalte over het algemeen hoog is in het
inlaatwater bij het Transportcentrum.
De kopergehalten vertonen een grillig patroon met gehalten zowel onder als boven het MTR,
maar nemen wel af over de jaren. De gehalten zijn hoger in de Oude Campspolder dan in het
inlaatwater.
Het zinkgehalte bij de inlaat Transportcentrum voldoet aan het MTR, dat in de Oude
Campspolder en het water van de Westgaag met pieken niet. Hier is het zinkgehalte
toegenomen, bij het Transportcentrum is dit juist afgenomen.
Kroosdekken komen niet voor in de polder.
4.1.3.2 Gewasbeschermingsmiddelen
Van de aangetroffen organochloorbestrijdingsmiddelen vind er in vijf gevallen een
overschrijding van het MTR plaats. Omdat de meeste organochloormiddelen al jaren verboden
zijn, vormen ze nog nauwelijks een probleem. De incidenteel aangetroffen stoffen zijn vaak
moeilijk afbreekbaar en zijn het gevolg van historisch gebruik.
De organofosforbestrijdingsmiddelen daarentegen zijn, net als in de rest van Delfland, een
groter probleem. Er zijn veel middelen aangetroffen boven het MTR.
Soms zijn hoge gehalten in het inlaatwater niet terug te vinden in de Oude Campspolder en
andersom. Vaak zorgen hoge gehalten in het inlaatwater ook voor hoge gehalten in de Oude
Campspolder. De meeste middelen worden dan ook met het inlaatwater aangevoerd, op
enkele middelen na.
De combinatietoxiciteit (som van de concentratie van de middelen (op basis van het 90percentiel / het MTR van het middel) van de organofosforbestrijdingsmiddelen is een stuk
lager dan in de rest van het glastuinbouwgebied: rond 50 ten opzichte van rond de 150 in de
glastuinbouwgebieden. Dit terwijl in 1997 de combinatietoxiciteit nog zeer hoog lag in de
Oude Campspolder. Voor de rest van de glastuinbouwgebieden is het gedaald van 2000 in het
jaar 1990 tot 150 in het jaar 2001.
Het overlevingspercentage watervlooien in de polder fluctueert licht. Het
overlevingspercentage in de Oude Camspolder is tot en met 2002 aanzienlijk hoger (70-90%)
dan in de rest van de glastuinbouwgebieden (van 30% naar 50% gestegen).
4.1.3.3 Conclusies rapportage Van Gras naar Glas
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag: Zijn er merkbare veranderingen en/of effecten
in de oppervlaktewaterkwaliteit van het glastuinbouwgebied Oude Campspolder
waarneembaar als gevolg van de vestiging van nieuwe (moderne) glastuinbouwbedrijven?
In het rapport wordt geconcludeerd dat de komst van de glastuinbouw merkbaar is in de
kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is met name te zien aan het feit dat de waterkwaliteit
in de polder langzaam slechter wordt dan die van het inlaatwater, aldus het rapport. De
verslechtering heeft vooral betrekking op fosfaat en stikstof. Ook een aantal metingen van
hoge gehalten zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen in de polder zijn niet altijd te
verklaren uit de kwaliteit van het inlaatwater.
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In het rapport wordt de oorzaak van een stijging van nutriëntengehalten gezocht bij mogelijke
emissies vanuit de oudere en/of nieuwe bedrijven in de polder en voor een deel toch bij de
kwaliteit van het ingelaten water.
Voor de gewasbeschermingsmiddelen heeft de Oude Campspolder echter een betere kwaliteit
dan de rest van de glastuinbouwgebieden. De betere kwaliteit uit zich onder andere in de
overlevingspercentages watervlooien en de scores voor de combinatietoxiciteit.
Kwantificering van de belasting was niet mogelijk door het ontbreken van metingen aan in- en
uitlaatstromen en gegevens over de afvoer naar de riolering van bedrijfsafvalwater.
4.1.3.4 Aanbevelingen rapportage Van Gras naar Glas
In het rapport werd aanbevolen om de verhouding tussen Delfland en de Vereniging van
Eigenaren Oude Campspolder te verbeteren, waardoor gegevens kunnen worden verstrekt
over de afvoer van bedrijfsafvalwater naar de riolering. Dit kan informatie opleveren in het
belang van het project ‘Riolering Buitengebied’.
Verder wordt aanbevolen de kwaliteit van het inlaatwater te verbeteren, de interne bronnen
beter in kaart te brengen en het onderzoek te continueren.
4.2
2004: memo aan portefeuillehouder
In het portefeuillehouder-overleg Waterkwaliteit, natuur en ecologie van augustus 2004 werd
door de portefeuillehouder gevraagd om in een kort memo Afdeling Westland te informeren
waarom de waterkwaliteit achter blijft in de Oude Campspolder. Naar aanleiding hiervan is in
oktober 2004 een memo opgesteld aan de portefeuillehouder over het onderzoek Oude
Campspolder.
Hierin ging het om de vragen: Is de riolering slecht of verkeerd aangelegd of niet aangesloten
en is de veronderstelling juist dat de waterkwaliteit verminderd is?
In het memo werd gesteld dat door onbekende oorzaken de waterkwaliteit is verslechterd tot
het niveau van oude, niet gerioleerde glastuinbouwpolders. Hierin wordt tevens vermeld dat
er een intensief onderzoek - bedrijfsbezoeken door team Handhaving - is gestart naar de
mogelijke oorzaken, zie hieronder. Dit resulteerde in een sanering van een directe lozing.
Verder geeft de memo aan dat buffersilo’s voor bedrijfsafvalwater veelvuldig overstromen als
gevolg van beperkte dimensionering van het riool, een te hoog aanbod afvalwater en de
sturingsregel dat huishoudelijk afvalwater voorgaat. Gevolg daarvan is dat bij vollopende
riolen de pompen worden stopgezet en de buffersilo’s overstromen doordat ze niet tijdig
geledigd kunnen worden.
Aangekondigd werd een controle op directe lozingen bij alle nieuwe bedrijven. Deze controle
is in 2005 uitgevoerd door team Handhaving. Verder werd aanbevolen:
- Met Westland Energie, de beheerder van de riolering, te overleggen over capaciteit en
beheer van de riolering;
- Tuindersvereniging Oude Campspolder te benaderen voor informatie over
waterverbruik en overstorten buffersilo’s;
- In samenwerking met gemeente Midden-Delfland de mogelijkheden te onderzoeken
voor het uitbreiden van de capaciteit van het rioolstelsel van 0,2 m3/uur/ha naar 1
m3/uur/ha.
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Intermezzo
De constatering van een niet goed werkend rioleringssysteem is gebaseerd op een papieren
conclusie en niet op ervaringen in het veld. Delfland had in die tijd namelijk de beschikking
over nieuwe normen voor de ontwerpcapaciteit. Bij toetsing van de gemaakte afspraken voor
het ontwerp van de riolering in de Oude Campspolder, bleek het systeem niet te voldoen aan
deze nieuwe normen/inzichten. De nieuwe norm vereiste een ontwerpcapaciteit van 1
m3/uur/ha, terwijl het systeem volgens de afspraken op papier was ontworpen op 0,2
m3/ha/jaar. Inmiddels zijn de inzichten veranderd en is de norm van minimaal 1 m3/ha/jaar
teruggebracht naar 0,5 m3/ha/jaar. De capaciteit van de riolering blijkt in de praktijk
bovendien groter te zijn dan de op papier gemaakte afspraak van 0,2 m3/ha/jaar.
Westland Energie heeft dan ook aangegeven geen problemen te ondervinden met de afvoer
van het bedrijfsafvalwater. Wel zal door Delfland het injectiegemaal worden vervangen door
een gemaal met de vereiste minimum capaciteit van 0,5 m3/uur/ha. Dit is een uitvloeisel van
de OAS (Optimalisatie Afvalwater Studie) Groote Lucht.
De pompput van het injectiegemaal stort een enkele keer over op de er naast liggende vijver
in de Kralingerpolder. De frequentie wordt niet als uitzonderlijk ervaren. Het is verder niet
uitgesloten dat er hier en daar een verkeerde aansluiting is aangebracht, waardoor er toch
afvalwater op oppervlaktewater terecht komt.
Van de tuindersvereniging is tot nu toe geen informatie bij Delfland aanwezig. Wel is bij de
bedrijfsbezoeken in 2005 geconstateerd dat er geen overstorten vanuit de bedrijfssilo’s of
storingen in de afvoer plaatsvinden.
4.3 2006: Handhavingsrapportage ‘Oude Campspolder; controle glastuinbouw’
Op 11 januari 2006 is door de sector Vergunning en Handhaving, team handhaving het
rapport ‘Oude Campspolder; controle glastuinbouw’ [13] opgeleverd. Het ging over de
uitgevoerde bedrijfsbezoeken in 2005 die eerder in het memo aan de portefeuillehouder in
2004 werden aangekondigd. Dit onderzoek had als doel om te kijken of de nieuwe bedrijven
bijdragen aan de verslechterde waterkwaliteit in de polder. De bedrijven zijn hierbij
gecontroleerd op de WVO en de Wet Milieubeheer.
In dit rapport worden drie scenario’s uitgelegd als mogelijke oorzaken:
I
Lozingen door gevestigde bedrijven
II
Toevoer van buitenaf
III
Beheer van de riolering
Substraatteelten hergebruiken het drainwater volledig en zouden geen indirecte bron via de
bodem kunnen vormen. Substraatteelten die gebruik maken van onderbemaling voor
recirculatie en grondteeltbedrijven kunnen wel een indirecte bron zijn door wegzijging van
drainagewater. Er is in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder maar 1
substraatteeltbedrijf met recirculatie via de bodem en er zijn 3 grondteeltbedrijven.
Eventuele nalevering door verzadigde waterbodems werd ook als mogelijke oorzaak
aangemerkt.
Verder kunnen te krap bemeten buffersilo’s in combinatie met gelijktijdige afvoer de oorzaak
zijn van lozing, aldus een van de scenario’s van het rapport. De capaciteit van het riool is
gebaseerd op het uitmiddelen van pieken. Wanneer bijvoorbeeld in de zomer door
verdamping het natrium-gehalte te hoog is opgelopen in het te recirculeren drainwater, zal dit
geloosd worden door de tuinder. Dit zal voor alle bedrijven ongeveer in dezelfde periode
vallen. Hierdoor kan een piek ontstaan die het rioolsysteem overbelast. Een zelfde piek kan
bijvoorbeeld ook plaatsvinden bij de gelijktijdige beëindiging van teelten.
Naar aanleiding van de bedrijfsbezoeken werd echter geconstateerd dat de buffersilo’s niet
overliepen naar oppervlaktewater, alleen bij zeer zware regenval zou dit het geval zijn.
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Verder bleek dat alle bedrijven hun teeltoppervlak niet hadden geïntensiveerd en ook niet op
andere teelten zijn overgegaan in de periode 1998-2005.
Bij 4 van de 18 gecontroleerde bedrijven waren lozingen op oppervlaktewater geconstateerd.
Alle 4 waren substraatteeltbedrijven die potplanten kweekten. Hoe groot de bijdrage van de
lozingen aan de verslechtering van de waterkwaliteit is geweest, is achteraf moeilijk vast te
stellen.
Storingen van pompen zijn tijdens de controles niet geconstateerd.
Toen de lozingen gesaneerd waren, was het de vraag of dit zou leiden tot een stabilisatie of
verbetering van de waterkwaliteit. Het werd in het rapport echter niet uitgesloten dat de
verontreinigingen van elders komen, scenario II. Ook wegzijging van drainagewater via de
bodem naar oppervlaktewater wordt als mogelijke oorzaak genoemd. Monitoring van
inlaatwater is een aanbeveling. In de bijlage van het rapport is een analyserapport
opgenomen van het bedrijfsafvalwater van één van de bedrijven. Hierin vallen de zeer hoge
concentraties stikstof, fosfaat, koper en zink op.
Tabel 1 Samenstelling bedrijfsafvalwater ‘bedrijf 13’ (oktober 2005)
Parameter

Norm voor oppervlaktewater
(Maximaal Toelaatbaar Risico = MTR)

Concentratie in
bedrijfsafvalwater

Nitraat

Totaal-stikstof *) = 2,2 mg/l

120 mg/l

Stikstof Kjeldahl

Totaal-stikstof = 2,2 mg/l

12 mg/l

Totaal fosfaat

Totaal-fosfaat = 0,15 mg/l

59 mg/l

Orthofosfaat

Totaal-fosfaat = 0,15 mg/l

51 mg/l

Koper

3,8 ug/l

87 ug/l

Nikkel

6,3 ug/l

19 ug/l

Zink

40 ug/l

2000 ug/l

*) Totaal stikstof is de som van nitraat, nitriet en Kjeldahl stikstof
**) Totaal fosfaat is de som van ortho-fosfaat en organisch gebonden fosfaat
In oktober 2005 is een lozing van percolaatwater op het oppervlaktewater geconstateerd
vlakbij het meetpunt OW116-012 in de Oude Campspolder. Het leek dat de oorzaak van de
hoge nutriëntenconcentraties daarmee gevonden was. Het eerste meetresultaat na het
saneren van deze lozing stemde hoopvol doordat het lagere concentraties opleverde. De
metingen die hierop volgende vertoonden echter weer hoge concentraties. Tot op heden
vinden er slechts zeer af en toe kleine incidenten plaats en is de heersende indruk dat er niet,
dan wel incidenteel, directe lozingen plaatsvinden.
4.4
2006: memo’s aan bestuur afdeling Westland
In mei en oktober 2006 zijn er twee memo’s geschreven voor het bestuur van de afdeling
Westland:
1.
Waterkwaliteit Coldenhove en Oude Campspolder, 18 mei 2006 [18].
In de bestuursvergadering van 2 november 2005 is gevraagd om de beschikbare
waterkwaliteitsgegevens in het gebied Coldenhove in de Oude Campspolder. Hierop is het
memo een antwoord.
Het memo geeft aan dat in de periode 1997-2002 de nutriëntenconcentraties sterk oplopen.
De gemeten gewasbeschermingsmiddelen worden toegeschreven aan het inlaatwater. Er
wordt tevens meegedeeld dat er bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd waarbij een aantal
overtredingen is geconstateerd. Daarnaast wordt het CAD (Centrale Afvoer Drainagesysteem)
systeem toegelicht en wordt er op gewezen dat dit systeem geen zuiverende werking heeft.
2. Waterkwaliteit in de Oude Campspolder, 23 oktober 2006 [18]
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In de bestuursvergadering van 7 juni 2006 oordeelde de voorzitter dat het memo van mei
2006 onvoldoende recente cijfers bevatte en dat een goede toelichting ontbrak. Hierop is een
aangepast memo geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering.
In het memo wordt gesteld dat de oorzaak voor de hoge stikstofconcentraties, naast
stikstofrijk inlaatwater, ook een interne bron moet hebben. Hetzelfde geldt voor de
fosfaatconcentratie. Deze concentratie komt echter overeen met het gemiddelde in andere
glastuinbouwgebieden.
Door het ontbreken van debietgegevens van inlaat en interne bronnen is niet te kwantificeren
wat de belangrijkste bron is. De toxiciteit en concentraties gewasbestrijdingsmiddelen zijn in
de Oude Campspolder overigens een stuk lager dan in andere glastuinbouwgebieden, zowel
voor de oude als nieuwe middelen.
In het laatste memo wordt een uitgebreide rapportage met een nadere analyse over het
verloop van de waterkwaliteit in de Oude Campspolder en 10 jaar meetinspanning in het
vooruitzicht gesteld, die begin 2007 gereed moet zijn.
4.5 Toezegging rapportage in 2007
In de vergadering van het afdelingsbestuur Westland van 5 juni 2007 is door de voorzitter de
toezegging gedaan dat er een uitgebreide rapportage zal komen over de periode 1997-2007
[20].
Het voorliggende rapportage is daar de invulling van.

Figuur 8 Hoofdwatergang in de Oude Campspolder vanaf de Herenlaan
richting Herenwerf genomen
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5
Resultaten van 10-jarig onderzoek in de Oude Campspolder
1997-2006
In dit hoofdstuk worden de resultaten van 10 jaar onderzoek weergegeven. Het hoofdstuk
beperkt zich daarbij tot de nutriënten, de gewasbeschermingsmiddelen en de bio-assay met
watervlooien.
5.1 Nutriënten 1997-2007
5.1.1 Stikstof metingen
Het stikstofgehalte is nog altijd hoog in de polder en overschrijdt het MTR. Vanaf de vestiging
van de glastuinbouwbedrijven in 1997 is de concentratie verdrievoudigd van een
zomergemiddelde van 6 mg/l (> 2 x MTR) naar 18 mg/l (8 x MTR) in 2007. Is de hoogte van
concentraties opmerkelijk, de stijging van concentraties is eigenlijk nog opmerkelijker.
Sterker nog: de zomergemiddelden stikstof in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder
hebben inmiddels de zomergemiddelden in glastuinbouwpolders die nog wel lozen op
oppervlaktewater, overschreden. In 1997 was het zomergemiddelde 6 mg/l (> 2 x MTR). In
2004 was het zomergemiddelde stikstof in de polder ruim 21 mg/l (> 9 x MTR), waar het in
de glastuinbouwpolders tussen 10-12 mg/l (ruim 5 x MTR) lag. Na een daling in 2005 tot zo’n
15 mg/l (7 x MTR) is in 2006 en 2007 het zomergemiddelde stikstof in de polder gestegen tot
rond 18 mg/l (8 x MTR), zie figuur 9 en 10. Van 2006 en 2007 zijn geen specifieke cijfers
beschikbaar van de gezamenlijke glastuinbouwpolders, van de boezem wel: de boezem ligt in
deze jaren rond 5 x MTR.
Figuur 9 Overschrijding MTR van stikstof [3,4,14]
Jaar

Oude Campspolder

Oude glastuinbouwpolders

Boezem

1997

> 2 x MTR

9 x MTR

3 x MTR

2004

> 9 x MTR

5 x MTR

2 x MTR

2007

8 x MTR

5 x MTR

Het verloop van de concentraties in de polder komen redelijk overeen met die in de
Westgaag. De concentraties in de Westgaag liggen echter lager.
Daarnaast laat het meetpunt in de Oude Campspolder een aantal jaren een opvallende piek
zien in de zomer (juli), zie figuur 11. Deze piek is minder opvallend in de Westgaag, maar lijkt
hier ook aanwezig.
Het totaal-stikstof wordt over de hele periode gedomineerd door het anorganische nitraat. In
het inlaatwater bij het Transportcentrum is het organisch stikstof (Kjeldahl-stikstof, stikstof
opgeslagen in plantaardig materiaal) juist dominant, zie bijlage 1. Hier is de totaal
stikstofconcentratie overigens lager en licht dalend.
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Figuur 10 Zomergemiddelden stikstof

Vergelijking stikstofgehalten op 3 meetpunten 1997-2007
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Figuur 11 stikstofconcentratie op 3 meetpunten
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Figuur 12 zomer- en winter gemiddelden stikstof in Oude Campspolder
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5.1.2. Fosfaat metingen
De fosfaatconcentratie in de Oude Campspolder is verdubbeld in 2007 (zomergemiddelde van
1,85 mg P/l = 12 x MTR) ten opzichte van 1997 (0,90 mg P/l = 6 x MTR). Het jaar 2004
spande de kroon met een zomergemiddelde van 2,9 mg P/l (19 x MTR). Het zomergemiddelde
laat na deze piek een redelijke daling in 2005 en 2006 zien, maar stijgt in 2007 weer
enigszins, zie figuur 12. Vanaf 1999 is er een duidelijke stijgende lijn in de concentratie. De
fosfaatconcentratie in de Oude Campspolder stijgt, terwijl de concentratie in het inlaatwater
bij het Transportcentrum juist daalt. Net als voor de stikstofconcentratie geldt dat de
fosfaatconcentratie in de Westgaag lager is dan die in de polder, zie figuur 14 en 15. Ook
heeft de fosfaatconcentratie in de Oude Campspolder het gemiddelde van de
glastuinbouwpolders vrij snel overstegen. In 2005 was het gemiddelde in de
glastuinbouwpolders nog zo’n 1,5 mg P/l. In de Oude Campspolder heeft het
zomergemiddelde al in 1999 dit gemiddelde overschreden. Dit terwijl ook de
fosfaatconcentratie in de glastuinbouwpolders stijgt, maar dan minder hard.
Het verloop van het wintergemiddelde fosfaat volgt het zomergemiddelde. Wel ligt het
zomergemiddelde hoger dan de wintergemiddelde concentratie fosfaat.
Figuur 13 Overschrijdingen MTR van fosfaat
Jaar
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> 4 x MTR
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5 x MTR

2007

12 x MTR

5 x MTR
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Figuur 14 zomergemiddelden fosfaat op 3 meetpunten
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Vergelijking fosfaatgehalten op 3 meetpunten 1997-2007
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Figuur 15 Fosfaatconcentratie op 3 meetpunten

Figuur 16 zomer- en wintergemiddelden Oude Campspolder
5.5 Gewasbeschermingsmiddelen
Vanaf de tachtigerjaren heeft Delfland een speciaal meetprogramma dat gericht is op de
aanwezigheid en concentratie van gewasbeschermingsmiddelen (organofosfor- en
organochloormiddelen) in het oppervlaktewater. Omdat (het gebruik van) de middelen
regelmatig veranderen is het pakket in 2001, 2004 en 2007 geactualiseerd en uitgebreid met
nieuwe middelen in een nieuw analysepakket.
Bij de gewasbeschermingsmiddelen spelen van de oude middelen de organofosformiddelen
een rol. Organochloormiddelen werden in het verleden veel gebruikt, maar zijn inmiddels
veelal verboden. De laatste jaren wordt er nog wel incidenteel een stof aangetroffen, maar de
normen worden niet meer overschreden.
In deze paragraaf worden daarom de gehalten aan organofosforbestrijdingsmiddelen op de 3
meetpunten over de afgelopen 10 jaar behandeld. In de periode 1997-2007 is maandelijks de
concentratie van de middelen uit het in dat jaar actuele analysepakket gemeten.
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5.5.1 Combinatietoxiciteit
Voor de organofosforbestrijdingsmiddelen kan de combinatietoxiciteit ofwel de som van MTRoverschrijdingen berekend worden. Hiermee wordt een indicatie gegeven van de toxiciteit of
“giftigheid” van het oppervlaktewater. De combinatietoxiciteit kan berekend worden omdat
binnen de groep van organofosformiddelen het werkingsmechanisme van de stoffen ongeveer
gelijk is. De combinatietoxiciteit is de som van de overschrijdingen van de MTR-normen van
de gemeten stoffen. Daarbij wordt per stof de 90 percentielwaarde van alle meetresultaten in
een jaar gedeeld door het MTR van die stof [17]. De berekening van de MTR-overschrijding
per meetpunt per jaar wordt in formule 1 weergegeven. Zie ook het het kader onder
hoofdstuk ‘Methodes’.
In principe zou de som van de MTR-overschrijdingen per meetpunt tussen de 0 en de 20
moeten liggen om het water als niet giftig te kwalificeren.
Formule 1: Berekening van de MTR-overschrijding van de organofosforbestrijdingsmiddelen
Combinatietoxiciteit cq. MTR-overschrijding = Σ (concentratie (P90))
MTR
De MTR-overschrijding is hierbij de som van de overschrijdingen van alle gemeten stoffen.
Het nadeel van deze berekening is dat ook detectiegrenzen worden meeberekend als gemeten
waarden, terwijl de werkelijke concentratie hieronder ligt. Hierdoor wordt een worst case
geschetst en ontstaat een negatiever beeld dan de situatie in werkelijkheid hoeft te zijn.
Tot slot is de combinatietoxiciteit gebaseerd op de zogenaamde oude organofosformiddelen
die vanaf 1997 zijn gemeten. Vanaf 2001 zijn er in het analysepakket ‘nieuwe’ middelen
bijgekomen. Deze zijn echter niet meegenomen bij de berekening van de combinatietoxiciteit.
5.5.2 Resultaten berekening gemiddelde MTR-overschrijding
Uit analyse van de meetgegevens is gebleken dat de insecticiden ethyl-parathion, pirimifosmethyl, dichloorvos en tetrachloorvinfos de 4 middelen zijn die hoogste overschrijdingen
vertonen in de Oude Campspolder en daarmee de hoofdrol spelen in de combinatietoxiciteit.
Pirimicarb, pirimifos-methyl en 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen kennen de meeste
overschrijdingen.
Concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen lijken vooral voor een groot deel via de
inlaten te worden aangevoerd, aangezien de lijn van de Oude Campspolder de concentraties
in de inlaten lijkt te volgen.
De gemiddelde MTR-overschrijding in de Oude Camspolder is relatief laag en is sterk
afgenomen na 1997 tot < 100 in 2007, zie figuur 17 [17].
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Figuur 17 Combinatietoxiciteit of MTR-overschrijding per meetpunt
Afgemeten aan de gemiddelde MTR-overschrijding in de overige glastuinbouwgebieden ligt de
overschrijding in de Oude Campspolder lager. Ook van de nieuwe middelen werden er tot en
met 2004 in de Oude Campspolder aanzienlijk minder aangetroffen dan in de overige
glastuinbouwgebieden, zie figuur 18 met gegevens t/m 2004 [19].

Figuur 18 Vergelijking MTR-overschrijdingen

5.5.3 Normoverschrijdingen bestrijdingsmiddelen
Omdat de combinatietoxiciteit eigenlijk niet het meest reële beeld geeft, is gekeken naar de
MTR-overschrijdingen van de toetsbare resultaten ofwel de meetwaarden boven de
detectiegrens. Dit levert het volgende beeld op voor de oude en nieuwe middelen met
normoverschrijdingen voor:
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Tabel 2 MTR-overschrijdingen per parameter van 1997-2007

Parameter
2,4-dichloordinfenyldichlooretheen

hoogste
overschrijding
totaal aantal
(aantal keer
overschrijdingen MTR)
8

15

beta-endosulfan

1

4

Carbofuran

1

<2

Dichloorvos

6

400

Diazinon

3

5

Ethylazinfos

2

16

Ethylparathion

5

747

Heptachloor

3

6

Heptenofos

3

32

Malathion

2

4

Mevinfos

1

35

parathion-methyl

2

7

Pirimicarb (vanaf 2002)

17

27

pirimifos-methyl

21

700

Pyrazofos

3

2,25

Simazine (vanaf 2002)

1

4

Tetrachloorvinfos

3

133

Triazofos

2

2

Van de nieuwe stoffen carbendazim en imidacloprid, die in 2007 aan het analysepakket zijn
toegevoegd, is voor het eerst in januari 2008 een overschrijding van het MTR gemeten van
respectievelijk > 5 x MTR en 65 x MTR. Dit valt echter buiten de officiële onderzoeksperiode.
5.6 Resultaten bio-essays watervlooien
Vanaf 1997 is een bio-essay met het uitzetten van watervlooien gestart in de Oude
Campspolder. Het aantal overlevende watervlooien in de Oude Campspolder is duidelijk beter
dan het gemiddelde overlevingspercentage watervlooien in overig glastuinbouwgebied, de
laatste twee jaren uitgezonderd. De trendlijn voor het overlevingspercentage is in ieder geval
stijgend.
Het glastuinbouwgebied is de laatste jaren verbeterd van minder dan 50% naar 70%. De
Oude Campspolder schommelt tussen 70% en 90% met uitschieters naar 97% in 1997 maar
ook naar 60% in 2007. De Oude Campspolder voldoet aan de norm tot 2006. In 2006 en
2007 is er bij één uitzetting van watervlooien een overlevingspercentage van respectievelijk
20% en 0% geconstateerd. Dit beinvloedt het jaargemiddelde dat naar beneden gaat in deze
jaren. De resultaten onderbouwen over het algemeen het verschil in de gehalten aan
gewasbeschermingsmiddelen tussen de Oude Campspolder en overig glastuinbouwgebied, zie
figuur 19. In figuur 20 is te zien dat de overlevingspercentages in de Oude Campspolder
regelmatig de 100% halen.
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Figuur 19 Jaargemiddelden van het overlevingspercentage watervlooien
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Figuur 20 Overlevingspercentage watervlooien
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5.7 Waterbodemkwaliteit
In 2003/2004 is het zuidelijk deel van
de Oude Campspolder gebaggerd.
Voorafgaand aan het baggeren wordt
de klasse van de bagger bepaald. In
het zuidelijk deel vallen de
watergangen van het nieuwe
glastuinbouwgebied overwegend in
klasse 0. De watergangen rondom de
oudere bebouwing langs de Westgaag
vallen in klasse 2. De enige
watergang die niet voldoet in dit
gebied is de bermsloot langs de
Westgaag en de Burgerweg. In de
bermsloten is PAK klassebepalend, in
Figuur 21 waterbodem kwaliteitsklassen
de watergangen met klasse 2 is dit
DDT.
In het noordelijk deel zijn de watergangen overwegend klasse 2, gebaseerd op DDT. Ook hier
zijn de bermsloten langs de Oudecampsweg klasse 3 tot 4 als gevolg van de hoge gehalten
PAK. Een enkele watergang tussen de kassen is klasse 3 op basis van DDT.
De aangetroffen sliblaag is in bijna alle bemonsterde watergangen erg dun. Het gaat om niet
tot licht verontreinigde bagger. Deze klassificatie is geen indicatie voor de mate van afgifte
van nutriënten die de sliblaag aan de waterkolom levert. Het baggeren in 2003/2004 lijkt
geen significant positief effect op de nutriëntenconcentraties in het water te hebben, gezien
de in 2004 en 2005 nog oplopende concentraties.
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6

Watersysteemmodellering

6.1 Inleiding
Omdat de oorzaak van de hoge concentraties aan de hand van de veldmetingen,
bedrijfscontroles en navraag naar de werking van de riolering en handhaving op lozingen en
incidenten niet kon worden aangewezen, is de Oude Campspolder ook gemodelleerd. De
watersysteemanalyse die met het model kan worden gedaan, kan mogelijk wel naar een
duidelijker antwoord leiden op de vraag wat de oorzaak is.
Van de Oude Campspolder is de waterhuishouding modelmatig beschreven in SOBEK, ten
behoeve van de ABC polders studie, cluster 7 waarin de Kralingerpolder, Oude Campspolder
en Dorppolder zijn onderzocht. De modelbeschrijving is gedaan met de modules Rainfall
Runoff (RR) en Channel Flow (CF) en dit model is toegepast voor het berekenen van piek
afvoer situaties. Deze bestaande modelbeschrijving hebben we gebruikt als uitgangspunt voor
de modelmatige watersysteembeschrijving in deze studie. In praktijk komt het er op neer dat
we het model hebben aangepast om ook hydrologische aanvoersituaties te kunnen
beschrijven. Daarnaast hebben we het model na veldbezoek aangepast aan de daadwerkelijk
gevoerde beheerpraktijk. Conform de KRW analyses hebben we vervolgens het instrument
uitgebeid met de emissie plugin en het waterkwaliteitsmodel van SOBEK (WQ).
De uitgangspunten waarop het model is gekalibreerd staan in bijlage 2.
6.2 Wat heeft het model gedaan?
Met dit instrumentarium zijn meerdere hydrologische jaren beschreven (periode 2000-2006)
Hierbij zijn het waterbeheerregime en de waterkwaliteit afgezet tegen het in de praktijk
geregistreerde beheer en de in het veld gemeten waterkwaliteit. Er is tevens een waterbalans
en stoftransport opgemaakt. Op deze wijze is een modelmatige watersysteemanalyse
uitgevoerd.
Er zijn bovendien fractieberekeningen gemaakt, waarbij is gekeken naar de herkomst van het
oppervlaktewater op ieder gewenst tijdstip en op ieder gewenste locatie in het watersysteem.
Het model berekent ook stikstof- en fosfaatconcentraties over de periode 2000-2007 ter
hoogte van het meetpunt.
6.3 Resultaten watersysteemanalyse
6.3.1 Waterhuishouding
Het model registreert voor de periode 2000-2003 onder de opgegeven huidige
beheerscondities een overschatting van de hoeveelheid water die via het gemaal Oude
Campspolder wordt uitgeslagen ten opzichte van de gemeten maalstaat. De rest van de
simulatieperiode is de gemodelleerde maalstaat beter in overeenstemming met de gemeten
maalstaat, zie ook bijlage 3.
De verklaring hiervoor is dat er in die periode veel meer water over de stuwen naar de
Kralingerpolder is afgevoerd. Dit wordt ook bevestigd door het relatief grotere aantal
geregistreerde pompuren van gemaal Kralingerpolder in die jaren. Het gemaal Oude
Campspolder draaide toen ook al mee, maar is vanaf 2002 meer gaan afvoeren, met
uitzondering van droge zomerperioden waarbij vanaf 2003 doelgericht water over de stuwen
werd gestuurd door het aanslagpeil van het gemaal Oude Campspolder tijdelijk te verhogen.
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Ofwel de stuwinstellingen die de Oude Campspolder van de Kralingerpolder scheiden zijn na
die periode gewijzigd (geen informatie over bekend), ofwel (of in ieder geval ook) de
gemaalinstellingen. Daarnaast is in ieder geval in die periode de reconstructie voltooid, met
zijn weerslag op het drainagepatroon. Een andere mogelijke verklaring is dat afsluiter in de
duiker tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Oude Campspolder rond 2000 is
opengezet, vlak na de start van het onderzoek. Dit werd vernomen tijdens het veldbezoek.
Waarom is de duiker opengezet? In 1998 ontstond de eerste grote wateroverlast in het gebied
van Delfland. Glastuinbouwbedrijven aan het Gildeland en het Sint Aechtenland in het
noordelijk deel liepen flink onder. Volgens veldwaarnemingen stond één bedrijf zelfs voor
meer dan een halve meter onder water waarbij volgens waarnemingen “de potplanten over
het erf dreven”. De schade was dus groot. Dit was dé aanleiding voor het openzetten van de
duiker. Vanaf één jaar na de start van het waterkwaliteitsonderzoek zijn de randvoorwaarden
dus al veranderd en het opheffen van het isolement blijkt daarbij essentieel.

H e r k oms t oppe r v l a k t e wa t e r ( e x c l us i e f ne e r s l a g)

OC_noor d
Inl aat BzmRi j ksweg
Inl aat Hoef pol der
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Inl aat BzmWestgaag

Figuur 22 Herkomst oppervlaktewater zuidelijk deel Oudecampspolder
In figuur 22 is de gemiddelde waterbalans (aanvoer) van de Oude Campspolder
gepresenteerd. Afvoer vindt plaats via de Kralingerpolder (ca 45% gemiddeld), via het gemaal
(ca 49%) of infiltreert in de zomerperiode in de bodem (ca 6%).
Uit de herkomstberekeningen valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het water dat
wordt aangevoerd naar of gegenereerd in het noordelijk deel van de polder via het gemaal
wordt afgevoerd.
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Figuur 23 Fractieberekeningen oppervlaktewater Oude Campspolder zuid
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Legenda van de fractieberekeningen in figuur 23
In figuur 23 zijn de fracties water afgebeeld die zijn berekend op het meetpunt in de Oude
Campspolder zuid. Duidelijk is het aandeel vanuit het noordelijk deel (bruin) van de polder en
zelfs nog een belangrijk deel van de Hoefpolder (roze). Zelfs op het punt in de
hoofdwatergang verder verwijderd van de stuwen en het gemaal is de invloed van het
noordelijk deel en de Hoefpolder nog zichtbaar (middelste grafiek). In de grafieken is elk jaar
het aandeel met name in de zomermaanden hoog, wanneer er veel water wordt ingelaten.
Dan wordt het gebiedseigen water van het zuidelijk deel verdrongen door het water uit het
noordelijk deel, de Hoefpolder en de inlaten van Delfland. Zie ook figuur 24 hieronder.
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Figuur 24 Fracties in de zomer in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder
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6.3.2 Waterkwaliteit
6.3.2.1 Stikstof- en fosforvrachten
Niet alleen de wateraanvoer vanuit het noordelijk deel en de Hoefpolder is hoog, ook de
stikstof- en fosforvracht zijn hoog vanuit deze hoek, zie figuur 25.
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Figuur 25 bronnen van stikstof- en fosfaatvrachten in Oude Campspolder zuid
Voor stikstof is de belasting vanuit het noordelijk deel (54 %) en de Hoefpolder (19%)
gezamenlijk zijn ze zelfs voor 75% verantwoordelijk voor de stikstofvracht. Voor fosfaat zijn
dit respectievelijk 53% en 19%, waarmee ook voor fosfaat een bijdrage van bijna 75% wordt
geleverd door het noordelijk deel van de Oude Campspolder en de Hoefpolder.
In het noordelijk deel van de Oude Campspolder beslaat de rozenteelt zo’n 55% van het
totale teeltoppervlak. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de rozenteelt een grote stikstof- en
fosforemissie kent in verhouding tot andere teelten. Gemiddeld meer dan 250 kg
stikstof/ha/jaar, waarbij de gemiddeld geloosde vracht stikstof per bedrijf 445 kg/jaar is. Voor
fosfaat gaat het om een emiddelde van 45 kg fosfaat/ha/jaar, zie bijlage 4.
Dit kan dus hoge stikstof- en fosforvrachten opleveren vanuit dit deel.
Hier kunnen we de metingen van het meetpunt in het noordelijk deel langs de
Coldenhovelaan nogmaals naastzetten ter onderbouwing, hierin vallen de hoge concentraties
nutriënten op, zie figuur 26.
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Figuur 26 Stikstof en fosfaat op meetpunt 116-000 aan de Coldenhovenlaan
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6.3.2.2 Stikstof en fosfaatconcentraties
Uit de veldmetingen blijken stikstofpieken en fosfaatpieken in de zomer voor te komen. Als
we dit afzetten tegen de herkomst van het water die uit de fractieberekeningen van het model
volgt, dan zien we absoluut een bevestiging van de invloed op de concentraties door het
water uit het noordelijk deel en de Hoefpolder, zie figuur 28 en 29.
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Figuur 28 Fracties (herkomst) water afgezet tegen de gemeten
stikstofconcentraties op meetpunt OW116-012 aan de Herenwerf
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Figuur 29 Fracties (herkomst) water afgezet tegen de gemeten fosfaatconcentraties
op meetpunt OW116-012 aan de Herenwerf
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Er is een afwijking in de winter 2004/2005. In de grafiek zijn in deze winterperiode de
concentraties namelijk hoog, maar is het aandeel water uit het noordelijk deel van de Oude
Campspolder en de Hoefpolder klein. De concentraties moeten dus worden veroorzaakt door
het water van de Oude Campspolder zuid zelf. Mogelijk is de oorzaak de geconstateerde
lozing vlak voor het meetpunt aan de Herenwerf in 2005. De lozing is gesaneerd in het najaar
van 2005. Hierna herstelt het patroon zich weer in 2005 en 2006.
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Figuur 30 Correlatie tussen stikstof- en fosfaatconcentratie en het aandeel
gebiedsvreemd water in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder
In figuur 30 is de concentratie stikstof en fosfaat gecorreleerd aan het aandeel (fractie)
gebiedsvreemd water in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder. Dit toont aan dat
wanneer het aandeel gebiedsvreemd water toeneemt, ook de stikstof- en fosfaatconcentraties
toenemen. De figuur is gebaseerd op de modelmatige fractieberekeningen en de
veldmetingen.
Een verklaring voor de pieken en de dominante aanwezigheid van water uit het noordelijk
deel en de Hoefpolder is dat in de zomermaanden veel water wordt ingelaten. Dit zorgt voor
aanvoer van nutriënten naar het zuidelijk deel.
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Daarnaast worden in droge zomerperioden een aantal graslandpercelen in de Kralingerpolder
ook voorzien van water uit de Oude Campspolder via de stuwen.
In de zomer kan zich bovendien een piek voordoen in de lozing van drainagewater in het oude
glas. Het kan namelijk voorkomen dat in droge en warme periodes het zoutgehalte in het
drainagewater te hoog oploopt en daarmee schadelijk wordt voor de tuinbouwgewassen. In
dat geval wordt het drainagewater geloosd. Dit zal voor alle tuinders ongeveer in dezelfde
periode voorkomen. Er treedt dan een piek in de lozingen op. Pieken kunnen ook optreden bij
teeltwisselingen. Dit kan een behoorlijk effect hebben op de nutriëntenconcentraties [13].
Tot slot treedt in de regel nalevering van fosfaat uit de waterbodem in de zomer op. Dit kan
ook een rol spelen in de fosfaatpieken in de zomer.
De concentraties in 2006 en 2007 zijn volgens de veldmetingen iets gedaald ten opzichte van
2004. Dit kan mogelijk liggen in de nattere zomers in deze jaren, waardoor er meer
verdunning met regenwater en een snellere afvoer plaatsvindt.
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7

Discussie en conclusies

7.1 Onderzoeksvragen
De onderzoeksvraag bij aanvang van het project in 1997 was:
Zijn er merkbare veranderingen en/of effecten in de oppervlaktewaterkwaliteit van het
glastuinbouwgebied Oude Campspolder waarneembaar als gevolg van de vestiging van
nieuwe (moderne) glastuinbouwbedrijven [17]?
Na enkele jaren onderzoek (2002) werd er een duidelijk merkbare verandering in de
waterkwaliteit geconstateerd. In tegenstelling tot de verwachting dat de waterkwaliteit in
ieder geval niet zou verslechteren, is dit toch gebeurd. De nutriëntenconcentraties namen toe
tot waarden ver boven het MTR en bleven toenemen.
Het was onduidelijk of de stijging het gevolg was van de vestiging van de nieuwe
glastuinbouw. Ondanks 10 jaar meetinspanning en aanvullend onderzoek werd dit steeds
meer betwijfeld. De nieuw glastuinbouw is een redelijk gesloten systeem.
Maar omdat het bemonsterde inlaatwater schoner bleek dan het water in de polder, moest de
oorzaak van de hoge concentraties en de stijging toch gezocht worden in de polder zelf.
In voorgaande rapportages is een aantal keren het vermoeden uitgesproken dat oud glas voor
de verslechtering verantwoordelijk was.
De onderzoeksvraag is daarom als volgt aangepast:
Wat is de oorzaak van de stijging in de nutriënten concentraties?
Met waterkwaliteitsmodellering van de Oude Campspolder is onderzoek gedaan naar de
stijging van de nutriëntenconcentraties. Mede op basis van de modellering wordt het reeds
eerder ontstane vermoeden [13,17] bevestigd: de opgelopen stikstof- en fosfaatconcentraties
worden veroorzaakt door de invloed van het noordelijk deel van de Oude Campspolder en de
Hoefpolder.
De stijging van de nutriënten is ontstaan door het maken van een verbinding tussen het
noordelijk deel van de Oude Campspolder met het zuidelijk deel.
De verbinding is gemaakt na de wateroverlast in 1998, in de tijd dat de nieuwe
glastuinbouwbedrijven zich vestigden in het zuidelijk deel. Voor die tijd was er geen tot
nauwelijks uitwisseling en was het water in het zuidelijk deel geïsoleerd.
De verbinding is tot stand gekomen door het openzetten van de tot dan toe vrijwel altijd
gesloten duiker tussen het noordelijk en het zuidelijk deel.
7.2 Belangrijkste conclusies

7.2.1. Aanvankelijke onderzoeksvraag niet te beantwoorden
De voornaamste conclusie van het rapport is dat de aanvankelijke onderzoeksvraag niet
te beantwoorden is:
Verandert de waterkwaliteit als gevolg van de vestiging van de nieuwe
glastuinbouwbedrijven?
De invloed van het oude glas op de metingen is immers bepalend voor de veranderingen in de
kwaliteit. Bij aanvang van het onderzoek is immers uitgegaan van een redelijk geïsoleerd
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watersysteem in het zuidelijk deel van de Oude Campspolder. Het meetpunt in de
hoofdwatergang bij de Herenwerf is zo gekozen dat deze representatief is voor de
waterkwaliteit uit het nieuwe glastuinbouwgebied. Sinds het openstellen van de
duikerverbinding stroomt het water uit het noordelijk deel en de Hoefpolder langs het
meetpunt en heeft daarmee een significant effect op de waterwaterkwaliteit. Over de effecten
van het nieuwe glas in de Oude Campspolder sec is dus geen uitspraak te doen. Het meetpunt
is immers niet representatief meer voor het water uit het nieuwe glastuinbouwgebied.

De hypothese dat de vestiging van het nieuwe glas tot een verbetering van de
waterkwaliteit leidt, kan dus ook niet getoetst worden.
7.2.2 Aansluiting glastuinbouw op riolering is nuttig voor de waterkwaliteit
Een belangrijke conclusie is dat riolering van glastuinbouw effectief is voor de waterkwaliteit.
Het onderzoek wijst immers uit dat de vracht aan nutriënten afkomstig is van het oude, niet
gerioleerde glas. Dit zorgt voor de hoge concentraties.
Het nieuwe glastuinbouwgebied is immers een goed gesloten systeem. Er vinden geen directe
emissies plaats en ook de bedrijfssilo’s en de riolering storten niet over op het
oppervlaktewater. Daarmee blijkt het niet verantwoordelijk voor de verslechterde
waterkwaliteit.

Dit toont aan dat de riolering van het Westland een belangrijke maatregel is om de
waterkwaliteit te verbeteren. Immers, niet aangesloten glastuinbouwgebieden blijven
zeer hoge nutriëntenconcentraties houden. Daarnaast is het belangrijk dat alle gebieden
worden aangesloten. Het watersysteem van Delfland is zo met elkaar verweven dat delen
van het gebied met een slechte waterkwaliteit grote invloed kunnen hebben op gebieden
met een (potentiële) goede waterkwaliteit.
Hiermee is de altijd terugkerende vraag, wat is het nut van de aansluiting van het
glastuinbouwgebied, beantwoord.
In het concrete geval van de Oude Campspolder blijkt uit onderzoek dat het nieuwe glas
niet verantwoordelijk is voor de verslechtering van de waterkwaliteit, wel de open
duikerverbinding met ‘oud glas’ in het noordelijk deel en in de Hoefpolder.
7.2.3 Verslechtering waterkwaliteit veroorzaakt door water van elders
Wat is de oorzaak van de verhoogde stikstof en fosfaatconcentraties?
De tweede onderzoeksvraag is wel beantwoord.
De aanvoer van water uit het noordelijk deel van de Oude Campspolder en de Hoefpolder is
dus verantwoordelijk voor de verslechtering van de waterkwaliteit.
Er zijn een aantal oorzaken voor de aanvoer van oppervlaktewater uit het noordelijk deel:
4. het opheffen van het isolement van het zuidelijk deel als gevolg van openzetten van
duiker tussen noordelijk en zuidelijk deel
5. de toegenomen inzet van het gemaal Oude Campspolder
6. het beheerregime ten bate van watervoorziening Kralingerpolder
Ad. 1
Door de open verbinding stroomt water uit het noordelijk deel naar de hoofdwatergang in het
zuidelijk deel tot voorbij het meetpunt.
Ad. 2
Niet alleen het openzetten van de duikerverbinding, ook de verandering in het beheerregime
draagt bij aan de grotere uitwisseling en het oplopen van de nutriéntenconcentraties: het
gemaal Oude Campspolder is rond 2002 veel meer water gaan afvoeren dan in het verleden,
toen een groter deel van het water nog over de stuwen werd afgevoerd naar gemaal
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Kralingerpolder. Het gemaal trekt dus ook meer oppervlaktewater vanuit het noordelijk deel
naar het zuidelijk deel toe. Vooral in natte periodes of bij piekbuien neemt het aantal
pompuren flink toe.
Het teeltoppervlak in het noordelijk deel wordt gedomineerd door de rozenteelt die iets meer
dan 50% uitmaakt van het totale teeltoppervlak. Rozenteelt kent zeer hoge emissies stikstof
en fosfaat in verhouding tot andere (sier)teelten.
In het noordelijk deel wordt daarnaast veel water ingelaten vanuit de Hoefpolder via talrijke
(particuliere) inlaten. Inlaat vanuit de Hoefpolder zou zelfs toegenomen kunnen zijn doordat
de inlaat van Delfland in de zuidwesthoek van de polder al enige jaren niet meer werkt als
gevolg van bouwwerkzaamheden ter plekke.
De Hoefpolder is een polder met veelal oudere glastuinbouw en zeer voedselrijk water. Het
voedselrijke water vanuit de Hoefpolder komt via het al even voedselrijke noordelijk deel van
de Oude Campspolder ook terecht in het zuidelijk deel.
Ad. 3
Na de zeer droge en warme zomer van 2003 is het beheerregime enigszins aangepast. In de
jaren daarna werd in droge zomerperioden water uit de Oude Campspolder over de stuwen
richting Kralingerpolder afgevoerd om de graslandpercelen in die polder van voldoende water
te voorzien. Door het aanslagpeil van het gemaal met 5 cm te verhogen, gaat er meer water
over de stuwen. Om water vanuit de Oude Campspolder te kunnen doorvoeren naar de
Kralingerpolder, moet water worden ingelaten naar de Oude Campspolder.

7.2.4 Nieuwe glastuinbouw in het zuidelijk deel is een redelijk gesloten systeem
Het zuidelijk deel van de Oude Campspolder is een redelijk gesloten systeem.
Team WKI, het bedrijf Westland Energie en team Handhaving hebben geconstateerd dat de
riolering, buffersilo’s en gemaalcapaciteit geen problemen ondervinden bij de afvoer van het
afvalwater. Overstorten worden vrijwel uitgesloten. In 2005 zijn een viertal lozingen
gesaneerd. Dit bleek echter geen effect te hebben op de ontwikkeling van de concentratie op
de langere termijn. Bedrijfslozingen op oppervlaktewater komen in het zuidelijk deel van de
polder niet meer voor, een enkel klein incident daargelaten.
7.2.5 Veldmetingen aanvullen met waterkwaliteitsmodellering van de
beheerpraktijk blijkt nuttig
Door het bekijken van de waterbeheerpraktijk in het veld en de inzet van
waterkwaliteitsmodellering, is de hypothese onderbouwd dat door invloed van water uit het
noordelijk deel (inclusief inlaatwater uit de Hoefpolder) de concentraties in het zuidelijk deel
zijn opgelopen.
Hierdoor is ook de belangrijke constatering gedaan dat de altijd dicht gewaande duiker al
jarenlang een open duiker is en water uit het noordelijk deel het meetpunt bereikt.
Het is daarom belangrijk om niet zondermeer uit te gaan van de het waterbeheer zoals dat op
papier en in de rapportages bestaat. Het veldbezoek en de gesprekken met de
poldermachinist hebben meer inzicht gegeven in de praktijk. Die praktijk wordt beïnvloedt
door ontwikkelingen in een polder waarop ingespeeld moet worden door een poldermachinist
die zijn beheerregime daar op moet afstemmen en aanpassen.
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7.3 Discussie: Andere bronnen leveren mogelijke bijdrage

Nalevering waterbodem
Enige mate van nalevering uit de waterbodem kan bijdragen aan de stikstof- en
fosfaatconcentraties.

Uitspoeling voedselrijk grondwater
Daarnaast kan uitspoeling van voedselrijk grondwater uit de landbodem een rol spelen. Het
grondwater voert historisch opgeslagen voedingsstoffen mee uit de landbodem (voormalig
grasland) naar het oppervlaktewater. Nalevering uit verzadigde landbodems kan vele jaren
duren. Bovendien is gebleken bij de analyse van de Kaderrichtlijn Water dat uit- en afspoeling
van de landbodem in het gebied van Delfland soms een behoorlijke diffuse bron kan zijn. In
hoeverre dit zich afspeelt in de Oude Campspolder, is niet onderzocht.

Voedselrijk of bicarbonaatrijk inlaatwater
Ook het inlaatwater dat door Delfland vanuit de boezem wordt ingelaten, draagt bij aan de
vermesting van het polderwater. Het inlaatwater is echter minder voedselrijk dan het water in
de polder zelf.
Door inlaat van bicarbonaatrijk water kunnen voedingsstoffen worden vrijgemaakt uit het
interne watersysteem. Delfland laat water in uit het Brielse Meer. Dit water is bicarbonaatrijk
en heeft een hoge pH en vormt in de zomer ook een belangrijke fractie van het inlaatwater uit
de boezem naar de Oude Campspolder. Een hoog bicarbonaatgehalte en een hoge pH zijn in
staat om fosfaat uit de waterbodem te mobiliseren. Of deze omstandigheden zich voordoen is
niet onderzocht.

Fosfaatrijke kwel
Fosfaatrijke kwel lijkt minder waarschijnlijk. In het zuidelijk deel vinden geen
onderbemalingen plaats waardoor kwel kan worden aangetrokken. Er is wel sprake van lichte
kwel in de Oude Campspolder. Maar de bodem is kleiig/zavelig en zal minder fosfaat afgeven
aan de kwel dan een veenbodem.

Wegzijging drainagewater
Wegzijging van verontreinigd drainagewater en uitspoeling via de bodem naar het
oppervlaktewater kan voorkomen bij substraatteeltbedrijven die voor recirculatie gebruik
maken van de onderbemaling en bij grondteeltbedrijven. Hiervan zijn er 3 in het zuidelijk deel
van de polder aanwezig.
Het kan daardoor zijn dat het substraatteelt bedrijf dat via de bodem recirculeert of de 3
grondteeltbedrijven toch nutriënten verliezen via de bodem, het grondwater en het
drainagesysteem naar het oppervlaktewater.

Overig
Tot slot is atmosferische depositie en de afspoeling van onverhard oppervlak naar het
oppervlaktewater voor een bescheiden deel verantwoordelijk voor de stikstof- en
fosfaatvracht.
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8 Aanbevelingen
8.1 Onderzoek afsluiten
Voortzetting van onderzoek wordt niet aanbevolen zolang er niets veranderd in de aanpak en
opzet van het onderzoek. Bij de opzet van het onderzoek in 1997 werden door het bestuur
beperkingen opgelegd aan de meetinspanning. Het aantal meetpunten werd beperkt tot drie
locaties en debietmetingen bij inlaten werden uit het onderzoeksplan geschrapt. Bij eventuele
voortzetting mogen meetpunten op andere locaties en debietmetingen niet ontbreken.
Als er wél verder wordt gegaan met onderzoek, dan is dus de aanbeveling om het onderzoek
te intensiveren door middel van uitbreiding van de meetpunten en het meten van
inlaatdebieten.
Het meetpunt OW116-012 in de Oude Campspolder blijft overigens onderdeel van het
reguliere glastuinbouwmeetnet. Hiermee zijn signalen over de ontwikkelingen in de
waterkwaliteit geborgd.
8.2 Experiment dichtzetten duikerverbinding
Eventueel kan als experiment de duiker tussen het noordelijk en zuidelijk deel in de
zomermaanden dicht gezet worden om te kijken of de concentraties in het zuidelijk deel dan
na enige tijd afnemen. Tegelijkertijd wordt dan gemeten in het noordelijk deel om te kijken
hoe de concentraties in beide delen zich onderling verhouden.
Als de duiker dicht staat, watert het noordelijk deel namelijk alleen via de eigen noordelijke
stuw af naar de Kralingerpolder. Het zuidelijk deel wordt dan geïsoleerd. Hiermee wordt de
uitgangsssituatie van het onderzoek hersteld, de situatie zoals die was voordat de duiker open
werd gezet.
De duiker kan uiteraard opengezet worden tijdens piekbuien of langdurig natte perioden om
de afvoer niet te belemmeren. De duiker kan daarna direct weer afgesloten worden in droge
periodes.
8.3 Nieuwe start in glastuinbouwpolder die binnenkort wordt aangesloten op de
riolering
Er wordt aanbevolen om in een andere glastuinbouwpolder die is of wordt aangesloten op het
riool een nieuw onderzoek te starten. In het meetprogramma van 2008 van team
Watersysteemkwaliteit is zo’n onderzoeksproject opgenomen: in bijlage 1-29 staat het project
‘Effecten riolering glastuinbouw’. Hierbij zijn de Droogmakerij in de Oude en Nieuwe
Broekpolder in Kwintsheul en de Wippolder in Wateringen de onderzoeksgebieden. Hierbij
wordt ook een debietmeter in de uitgaande rioolpersleiding geplaatst door de gemeente en zal
een logboek worden bijgehouden van de bedrijfsmatige activiteiten in de meetperiode.
De resultaten zullen nog even op zich laten wachten. De onderzoeksgebieden zullen pas in
2009 zijn aangesloten op het riool. In 2008 is gestart met een nul-meting.
Een aanbeveling is om nieuw glas dat is aangesloten op de riolering niet argwanend te
beschouwen. In de Oude Campspolder is het oude glas in het noordelijk deel en de Hoefpolder
waarschijnlijk de oorzaak van de hoge concentraties stikstof en fosfaat. Het nieuwe glas lijkt
een redelijk gesloten systeem te zijn.

Aandachtspunten bij nieuwe start in andere polder
Een aanbeveling is om onderzoek in nieuw gebied te baseren op de ervaringen die zijn
opgedaan in de Oude Campspolder. Dit betekent:
•
Goede samenwerking met de glastuinbouwsector in het gebied
•
Goede voorlichting geven over het onderzoek
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•
•
•

Voorafgaand aan het onderzoek de waterhuishouding in beeld krijgen zoals deze in de
praktijk wordt uitgevoerd
Debieten moeten bekend zijn
Na enkele jaren de glastuinbouwbedrijven bezoeken en controleren op de naleving van
het Besluit Glastuinbouw

In het ideale geval staat de te onderzoeken glastuinbouwpolder die wordt aangesloten op de
riolering niet onder invloed van inlaatwater uit aangrenzende glastuinbouwpolders.
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Bijlage 2 Uitgangspunten waterkwaliteitsmodellering
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Het SOBEK model is op de volgende gegevens / uitgangspunten gekalibreerd:
-

-

-

-

-

-

Het model beslaat de periode 2000-2006.
Water wordt aangevoerd naar de Oudecampspolder via inlaten vanuit de Hoefpolder
en de boezem (vanuit Nieuwe Water en Westgaag). De inlaat vanuit het Nieuwe Water
is vanaf 2000 dichtgezet. De inlaat is in de zomerperiode hoger dan in de
winterperiode, wanneer de meeste inlaten “dicht” staan. Het totale inlaatdebiet is
geschat op basis van het gedrag aan het gemaal gedurende de zomerperiode, met
daaraan toegevoegd een “normale” jaarcyclus (gebaseerd op ervaringen uit andere
polders). De totale hoeveelheid inlaatwater in de polder is geschat op circa 0.9 miljoen
m3 per jaar. Iets meer dan de helft hiervan is toegeschreven aan inlaat uit de
Hoefpolder (0.47 miljoen m3), 0.3 miljoen m3 aan inlaat uit de Boezem Rijksweg en
0.1 inlaat boezem Westgaag.
Sinds eind jaren negentig bestaat er een open duiker verbinding tussen het noordelijk
en zuidelijk deel van de Oudecampspolder. De schuif in de duiker is “gestreken”, om
wateroverlast in het noordelijk deel te voorkomen.
De noordelijke stuw voert water af vanuit het noordelijk deel naar de
Oudecampspolder. De zuidelijke stuw doet dit voor het zuidelijk deel. Beide stuwen
staan momenteel op –1,80 m NAP.
Sinds 2002 gaat er meer water via het gemaal Oudecampspolder naar de boezem. In
het verleden ging het meeste water over de stuwen richting Kralingerpolder. Of dit toe
te schrijven valt aan gewijzigde stuwhoogtes, aan gewijzigde gemaalinstellingen of
wijziging in neerslag-afvoer valt moeilijk te traceren.
Het gemaal Oudecampspolder heeft twee pompen van elk 8 m3/minuut.
Het gemaal van de Kralingerpolder heeft een capaciteit van 150 m3/minuut.
Het aanslagpeil van pomp 1 van gemaal Oude Campspolder is –1,78 m NAP, afslagpeil
is –1,85 m NAP
Het aanslagpeil van pomp 2 van gemaal Oude Campspolder is –1,76 m NAP, afslagpeil
is –1,85 m NAP
Het zuidelijk deel is gemodelleerd als verhard oppervlak met een berging van 19 mm
Het noordelijk deel is gemodelleerd als glastuinbouw met een variabele berging
Vanaf 2003 is een verandering in het waterbeheerregime ingevoerd in het model.
Vanaf dit jaar wordt er in de zomermaanden een ander aan- en afslagpeil gehanteerd
voor het gemaal Oudecampspolder, namelijk een aanslagpeil van –1,73 m NAP voor
pomp 1 en een aanslagpeil van –1,71 m NAP. In de praktijk wordt op deze manier in
de zomermaanden water direct afgevoerd richting Kralingerpolder om de hier
gevestigde boerenbedrijven van water te voorzien in de droge zomermaanden. Alleen
in natte periodes en bij piekbuien wordt het gemaal in de zomer op het gebruikelijke
aan- en afslagpeil ingesteld.
Uit gegevens van de sector Vergunning en Handhaving/team Bedrijfsemissies blijkt
dat in het noordelijk deel van de Oudecampspolder de rozenteelt het grootste
oppervlak beslaat (iets meer dan 50%) en dat substraatteelt binnen alle bedrijven
verreweg het meest wordt toegepast. De emissie vanuit het noordelijk deel is in het
model gesteld op 250 kg N/ha/jaar en op 25 kg P/ha/jaar. Deze gegevens zijn
gebaseerd op gemiddelden. De spreiding tussen individuele bedrijven en verschillende
teelten is zeer groot. Gebruikmakend van deze gemiddelde kengetallen leidt er toe dat
de modelresultaten puur op hun trends beoordeeld moeten worden. Pieken in
concentraties nabootsen is vrijwel ondoenlijk gezien de heterogeniteit in werkelijke
emissies.

-

-

De gebruikte emissie plugin verdeelt de jaarvracht nutriënten naar rato van de afvoer
van het neerslagoverschot en niet naar lozingsgedrag.
Van de sector Operationeel Waterbeheer/team Peilbeheer zijn neerslaggegevens (mm)
van station Schipluiden en geregistreerde pompuren naar tijd en datum van gemaal
Oudecampspolder en Kralingerpolder ingevoerd in het model voor de periode 20002007.
Er zijn een aantal onzekere factoren waarvoor aannames zijn gedaan:
o inlaatdebieten, aantal particuliere inlaten en het inlaatbeheer. Met name aan
de grens met de Hoefpolder bevinden zich veel kleine inlaten.
o Waterkwaliteitgegevens en vrachten van het model zijn gebaseerd op
standaardgetallen. Dit kan afwijken van de werkelijk gemeten waterkwaliteit
en de werkelijke vrachten.

Bijlage 3 Afvoer van water uit de Oude Campspolder en
neerslaggegevens

55

In de bovenste grafiek staan
- de uitgemalen m3 water per jaar door het gemaal op de linkeras
- cumulatief de uitgemalen m3 per jaar door het gemaal op de rechteras
De uitgemalen m3 zijn zowel modelmatig berekend (oranje lijn) als geregistreerd bij het gemaal (roze lijn).
De afvoer over de stuwen (groene lijn) is alleen modelmatig berekend en niet geregistreerd en is alleen cumulatief in m3/jaar weergegeven.
In de onderste grafiek staan de neerslaggegevens zoals gemeten op het neerslagstation Schipluiden.
De donkerblauwe (modelmatig berekend) en lichtblauwe (registratie bij gemaal) kolommen staan zeer dun weergegeven. Ze staan voor het aantal afgevoerde
m3 water per dag door het gemaal Oude Campspolder.
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Bijlage 4 Emissies van stikstof en fosfaat uit de rozenteelt t.o.v.
andere teelten
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Uit: Onderzoek naar emissies van N en P uit de glastuinbouw, RIZA rapport 2005.007 door
C.A.M. Baltus en L.W. Volkers-Verboom, mei 2005
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