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‘Teler wordt waterbeheerder
op eigen bedrijf’
De bloembollensector loopt als een
rode draad door het werkzame leven
van Henk Bouman. Op 1 juni neemt hij
afscheid van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) als
adviseur waterkwaliteit. Terugkijkend en
vooruitblikkend ziet hij dat de sector echt
is veranderd als het om waterkwaliteit
gaat. “De sector legt de lat steeds hoger.”

Henk Bouman
ADVISEUR WATERKWALITEIT HHNK
Sinds 1989 werkt Henk Bouman als adviseur waterkwaliteit bij het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vanuit zijn functie was hij betrokken bij diverse ontwikkelingen die ertoe hebben
geleid dat de waterkwaliteit in het werkgebied van het HHNK aantoonbaar is verbeterd. Omdat er relatief veel bloembollen worden
geteeld in het gebied van het HHNK, kwam Bouman veel in contact met de bloembollensector. Per 1 juni gaat hij met pensioen.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Voordat u in 1989 bij HHNK begon, werkte u voor het Consulentschap voor de Tuinbouw in Hoorn. Welke functie had u
daar?
“Ik begon in 1980 na mijn opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht bij het Consulentschap voor de Tuinbouw (CT)
in Hoorn als specialist kwaliteit en bewaring. In die tijd veranderde er al veel in de bloembollen- en vollegrondgroenteteelt.
Palletkisten werden de standaard en de klimaatregeling bij de
bewaring en preparatie werden computergestuurd. Net voordat
het CT opgeheven ging ik in 1989 werken bij het hoogheemraadschap dat toen Uitwaterende Sluizen heette in Edam.”

Wat was het eerste bollenproject waarmee u aan de slag ging?
“Tijdens het sollicitatiegesprek kwam ter sprake dat met name
op de kleigrond bloembollentelers volop gingen spoelen en dat
dit spoelwater zo op het oppervlaktewater werd geloosd. Gevolg was een sterke vervuiling. Bij het consulentschap hadden
we ons al met dit onderwerp beziggehouden en er een rapport
over geschreven. Ik kon hier dus het nodige over vertellen.
Toen ik was aangenomen werd dat mijn eerste klus. Er was
een alternatief voor het lozen en dat ben ik met ondernemers
en instanties gaan uittesten. In 1992 werd er een lozingsverbod van kracht van niet-bezonken spoelwater. KAVB en WLTO
stimuleerden hun leden om te gaan investeren in gesloten
spoelsystemen.”

Hoe kwamen de gewasbeschermingsmiddelen bij u in beeld?
“Toen we met het spoelwater aan de slag gingen, namen we
ook monsters van het slootwater, die we onderzochten op de
aanwezigheid van middelen. De eerste resultaten waren niet

best. Er werden normoverschrijdingen gevonden van carbendazim van wel vijfhonderd keer de toegestane waarde. Dat kon
niet alleen maar komen door drift bij het spuiten en van het
lekken vanuit fust. Waarschijnlijk werden er in die tijd ook
nog gewoon dompelbadrestanten geloosd in de sloot. Naast
carbendazim werden aldicarb, pirimifos-methyl en vanaf 2000
ook imidacloprid in hoge concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen.”

Wat kon het hoogheemraadschap hieraan doen?
“In die tijd was de Milieufederatie actief richting de bloembollensector. Die spande rechtszaken aan tegen het hoogheemraadschap omdat ze vond dat wij de toenmalige Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) niet goed toepasten op de
lozingen. De Raad van State stelde de Milieufederatie in het
gelijk en dus gingen wij aan de slag. Daaruit is een individuele
verlening van lozingsvergunningen aan bloembollenbedrijven
ontstaan. De vergunningsaanvragen kwamen tot stand tijdens
keukentafelgesprekken. Dit proces van vergunningverlening
hebben wij destijds afgestemd met de KAVB.”

Hoe raakte u betrokken bij het milieuoverleg door de bloembollensector?
“In 1990 richtte de bloembollensector het Milieuplatform op.
Daar werden tal van praktische zaken besproken waarmee
de sector aan de slag ging. Voor een goede afstemming met
overheden werd het Doelgroepoverleg opgericht, dat nu is
doorontwikkeld tot het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.
Daarin zaten toen de provincies, relevante ministeries en de
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hadden: HHNK en Rijnland. Ik zat namens het HHNK in dit
overleg. Problemen werden besproken, opgelost en regelgeving
omgezet. Het was de kraamkamer van nieuw beleid.”

Uiteindelijk bleek de individuele vergunning niet houdbaar.
Wat kwam daarvoor in de plaats?
“Toen we met de individuele vergunningen bezig waren,
spande de Milieufederatie opnieuw een zaak tegen ons aan. De
vergunningen konden niet als volwaardig worden beschouwd,
omdat ze alleen middelvoorschriften bevatten. De Raad van
State stelde ook nu de Milieufederatie in het gelijk. De ondernemers werden verplicht een individueel saneringsplan op te
stellen. Uiteindelijk is het zover niet gekomen, omdat in 2000
alles werd geregeld via de algemene regels van het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij (LOTV).”

De afgelopen periode is door de bollensector veel gedaan aan
de verbetering van de waterkwaliteit. Hoe is dat ontstaan?
“In 2008 was er een kennismarkt bij een loonwerker in het
Noordelijk Zandgebied. Ik stond daar namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met een laptop
waarop ik liet zien welke stoffen werden gevonden bij de
meetpunten in de kop van Noord-Holland. Stefanie de Kool
van PPO kwam langs en vertelde mij dat iets verderop Jan
Willem van der Meer als gewasbeschermingsmiddelenhandelaar stond met min of meer dezelfde boodschap. Via Stefanie
kwam het contact tussen ons tot stand. En zo werd het plan
geboren om in een deel van de Anna Paulownapolder met de
telers die daar actief waren aan de slag te gaan om met elkaar
te onderzoeken hoe de stoffen in de sloot kwamen. Dat lukte,
omdat Jan Willem alle kwekers kende. Wij boden aan om de
metingen te laten analyseren in ons laboratorium. Dat was
het eerste begin van Schoon Erf, Schone Sloot. Een belangrijk
inzicht in dat eerste project was het belang van de afvoerputjes.
Daar zijn we gaan meten in plaats van in de sloot en dat heeft
veel inzicht gegeven in de routes waarlangs middelen in het
oppervlaktewater terechtkwamen. De deelnemers bedachten
zelf de oplossingen. Ze stonden open voor het verbeteren van
de waterkwaliteit. Vanuit dit eerste project is Schoon Erf,
Schone Sloot landelijk uitgerold. Wat ik sterk vind, is dat naast
de KAVB ook Agrodis en Nefyto zijn aangehaakt. We hebben
hetzelfde belang: schoon oppervlaktewater.”

Was u namens HHNK betrokken bij andere activiteiten in de
sector?
“Ja, naast Schoon erf, schone sloot was ik ook betrokken bij de
voorloper ervan: Telen met toekomst. Meer recent hebben we
meegedaan aan Bezem door de middelenkast en het Landbouwportaal voor Bodem en Water. Dat laatste project is zo succesvol
dat het subsidiebudget van HHNK volledig is aangevraagd.
HHNK kijkt nu naar mogelijkheden voor extra budget.”

Wat heeft de intensieve inzet voor de bollensector betekend
voor de manier van werken door HHNK?
“Die is door de jaren heen echt veranderd. Heel lang waren wij
de handhavers van de wet- en regelgeving op het gebied van
waterkwaliteit. Met het project Schoon Erf, Schone Sloot zijn
we ons meer als adviseur gaan opstellen. Daar is de werkwijze
‘zacht waar het kan, hard als het moet’ uit voortgekomen.
Dat was voor een aantal medewerkers echt wennen, maar we
merken wel dat het veel ondernemers aanspreekt en daardoor
effectiever is.”
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‘De bollensector is minder
vervuilend dan de boomteelt
en de glastuinbouw’
Is de waterkwaliteit in de bloembollenteeltgebieden verbeterd in de afgelopen dertig jaar?
“Ja, dat is absoluut zo. Sinds 2013 wordt er in heel Nederland in
een vast meetnet bemonsterd. Lange tijd stond de bloembollensector bovenaan als het ging om de meeste normoverschrijdingen. Afgelopen najaar bleek uit de metingen over 2018 dat dit
niet meer zo is. De bloembollensector is gezakt naar de derde
plaats en is daarmee minder vervuilend dan de glastuinbouw
en de boomteelt. Dat vind ik een prestatie. Ik denk dat een
belangrijk deel gerealiseerd is via Schoon erf, schone sloot. Ook
al vinden we nog steeds van een aantal stoffen normoverschrijdingen, de sector is echt op de goede weg. De sector moet deze
trend wel vasthouden. Daarvoor mag mijn opvolgster Annette
Beems zich gaan inzetten.”

Hoe ziet u de toekomst van de bloembollensector vanuit het
perspectief van waterkwaliteit?
“In het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming, waaraan
het ministerie van LNV op dit moment werkt, lees ik dat er
wordt ingezet op weerbare plantsystemen. Hier sta ik achter,
maar nieuwe resistente rassen in de bollen introduceren duurt
lang. Dat geldt ook voor een betere bodemweerbaarheid.
Sneller effect verwacht ik van gesloten bedrijfssystemen.
Daarbij wordt afval- en drainagewater verzameld, gezuiverd
en hergebruikt. De teler wordt dan de waterbeheerder op zijn
eigen bedrijf. In het project Bollenteelt Waterproof is daar op
ingezet en voor een pilot zijn enkele bedrijven in beeld. Ik denk
dat de sector er goed aan doet om te blijven vooroplopen met
het investeren in bovenwettelijke innovatieve maatregelen. Als
overheden dat faciliteren, dan kan de sector de verplichtingen
van de wet- en regelgeving voorblijven.”
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