IJzerzand om drainage voor
schonere sloten Bollenstreek
Schoner water in sloten. Daar draait het bij
het project Bollentelers investeren in Beter
Water (BIB) allemaal om. Het oppervlaktewater
van de sloten rond de bollenpercelen bevatte
vijf jaar geleden te veel fosfaat en te veel
restanten van bestrijdingsmiddelen. Om
daar een einde aan te maken konden telers
aanspraak maken op subsidie, van Europa en
het Hoogheemraadschap van Rijnland, voor
de aanleg van was- en vulplaatsen én drainage
omhuld met ijzerzand. Het project loopt nu ten
einde en er wordt gewerkt aan een vervolg.
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e drainage met ijzerzand is om te voorkomen dat
fosfaat vanuit de zandgronden uitspoelt naar de
sloten. Daar vermindert het de biodiversiteit en
zorgt voor blauwalg. Van ijzerzand, een goedkoop
restproduct van de drinkwaterproductie, is bekend dat het
fosfaat bindt waardoor het niet meer in het slootwater terechtkomt. Negatieve effecten van het gebruik van ijzerzand
zijn niet bekend. Zeven jaar geleden werd een proef gedaan
in Voorhout waarbij 50 tot 90 procent van het fosfaat werd
afgevangen. Op grond van die resultaten werd besloten in
het BIB-project om twee percelen van JUB Holland in Noordwijkerhout en een perceel bij J.G.J. Hulsebosch en zn. in De
Zilk, in totaal 19 hectare, uit te rusten met deze drainage.
De financiering kwam van het Hoogheemraadschap van
Rijnland en uit Europa. Alleen bleek bij testen in 2019 dat de
drains met ijzerzand minder effectief waren dan op grond
van de eerdere proeven kon worden verwacht. Hoe dat
komt, is vooralsnog niet duidelijk.

NIEUWE TESTLOCATIES
Het idee is nu om de percelen met ijzerzanddrains nog twee
jaar in de gaten te houden om uit te zoeken hoe het beste
resultaat kan worden gehaald. Ook kunnen er nog nieuwe
testlocaties worden ingericht en er wordt gedacht aan het
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Was- en vulplaatsen als
extra motivatie
Bollentelers investeren in Beter Water (BIB) voorzag voor de
proef behalve in de aanleg van drainage in ijzerzand ook in de
bouw van was- en vulplaatsen bij de bollenbedrijven. Het gaat
daarbij om betonnen bakken met een goot ernaast, waarin het
water waarmee spuitinstallaties en andere landbouwmachines
worden schoongemaakt, wordt opgevangen. De restanten van
gewasbeschermingsmiddelen worden vervolgens in een fytobak
afgebroken. Deze investering van 40.000 tot 50.000 euro per
was- en vulplaats werd voor de helft betaald met subsidiegeld,
de rest moest de ondernemer zelf op tafel leggen. Er was geld
beschikbaar voor vijf locaties, maar uiteindelijk zijn er twee gerealiseerd: bij bollenbedrijf Firma A. Zeestraten in Hillegom en bij
De Ridder Bloemen- en Bloembollenkwekerij in Noordwijkerhout.
Voor Leon de Ridder was het project een goede kans om de
investering te doen. “We waren al bezig met een fytobak maar
we hebben nu alles iets ruimer en met overkapping aangelegd.”
Het idee was om de spuitmachines schoon te maken, maar tegen
de tijd dat de wasplaats klaar was, was de spuit bij het Noordwijkerhoutse bedrijf al de deur uit. Dit werk wordt nu gedaan
door loonwerkers. Om deze bedrijven of collega-bollenbedrijven
gebruik te laten maken van de wasplaats, een verzoek van de
subsidiegevers, ziet De Ridder niet zitten. “We weten niet wat
ze gebruiken. Wij gebruiken de wasplaats nu voor het schoonmaken van kuubkisten of de schrobmachine. Zo weten we heel
zeker dat we niets naar de sloot uitspoelen.” Hij wijst erop dat
de kans bestaat dat de wasplaats straks verplicht wordt. “Dan
zijn wij alvast klaar.”
Volgens Kees Poortvliet van Flynth, Adviseurs en Accountants,
die het BIB-project heeft begeleid voor de Stichting Innovatie
& Verduurzaming Bloembollensector van de KAVB, bestaat die
kans inderdaad. “Het is dan ook jammer dat er geld voor drie
extra vul- en wasplaatsen op de plank is blijven liggen. Mogelijk
worden straks de regels aangescherpt en dan moet de ondernemer het zelf betalen. Overigens zijn telers wel bewuster geworden van emissies vanaf het erf en het belang van een schone
sloot, ook al heeft dat niet geleid tot deelname aan dit project.”

uitproberen van oeverbakken met ijzerzand in plaats van
rondom drainage. Alleen is daarvoor nog geen financiering
gevonden. Hanneke Hofstee van Hoogheemraadschap van
Rijnland: “We verkennen de mogelijkheden van een nieuwe
proef, want we ervaren het fosfaat in het oppervlaktewater
in de Bollenstreek als een groot probleem. Het water heeft
niet die kwaliteit die we graag zien.”
Volgens Kees Poortvliet van Flynth, Adviseurs en Accountants, die het BIB-project heeft begeleid voor de Stichting
Innovatie & Verduurzaming Bloembollensector van de KAVB,
is het wachten op nieuwe subsidiegelden die door Europa
worden vrijgemaakt voor verduurzaming van de landbouw.
“Dat komt pas in 2021. Het is alleen nog onduidelijk hoe die
regelingen eruit komen te zien.”

LAND BESCHIKBAAR STELLEN
Mark Hulsebosch van J.G.J. Hulsebosch doet zeker mee aan
de verdere testen. Op zijn bedrijf werd twee jaar geleden
drainage omhuld met ijzerzand aangelegd. De oude drainage
was nog niet aan vervanging toe, maar hij vond het interessant om zijn land beschikbaar te stellen voor het onderzoek.
“We merken in de praktijk weinig verschil met de gewone
drainage. Het is nog wel afwachten of het ijzerzand eerder

dichtslibt dan de traditionele drainage, maar als het werkt,
wil ik het ook best op andere percelen aanleggen. Heel veel
duurder dan de drainage met schelpen is het niet.” Hij stapte in het project omdat het leerzaam is én om mee te helpen
aan het onderzoek naar minder fosfaat in het slootwater.
Het extra werk, zoals het doorgeven wanneer hij in- of
uitpompt, neemt hij voor lief. “Het was voor mij, als jonge
bollenteler, interessant om met verschillende partijen om de
tafel te zitten. Bovendien kun je op termijn wellicht meer
fosfaat op je land gebruiken als dit werkt. Ik weet zeker dat
je daar vitalere bollen van krijgt. Maar dan moet het eerst
goed werken, dus ik wacht het verdere onderzoek af.”
Ook JUB Holland uit Noordwijkerhout is betrokken in het
onderzoek met twee percelen. “Wij zoeken steeds naar
manieren om de teelt duurzamer te maken, mits het economisch haalbaar is. Alles begint met onderzoek, dus doen we
graag mee. Voor het vak maar ook voor de waterkwaliteit.
De percelen hadden geen drainage nodig maar nu het er ligt,
merken we er weinig van. De tulpenteelt heeft er geen last
van”, aldus Dolph Uittenbogaard. Ook hij zou heel blij zijn
als de opvang van fosfaat zo goed zou werken dat extra dierlijke mest mag worden uitgestrooid. “Dat is voor alles beter,
maar hier gelden Europese regels. Die verander je niet in een
28 augustus 2020
paar jaar. Maar het zou heel mooi zijn.”
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