Sloten stonden na de clusterbuien vol.

Onbegrip voor HHNK
na clusterbuien
Het verschil tussen sloot en perceel was verdwenen na de
clusterbuien van vrijdag 18 en zaterdag 19 juni. Bollen onder
water in de Noordkop en alle hens aan dek om het water
weg te krijgen, zowel bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) als bij de kwekers zelf. Het was
dweilen met de kraan open en de frustraties liepen op. Ook
het College van Hoofdingelanden (CHI) van HHNK vraagt:
‘Waar was het schap?’
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en half uur na de eerste regendruppels vrijdagavond stonden de
eerste twee pompen van Q.J Vink
& Zonen B.V uit Sint Maartensvlotbrug al aan. De hele nacht is doorgewerkt om de 100 millimeter regen weg te
pompen. “Op zaterdagavond dachten we
eigenlijk: ‘het komt wel goed’. Het water
was aardig weg en ik kon weer op het land
lopen zonder erin te zakken” laat mede-eigenaar Mark Vink weten. Dat er die nacht
nog 50 millimeter water viel, hadden ze
niet verwacht. “Van dit water kwamen
we moeilijker af.” Er stond bij Vink geen
pomp en trekker meer in de schuur. Ook
haspelpompen draaiden mee. Op sommige percelen liep water uit de sloot het
land op: “Daar hebben we een dijk voor
geploegd.” In die sloot zat polderwater.
Daarvoor is het Waterschap verantwoordelijk, maar uiteindelijk heeft Vink het
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goed aanspreekpunt is belangrijk, zeker
bij calamiteiten. Dat er zo laks is gereageerd, vind ik het ergste”, laat Vink weten.
“Voor ons is het belangrijk dat het water
binnen 24 uur weg is. Als de eerste noodpomp pas zaterdagmiddag wordt ingezet,
dan ben je al ruim 20 uur onderweg.”

ONDER WATER
Ruud Weijers van JG. Weijers uit Burgerbrug had net als Vink het hele weekend
zijn handen vol met het water wegpompen. Vrijdagavond heeft Weijers samen
met zijn broer Mark de schuiven van
molen N-M de Zijpe aan de paralelweg
(Sint Maartensvlotbrug) opengezet. Zo
werd er direct water in het Noordhollandsch Kanaal geloosd. Het gemaal liep
ook, maar zo kon er veel meer water weg.
Deze zet heeft kwekers in de regio geholpen en erger voorkomen. Na het weekend
was het weer ‘oké’ op het land aan de
Belkmerweg (Burgerbrug), maar Weijers
heeft ook tulpen staan aan de Grote Sloot
in Burgerbrug. Juist daar was het rampzalig. “Daar heeft het land twee keer
onder water gestaan. Van vrijdagavond
tot zaterdagavond en van zondagochtend
tot zondagavond. De kans op schade is op
dat perceel groot.”

NOODPOMP
Ook in de Bollenstreek stonden tulpen in het water.

‘Zuurstof essentieel
bij afsterving’
Volgens teeltadviseur Yorick van Leeuwen
van CNB Teeltadvies wordt de komende
week duidelijk of de bollen de wateroverlast hebben doorstaan of niet. “De tulpen staan op het punt om gerooid te worden en voldoende zuurstof is essentieel in
het afstervingsproces. Het overvloedige
water kan leiden tot verstikking, met name
bij soorten zoals ‘Debutante’ die daarvoor gevoelig zijn. Het gevolg is waterrot.
Dat ruik je en dat zie je, de bollen kleuren
zwart of blauw.” Belangrijk is om na het rooien de bollen direct goed terug te drogen.
Zantedeschia’s en dahlia’s zijn net geplant.
“Ik verwacht dat het effect van de wateroverlast te zien zal zijn bij de opkomst van
het gewas. Denk aan problemen met grondgebonden ziektes zoals Pythium.” Voor lelies
duurt het langer voordat eventuele schade
zichtbaar is. “Ze hebben een tik gehad, verderop in het seizoen kan nog schade duidelijk worden omdat er wortelproblemen
komen of banen eerder afsterven. Dat is nu
nog koffiedik kijken.”
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In dit regenweekend heeft het familiebedrijf het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) meerdere keren
gebeld. Vrijdagavond kregen ze de toezegging dat er iemand direct zou kijken
naar de pomp in de Belkmerweg. Er zat
namelijk een soort hark voor de inlaat,
waarin zich vuil verzamelde. Daardoor
stroomde er veel minder water door. “Het
hele weekend hebben we niemand gezien.
Maandagochtend stond er iemand om de
hark weg te halen en de pomp te maken.”
Vink heeft het Waterschap ook aan de
lijn gehad over noodpompen. “Worden
we uiteindelijk teruggebeld, krijgen we te
horen dat er wel een pomp is, maar geen
trekker.” Wat de kweker zeker niet snapt,
is waarom de waterberging aan het eind
van de Belkmerweg (nabij De Stolpen) niet
is gebruikt. Het water zou daar automatisch in moeten lopen. Uit een extra
bestuursvergadering van het HHNK die
live te volgen was, bleek dat er van de 28
waterbergingen 14 automatisch water
inlieten. Tien zijn handmatig opengezet,
maar vier werkten niet.
Dinsdagmiddag (22 juni) is Vink heel traag
begonnen met rooien. “Op twee hoeken
ging het rooien goed, op andere nog niet.
Daar zijn we maar gestopt.” Of er schade
in de tulpen is, moet nog blijken. Maar
schade is er sowieso. “In de lelies zie ik al
twee plekjes.” De kweker hoopt dat het
Waterschap leert van deze ervaring. “Een

Volgens de kwekers ging het bij de Grote
Sloot in Burgerbrug mis door Gemaal B,
dat slecht werkte. Akkerbouwer en bollenteler Richard Kramer zit met zijn bedrijf
ongeveer een kilometer naast Gemaal
B. Kramer: “De hele bouw van gemaal B
klopt niet. Daardoor werkte het gemaal
maar voor dertig procent.” Er kwam ‘iemand’ naar het gemaal kijken, maar vervolgens moest volgens Kramer zaterdag
eerst overleg plaatsvinden om te beslissen
of er een noodpomp bij moest. “Als er
brand is, komt de brandweer ook direct.
Dan gaan ze niet eerst overleggen of het
nodig is. Nu duurde het 22 uur voordat
er een noodpomp kwam. Dat terwijl alle
boeren zelf dag en nacht bezig waren om
het water weg te krijgen.”
Toen de noodpomp er eindelijk was, werd
er volop water weggetrokken. Dat hielp,
maar er kwam ook water bij. Kramer
legt uit: “Door de noodpomp zakte het
water in het gemaal iets. Daardoor dacht
een sensor dat het water ‘op peil’ was.
Hierdoor gingen automatisch kleppen
uit andere polders open en stroomde het
water hierheen. In een paar uur stond
het water nog hoger dan daarvoor.”
Wat bleek: de kleppen stonden niet op
handmatig. Pas na twee dagen zijn ze
dichtgezet. Kramer vindt dat het Waterschap hard heeft gefaald: “Ze hebben
echt steken laten vallen.” Extra zuur is
dat het wel goed kan gaan. “In Groote
Keeten stond de helft van de pompen uit
en de andere helft stond aan op halve
kracht. Het Waterschap zette zondag
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daar de schuiven dicht en de pompen vol
aan. Binnen 2,5 uur was het water 30 cm
gezakt.” In Burgerbrug werd er van alles
gedaan om van het water af te komen.
De weg werd afgesloten zodat boeren (via
buizen over de weg) zoveel mogelijk water
in de Grote Sloot konden pompen.” Voor
Kramer is zijn hele toekomst na het natte
weekend onzeker. Zeker 80 procent van
zijn producten staat op land achter zijn
huis. Zijn tulpen, aardappelen, graan, uien
en suikerbieten stonden meer dan 50 uur
onderwater. Ondanks zijn eigen leed, wat
hem hoorbaar veel doet, denkt hij nog aan
anderen. “Ik ben niet de enige die keihard
getroffen is.”

PIJN
Dit doet volgens woordvoerder Marko Cortes pijn, ook bij HHNK. “Het was neerslag
van ongekende omvang. Bedrijven zijn
geraakt, gezinnen ook. Water is ons vak.
Tegelijkertijd weten we dat we niet overal
tegen opgewassen zijn. Ervaring leert ons
dat in een calamiteit als deze, wij ook niet
feilloos zijn. Het moet vreselijk zijn als je
in nood HHNK niet kunt bereiken of je
wordt niet teruggebeld. Dan voel je je aan
je lot overgelaten, terwijl het hoogheemraadschap alles in het werk stelde het
water weg te werken.”
De situatie in de Zijper polder is een belangrijk onderdeel van de evaluatie waar

het waterschap eind augustus mee klaar
hoopt te zijn. In de extra vergadering van
het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap werd vastgesteld dat ‘hoewel
zo’n bui slechts eens in de duizend jaar
voorkomt, het volgende week weer kan
gebeuren’. Cortes: “Wat er precies is gebeurd bij Burgerbrug, wordt onderzocht.
Het enige wat je ondertussen kunt doen, is
zo goed mogelijk voorbereid zijn. Garanties geven dat we vervolgens schadeloos
door elke clusterbui zullen gaan, kunnen
we niet geven.”
Over de waterbergingen zegt Cortes: “Het
polderland is vlak en Noord-Holland is
een badkuip. Dus al het water dat eruit
moet, moet met pompen naar boven.
Een waterberging die vier kilometer van
je perceel ligt, heeft tijd nodig om vol te
stromen. De werking van waterbergingen
moet geëvalueerd worden. Verder zal in
de evaluatie naar boven komen: hoe heeft
ons watersysteem gewerkt, waar zaten
knelpunten en waardoor kwam dit? Wat
kunnen we hierin anders doen?”

HAPERENDE GEMALEN
Behalve in Burgerbrug, ging het ook mis
met het gemaal in de Egmondermeer.
“Onderhoud aan gemalen doen we in de
zomer, omdat ze in het najaar tiptop in
orde moeten zijn. De zomer is de periode
met de kleinste kans op grootschalige

inzet van de gemalen. Gemaal Egmondermeer heeft twee vijzels. Eentje lag eruit
voor onderhoud. Daarom en vanwege de
kwetsbaarheid van de Egmondermeer, zijn
hier eerste noodpompen geplaatst. Zaterdagmorgen is een monteur geweest en
zaterdagmiddag draaide het gemaal weer
op volle sterkte.”

COMMUNICATIE
De interne en externe communicatie
wordt ook een belangrijk onderdeel van de
evaluatie van het schap. Kwekers klaagden
over de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het waterschap. Het hoogheemraadschap kreeg 1.100 telefoontjes in 48
uur. Gebiedsbeheerders moesten van alles
regelen en beslissen, terwijl ze zo’n 850
rechtstreekse telefoontjes uit het gebied
kregen en daarbij alle meldingen uit het
callcenter van het hoogheemraadschap.
“Dan wordt de druk om iedereen te woord
te staan groot. In de regio ontstond het
beeld van onbereikbaarheid en onzichtbaarheid, maar vergelijk het eens met de
Veiligheidsregio NHN. Die kregen 500 oproepen en zaterdagavond werd al gevraagd
om alleen in geval van persoonlijke nood
te bellen.”
Veel telefoontjes gingen over het verzoek
om extra noodpompen. Al het materieel
van het hoogheemraadschap was na de
clusterbuien in bedrijf. Cortes: “Het is bij
HHNK nog niet eerder voorgekomen dat
al ons geschikte materieel is ingezet. We
hebben meer en groter materieel , maar
die pompen zijn te sterk voor polders.”
Meer pompen aanschaffen is een kostbare
zaak voor HHNK. “Als extra trekkerpompen vervolgens amper gebruikt worden, is
dat verspilling.” Er is zaterdag en zondag
overleg geweest met waterschappen elders. Uiteindelijk is de inzet van extra materiaal volgens HHNK niet nodig geweest.
“Meer capaciteit zou de druk te veel
opvoeren. Het water moet ook nog ergens
heen kunnen, zonder elders problemen te
veroorzaken.”

ZELF POMPEN

Geulen graven en
pompen inzetten: in
het Noordelijk Zandgebied werden alle
zeilen bijgezet om het
water weg te krijgen.

HHNK gaat opnieuw kijken hoe de eigen
inzet en die van loonwerkers en agrariërs
beter gecoördineerd kan worden. Cortes:
“In de eerste uren leek het erop dat iedereen deed wat hij kon. En in die goede
bedoeling werkte men elkaar wel eens
tegen. Dan kan het zijn dat een gebiedsbeheerder in de stress en snelheid weliswaar een andere kijk heeft op de aanpak,
maar in zijn afwijzende antwoord erg
kort door de bocht gaat. Hoewel we
begrijpen dat in hoge nood mensen allerhande acties willen inzetten, schuiven
openen of sluiten en willen pompen,
houden we dat liever in eigen hand. Hoe
enorm we de inzet en betrokkenheid van
iedereen ook begrijpen en waarderen. We
moeten dit soort calamiteiten echt samen
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