Bollenstreek: fosfaat in
slootwater moet omlaag
De fosfaatgehalten in slootwater in de Bollenstreek behoren tot de hoogste van
Nederland. Om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen, stellen waterschappen
een norm om te zorgen dat de ecologie van oppervlaktewater verbetert. Om die
norm te halen nemen waterschappen verschillende maatregelen, onder andere
bij de inrichting van het watersysteem, de vorm en begroeiing van de oevers en
de effectiviteit van afvalwaterzuivering.
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Met het afvangen van fosfaat met ijzerzand rond drainage zijn
goede ervaringen.

Project Bollentelers WaterWijs
In het project Bollentelers WaterWijs
wordt kennis over de nieuwste (teelt)
technieken voor goed watermanagement
en organische stofmanagement op zandgrond gedeeld met bloembollentelers
in de Duin- en Bollenstreek. Het project
moet leiden tot een duurzame verbetering
van de waterkwaliteit in het gebied.
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D

e Kaderrichtlijn Water heeft
ook geleid tot steeds strengere
aanvoerregels voor fosfaat in de
bollenteelt. Voor veel kwekers
is de jaarlijkse organische bemesting
daardoor een hele uitdaging: hoe krijg je
nog genoeg organische stof in de grond
als de bemesting binnen de fosfaatnorm
moet blijven? Reden genoeg om eens beter
te kijken waar het bij de fosfaatregels nu
allemaal om te doen is. Hoe hoog zijn de
P-gehalten in slootwater, wat is het effect
op de ecologie en wat doet het Hoogheemraadschap van Rijnland om minder fosfaat
in de sloot te krijgen of om er minder last
van te hebben?
Vanwege de Kaderrichtlijn Water zijn
normen vastgesteld voor concentraties
van fosfor, stikstof en een aantal andere
stoffen in enkele aangewezen ‘waterlichamen’. In de Bollenstreek is dat het ‘trekvaartsysteem’, waarin de Leidsevaart de
belangrijkste verbinding is. Hier worden
de concentraties van stoffen maandelijks
gemeten op een aantal punten. Het gemiddelde is in enkele jaren een klein beetje
gedaald en zit nu op 1,73 mg P/l. Dat fosfaat komt uit twee belangrijke bronnen:
de percelen en – op afstand als tweede
– de afvalwaterzuiveringen (AWZI’s).
Natuurlijk is de verdeling in elke polder
en watergang net anders. Soms draagt ook
de bodem van de watergang iets bij.

FOSFAATEMISSIE GEDAALD
Voor het hele gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland is de fosfaatemissie uit de percelen tussen 2000 en 2016
met 19% gedaald en die uit AWZI’s met
55%. Nu komt voor dit gebied 72% uit de
percelen en 11% uit de AWZI’s. Voor de
zandpolders in de Bollenstreek komt er
relatief meer uit de percelen.
Martin Goosens van het hoogheemraadschap licht toe: “In de Bollenstreek is de
uitstoot van fosfaat uit de percelen hoog.
Dat komt voor één derde uit actuele
bemesting en voor twee derde uit historische bemesting. Hiertegen helpen alleen
‘effectgerichte’ maatregelen, zoals fosfaat
wegvangen met ijzerzand. Daarnaast is er
een klein deel uit fosfaathoudende kwel
in de ondergrond af komstig, maar op het
geheel is dat te verwaarlozen. We verwachten op basis van landelijke cijfers dat
de emissie uit de landbouw nog met 10%
kan dalen, door toepassing van bewezen
technieken voor bemesting en vastlegging
van fosfaat in ijzerzand bij de drainage.”
De norm voor fosfor in oppervlaktewater
was ambitieus: 0,15 mg P/l, zegt Goosens.
“Zoals het watersysteem nu in elkaar zit,

Uit zandpercelen in de Bollenstreek is de fosfaatemissie relatief hoog.

kunnen we dat niet haalbaar en betaalbaar realiseren in de Leidsevaart. Binnen
de KRW was er de mogelijkheid om de
norm realistischer te maken: we streven
hier nu naar 1,56 mg P/l.” Uit rapporten
blijkt dat dat mogelijk is als je naar de
ecologie kijkt. Een aantal problemen van
hoge fosforgehalten – veel algengroei,
woekerende waterplanten en te troebel
water – treden hier niet op. Het lijkt erop
dat er met de nieuwe norm toch een verbetering in de ecologie is te verwachten,
als de voorgestelde maatregelen genomen
worden. “De verhoogde norm lijkt realistisch, maar in de toekomst komen er ook
normen voor sloten in de polders. Daar
is de fosforconcentratie hoger dan in de
Leidsevaart, dus dan kan het weer lastiger
worden.”
Hoe je weet waar de fosfor in de sloot vandaan komt? Dat is te berekenen door kennis over de waterstroming, de waterkwaliteit, de bodemgesteldheid en het gedrag
van fosfor in de grond te combineren met
de gegevens over emissies uit afvalwaterzuivering en de mineralenbalansen van
landbouwbedrijven, en andere bronnen.
Dat heeft adviesbureau Arcadis voor alle
polders van Rijnland uitgerekend. Bijvoorbeeld in de Hoogeveensepolder Zuid komt
88% van de fosfor uit de bollenpercelen.

EMISSIE UIT BOLLENPERCELEN
Rijnland wil verder aan de slag met de
emissie uit de bollenpercelen. Goosens:
“Om de waterkwaliteit verder te verbeteren willen we in heel Rijnland aan
‘inspiratiepolders’ werken, samen met

partners uit de landbouwsectoren. De
Hoogeveensepolder Zuid kan zo’n inspiratiepolder worden voor de Bollenstreek.
Daar kunnen voor minder fosfaatemissie
maatregelen uitgevoerd worden, die zich
bewezen hebben in de teelt, zoals betere
organische bemesting en fosfaat afvangen
met ijzerzand bij drainage.”
Naast Bollentelers Waterwijs lopen er
enkele biodiversiteitsprojecten die daarop
kunnen aansluiten: het Living Lab van
NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en ‘Samen naar
een circulaire Bollenstreek’ van Naturalis.
Ook is er het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO en het ministerie van
LNV heeft het actieprogramma voor de
Nitraatrichtlijn. Goosens: “We praten er
ook over met de Greenport, de provincie,
de kwekers, de KAVB en ANLV Geestgrond.
De bedoeling is dat niet alleen het water
en de biodiversiteit er beter van worden,
maar dat de inspiratiepolder een katalysator is voor verbetering van economie,
landschap en recreatie, en dat er energie
bespaard kan worden.”
Het gaat dus niet alleen om fosfaat. “Maar
dat is wel een essentieel onderdeel van de
verbetering van de ecologie in de streek”,
bendadrukt Goosens. “En er is perspectief:
de resultaten van pilots met het afvangen
van fosfaat met ijzerzand rond drainage
zijn positief en in het project Beter Organisch Bemesten van Delphy zijn methoden
getest om meer organische stof aan te
voeren met minder fosfaat. Als die breder
ingezet kunnen worden, kan de fosfaat5 november 2021
emissie nog verder omlaag.”
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