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Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

Hoe het kwik
uit de bollen
verdween
Zomer 1971. Drie pagina’s in het tijdschrift
Bloembollencultuur over het lozen
van kwik bevattende dompelbaden.
Een verplichting van de overheid om
uiteindelijk te komen tot een verbod op
het gebruik van kwik. ‘Het is een ernstige
zaak die ons en u ter harte gaat en
waarvoor aller medewerking nodig is.’
Tekst: Arie Dwarswaard | Foto: Archief KAVB

K

wik als bolontsmetter. Anno 2021 kunnen we ons
daarbij niets voortellen. Vijftig jaar geleden lag dat
heel anders. Naar schatting 9 miljoen liter kwikhoudende bolontsmettingsvloeistof werd jaarlijks
in de sloot gekieperd, goed voor 600 kilo metallisch kwik.
Lange tijd werd kwik, dat onder productnamen als sublimaat,
Aretan, AAbulba en Germisan werd verhandeld, niet als een
groot probleem beschouwd. In 1965 verscheen in het Weekblad voor Bloembollencultuur een artikel van ir. C.P. Dalebout
over proeven die waren genomen met kwikhoudende baden
waarvan de inhoud niet direct op het oppervlaktewater werd
geloosd, maar via een put bij de kookketels. Twee maanden
nadat de laatste keer was geloosd, werd in de sloot kwik aangetroffen. De hoeveelheden waren echter gering. Geen reden
om alarm te slaan.
Dat veranderde toen in 1970 onderzoeker Schulte Ubing van
TNO een rapport schreef over de schadelijke effecten van
kwik. Alarmerende verhalen volgden in de dag- en weekbladen. In Japan stierven tweehonderd mensen door het eten van
met kwik vergiftigde vis. En de rivier de Rijn voerde in die tijd
dagelijks 274 kilo kwik af richting Noordzee. Scholte Ubing
trok een heldere conclusie aan het einde van het rapport. ‘Het
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vrijkomen van kwik in het buitenmilieu in Nederland moet
met alle kracht worden voorkomen. Kwik, in welke vorm dan
ook, dient uit water, bodem en lucht te worden geweerd.’
De overheid twijfelde niet en kwam al snel met een verbod op
kwikhoudende producten. De toenmalige minister van Landbouw vond dat in onder meer de bloembollensector de middelen
nog tijdelijk toegelaten moesten blijven, mits niet meer direct
geloosd op het oppervlaktewater. Hierover werd op 16 juli 1971
in Bloembollencultuur gepubliceerd in een drie pagina’s tellend
artikel. Dit artikel was dermate zwaarwichtig, dat op de voorpagina niet zoals gebruikelijk een foto verscheen, maar een tekst
van de voorzitters van KAVB en de CLO Bloembollencommissie.
‘Het is een ernstige zaak die ons en u ter harte gaat en waarvoor
aller medewerking nodig is. Een of enkelen onder ons, zouden
het voor allen kunnen bederven’, aldus de voormannen.
In het artikel werd uitgelegd wat de nieuwe werkwijze werd.
De vloeistof diende in een vat te worden opgevangen waarin
een jute zak gevuld met actieve kool zat. Dit vat werd in de
grond ingegraven op enige afstand van de sloot. Onder in het
vat kwamen tien gaten. Daaruit liep de gezuiverde vloeistof de
grond in. De lezers kregen precies uitgelegd hoe dit systeem
moest worden aangelegd.

ALTERNATIEVEN
Deze aanpassing gaf de sector tijd om op zoek te gaan naar
alternatieven. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
ging na of er voor alle bolgewassen waarbij kwik werd gebruikt, geschikte alternatieven waren. In 1975 konden de resultaten worden gepubliceerd. ‘Voor alle doeleinden waarvoor tot
nu toe kwik werd geadviseerd, zijn vervangende middelen en
methoden gevonden die een goed bestrijdingsresultaat opleveren’, zo staat in de brochure Advisering over de vervanging van
kwik in de bloembollenteelt.
In het Landbouwkundig Tijdschrift uit 1977 maakte LBO-onderzoeker Chiel de Rooy de balans op van zes jaar inzet om zonder
kwikmiddelen verder te gaan. Hij was al die jaren nauw betrokken bij dit onderwerp. ‘Men kan zeggen dat dit verantwoord is
geweest, evenals de beslissing om het gebruik van kwikmiddelen in de bloembollenteelt per 1 december 1976 te beëindigen.’
En zo verdween kwik uit de bloembollenteelt.
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