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Overzicht CUWVO VI-rapDorten 

Door CUWVO VI zijn reeds eerder rapporten uitgebracht over: 

- verf-, lak- en drukinktfabrieken 
- grafische industrie 
- ziekenhuizen 
- diffuse bronnen 
- fotografische industrie 
- afvalstortplaatsen 
- bedrijven voor oppervlaktebehandeling van metalen 
- houtreinigingsbedrijven 
- stralen en conserveren van mobiele objecten 
- textielveredelingsindustrie 
- champignonteeltbedrijven 
- grondwaterb andeling bij bodemsaneringsprojecten 
- laboratoria 
- bestrijdingsmiddelen-formulerende bedrijven, 
- auto- en aanvem 
- zeefdrukkerijen 
- tandheelkundige verzorging 
- agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen 
- het afspuiten van recreatievaartuigen 

het stralen en conserveren bij scheepswerven voor beroepsvaart 
en grote jachten 

- houtimpregneerbedrijven 
- overstortingen uit rioolstelsels en regenwaterlozingen 
- handhaving van WO-vergunningen 

Bovenstaande rapporten kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van de 
CUWVO, Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, telefoon 070 - 374413 
Postbus 20906, 2500 EX 's-Gravenhage. 

In voorbereiding zijn rapporten betreffende: farmaceutische industrie, 
vatenreconditioneerbedrijven, textielveredeling, autowrakkeninrichtingen, incidentele 
lozingen en baggeractiviteiten. 
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O SAMENVATIING EN CONCLUSIES 

In 1988 is in opdracht van CUWVO-VI een verkennende voorstudie' 
verricht naar de emissie van bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in 
de land- en tuinbouw, naar het oppervlaktewater. Eén van de aanbeve- 
lingen die in de rapportage van deze voorstudie worden gedaan is, om 
de emissieroutes naar het oppervlaktewater per teeltsektor nader te 
kwantificeren. Tevens is aangegeven dat de sectoren glastuinbouw en 
bloembollenteelt hierbij prioriteit hebben vanwege het relatief hoge 
gebruik aan bestrijdingsmiddelen per hectare. Naar aanleiding hiervan is 
door de CUWVO-VI besloten subwerkgroepen voor de glastuinbouw en 
voor de bloembollenteelt (incl. bolbloementeelt) in te stellen. 

Tijdens de inventarisatie van gegevens bleek dat omtrent de diffuse 
emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit de bloembollen- 
teelt onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Nagenoeg tegelijkertijd 
met de start van de werkzaamheden van de subwerkgroep is door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met het DLO- 
Staringcentrum en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek een 
onderzoek gestart naar deze ernissies. Om die reden is besloten om de 
rapportage van de subwerkgroep Bloembollenteelt te splitsen in een 
tweetal deelrapporten. 

In het voorliggende deelrapport wordt een beschrijving gegeven van de 
emissieproblematiek van bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven voor 
zover het activiteiten betreft in en rond de gebouwen. Activiteiten die 
genoemd kunnen worden zijn o.a.: het spoelen en ontsmetten van 
bloembollen; opslag van organisch afval, composterings- en potgrondho- 
pen; reiniging van machines en werktuigen en verder de bolbloementeelt. 
De in omvang grootste emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten 
treedt op bij de activiteiten op de percelen. Het saneren van deze 
emissies is van essentieel belang voor een verbetering van met name het 
aquatisch milieu in de regio's met bloembollenteelt. Het tweede deelrap- 
port waarin zal worden ingegaan op de emissies afkomstig van de 
bloembollenpercelen, zal in een later stadium verschijnen. Hierbij zal 
gebruik worden gemaakt van gegevens uit het onderzoek dat in dit 
verband door het Hoogheemraadschap van Rijnland, DLO-Staringcen- 
trum en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in de bloembol- 
lenteelt wordt uitgevoerd (verwachte einddatum: 1994). Dit tweede 
deelrapport zal als titel hebben: Afvalwaterproblematiek van bloembol- 

' Emissieproblematiek agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen. april 1990. 
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I 

len- en bolbloementeeltdrijven; Emissies door aktiviteiten op de perce- 
len. 

De bedrijfstak omvat bedrijven met bloembollenteelt en bedrijven met 
bolbloementeelt, waarbij moet worden opgemerkt dat er ook bedrijven 
zijn waar een combinatie van zowel bloembollen- als bolbloementeelt 
voorkomt. Bij de bloembollenteeltbedrijven is de teelt gericht op de 
produktie van bloembollen of -knollen. Bij de bolbloementeeltbedrijven, 
ook wel broeïerij genoemd, is de teelt gericht op de produktie van bloe- 
men uit de bloembollen of -knollen. 

De bloembollenteelt vond in 1992 plaats bij ongeveer 3700 bedrijven met 
een totaal areaal van ongeveer 16.600 ha. Het merendeel van deze 
bedrijven is gevestigd in de beheersgebieden van: het Hoogheemraad- 
schap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland; 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Heemraadschap Fleverwaard 
en het Zuiveringsschap West-Overijssel. Dit geldt ook voor de bolbloe- 
menteelt die plaatsvindt op ongeveer 2000 bedrijven (W.O. bloembollen- 
teeltbedrijven) met een totaal areaal van ongeveer 1000 ha. 

Het gebruik aan bestrijdingsmiddelen op basis van kilogram werkzame 
stof/hectare/jaar (kg w.s./ha/j) in de bloembollen- en bolbloementeelt is 
hoog t.o.v. het gebruik in andere sectoren van de land- en tuinbouw. 
Hiervoor kunnen een aantal redenen worden aangegeven. Zo  is vanwege 
de veelal intensieve wijze en de specifieke gronden waarop bloembollen 
geteeld worden de ziektedruk hoog. Ook treedt een snelle verspreiding 
van ziekten op door de vegetatieve vermeerdering en worden er hoge 
eisen gesteld aan de kwaliteit van bloembollen als het gaat om ziektevrij 
materiaal. Hiernaast zijn de investeringen aan plantgoed per hectare 
hoog, waardoor bestrijdingsmiddelen ais een soort verzekering worden 
gebruikt. Voor bloembollenteelt wordt in het Meerjarenplan Gewasbe- 
scherming (MJP-G) het bestrijdingsmiddelengebruik geschat op 123 kg 
w.s./ha/j. Dit houdt in dat t.b.v. 0,9 % van het totale areaal cultuurgrond, 
10 % van het totale landbouwkundig gebruik aan bestrijdingsmiddelen 
wordt toegepast. Voor de bolbloementeelt wordt het verbruik geschat op 
102 kg w.s./ha/j. Opgemerkt moet worden dat dit gegevens zijn over de 
periode 1984 - 19872. Een overzicht van recentere datum ontbreekt. 
Ongeveer 50 % van de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen wordt 
gebruikt voor grondontsmetting. 

* Het totale landbouwkundig gebruik aan bestrijdingsmiddelen wordt in de referentieperiode van 
het MJP-G geschat op 21.000 ton (w.s.). Op basis van verkoopcijfers van de Nefyto wordt het 
verbruik in 1993 geschat op  17.000 ton (w.s.). 
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De hoeveelheid nutriënten (N en P) die gebruikt worden in de bloem- 
bollenteelt wordt op basis van een onlangs gehouden enquête geschat op 
204 kg N/ha/jr en 11 1 kg P,Od%a/jr. Deze hoeveelheden zijn hoger dan 
de hoeveelheden die door het gewas aan de grond worden onttrokken. 
Het gebruik van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in de bloembol- 
lenteelt leidt tot emissies van deze stoffen naar o.a. het aquatisch milieu. 

Op de bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven zijn een aantal aívalwa- 
terstromen, die vrijkomen in en rond de gebouwen, te onderscheiden. 
Genoemd kunnen worden in volgorde van omvang en vemilingswaarde: 
1. spoelwater gerooid produkt; 
2. percolaat van afval-, composterings- en potgrondhopen; 
3. sanitair afvalwater; 
4. reinigingswater machines en werktuigen; 
5. spuitrestanten, reinigingswater van spuitapparatuur en restanten 

6. voorbe handelingswater bolbloemen; 
7. reinigingswater bewaarruimten e.d.; 
8. overige afvalwaterstromen bolbloementeelt 

ontsmettingsbaden; 

condens-, beregenings- en lekwater trekruimten; 
afloop hemelwater trekruimten; 
drain-/drainagewater. 

De verschillende afvalwaterstromen zijn in meer of mindere mate 
verontreinigd met onopgeloste bestanddelen, bestrijdingsmiddelen en 
nutriënten. Conform het beleid inzake de WVO wordt bij de sanering van 
de emissies aangegeven dat om de verontreiniging terug te dringen in 
eerste instantie vooral aandacht moet worden besteed aan preventieve 
maatregelen en hergebruik van het water. Met betrekking tot spuitres- 
tanten en reinigingswater van spuitapparatuur wordt aangegeven dat 
deze kunnen worden behandeld met behulp van bijv. het Carbo flo- 
proces, waarbij verwerking op een centrale lokatie de voorkeur heeft. 

De aanbevelingen voor de sanering van de emissies, samen met de 
kosten die hiermee gemoeid zijn en de implementatiedatum van de 
saneringsmaatregelen voor bestaande bedrijven, zijn samengevat in tabel 
0.1. Voor nieuwe bedrijven (d.w.z. bedrijven die na 1 juli 1993 worden 
opgericht of vernieuwen) geldt dat deze bij de oprichting d e  aangegeven 
maatregelen moeten implementeren. Duidelijk moet zijn dat het aange- 
ven van een datum waarop de maatregel moet zijn geïmplementeerd niet 
inhoudt dat door de bedrijven tot die datum geen inspanningen hoeven 
te worden geleverd om de verontreiniging van afvalwater te voorkomen 
of te reduceren. 



-8- 

Om zo veel mogelijk knelpunten bij de uitvoering van maatregelen te 
voorkomen is afstemming noodzakelijk met de maatregelen die krach- 
tens andere op dit moment van kracht of in ontwikkeling zijnde wet- en 
regelgeving moeten worden getroffen (Lozingenbesluit bodembescher- 
ming, Besluit akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer en de Bestrijdings- 
middelenwet). In dit verband kan worden opgemerkt dat voor de verwij- 
dering van een evt. overschot aan spoelwater van bloembollen verwacht 
mag worden dat voor~~itlopend op aanpassing van het Lozingenbesluit 
Bodembescherming ontheffingen zullen worden verleend voor het 
uitrijden over land. Ook wordt door het Ministerie van LNV aktie 
ondernomen om de afstemming tussen de Bestrijdingsmiddelenwet en de 
Wet bodembescherming te verbeteren. 

De emissies van bestrijdingsmiddelen ten gevolge van de aktiviteiten 
waaraan in dit eerste deelrapport aandacht wordt besteed, worden op 
basis van gegevens over de periode '84-737 in het MJP-G, voor de bloem- 
bollenteelt geschat op ongeveer 7 ,6*ld - 14,7*1d kg W.S. Dit komt 
overeen met 11 - 38 % van de totale emissie van bestrijdingsmiddeien uit 
de bloembollenteelt naar de bodem, het grond- en Oppervlaktewater 
(38.7*103 - 66.1*1@ kg w.s.). Voor de bolbloementeelt betreft dit op 
grond van gegevens uit het MJP-G, 3.2*1@ - 3.7*ld kg W.S. Dit komt 
overeen met de totale emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de bol- 
bloementeelt naar de bodem, het grond- en oppervlaktewater. 

Over de emissie van nutriënten vanuit de bloembollenteelt naar het 
oppervlaktewater zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Hieraan wordt 
in het emissie-onderzoek in de bloembollenteelt aandacht besteed. 

Door uitvoering van de in dit rapport aangegeven maatregelen zullen de 
emissies van bestrijdingsmiddelen vanuit de bloembollen- en bolbloemen- 
teelt naar het oppervlaktewater ten gevolge van de hier beschreven 
aktiviteiten nagenoeg volledig worden gereduceerd. Van deze reductie 
zal 24 % tot 47 % (2,61 * ld - 8,71 * ld kg w.s.) worden gerealiseerd 
door behandeling van het afvalwater. Het overige deel van deze reductie 
(8,2 * id - 9,7 * ld) wordt gerealiseerd door hergebruik van stoffen en 
afvalwater, of door de stoffen terug te brengen naar de plaats van 
herkomst. Hieronder wordt verstaan dat water en grondresten met o.a. 
nutriënten en sporen van bestrijdingsmiddelen worden teruggebracht 
naar het perceel. 

Ten gevolge van de saneringmoorstellen voor de in dit rapport beschre- 
ven afvalwaterstromen zullen, m.u.v. het behandelde sanitair afvalwater 
in specifieke gevallen, geen rechtstreekse lozingen op  oppervlaktewater 
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meer behoeven plaats te vinden. In voorkomende gevallen zal dus 
uitsluitend voor de lozing van behandeld sanitair afvalwater een WVO- 
vergunning nodig zijn. Om deze reden is geen model-lozingsvergunning 
in dit rapport opgenomen. Om dezelfde reden is het op dit moment niet 
nodig om voor bloembollenteeltbedrijven voor de in dit rapport beschre- 
ven aktiviteiten algemene regels in het kader van de WVO op te stellen. 

Waterkwaliteitsbeheerders kunnen zich in dit kader beperken tot het, bij 
voorkeur samen met de standsorganisaties of het Milieuplatform Bloem- 
bollensector, verschaffen van voorlichting aan de sector en na de in het 
rapport genoemde implementatie data starten met controle en handha- 
ving. 

Of het nodig en zinvol is om voor bloembollenteeltbedrijven algemene 
regels op te stellen zal als ook de aktiviteiten op de percelen nader zijn 
beschouwd in het tweede rapport aan de orde komen. Tot slot kan nog 
worden opgemerkt dat de door de CUWVO m.b.t. de glastuinbouw 
gedane aanbevelingen niet kunnen worden toegepast op rolkassen. 
Hieraan zal in het tweede deelrapport aandacht worden besteed. 

.. . 



label 0.1 Overzicht van de mogelijke afvalwaterstromen, de hierbij behorende saneringsmaatregelen, de kosten en de implementatiedatum bij bestaande bedrijven. 

spoeluater bloembollen nettenteelt 
kluitenscheider 

percolaat organisch afvai- 
en conposter ingshopen 

percolaat potgrondhopen 

sanitair afvalwater 

maatregelen ter bescherming aanleg beton- f 140,--/ f 40, - - /  
van de bodem’ bassin f 160,--/m3 f 50,--/m3 

aanleg grond- f 4 0 , - - /  
bassin f 60,--/m3 f 16,--/ 

recirculeren via bezinkvoor- f 24,--lm3 
ziening en/of hydrocycloon; 
een evt. overschot herge 
bruiken voor andere doelein- 
den of verspreiden over land 
(ontheffing Lozingenbesluit 
bodembescherming nodig) 

mestdichte plaat met op- 
staande randen en opvang 
voor percoiaat’ 

percolaat terugvoeren 
naar organisch afval- of 
conposter ingshoop1.2 

evt. overschot voorkomen 
door overkappen of evt. 
afdekkenls2 

voorkómen dat percolaat in 
bodem, oppervlakteuater of 
riolering komt door bijv. 
overkappen of afdekken 

bestaande lozing op opper- 
vlakteuater: beëindigen als 
oppervlakteuaterkualiteit 
daartoe aanleiding geeft2 
nieuue lozing: afhankelijk 
van de vervuilingsuaarde 
geldt een afstand uaarbinnen 
aansluiting op de riolering 
moet plaatsvinden, indien 

mestdichte f 7.500, - -  i 9,--/m3 
vloer + (100 in3) 

bufferput f 17.000,-- f 6,--/m3 
(400 m”) 

f 250,--/ 
overkapping f 350, - - /m2  

afdekken 
p-m. 

overkappen f 250,-- 

afdekken f 350,--/m2 
tot 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

1 juli 1994 

1 juli 1995’ 

1 juli 1995’ 

di rekt 

direkt 



afvaluaterstroom prevent i e saneringsmaatregel voorziening investering jaarlijkse iinpl enien t a t i edatun 
kosten 

vervolg ,sanitair afvalwater 

Reinigingsuater machines 
en uerktuigen (m.u.v. 
spuitapparatuur) 

spuitrestanten, reinigings- 
uater spuitapparatuur 

restanten dompelbad schuimen onder 
druk 

aansluiting niet mogelijk 
is: afvoeren per as naar 
ruzi of gezuiverd lozen op 
de bodem of op oppervlakte- 
water als uaterkualiteit dit 
toe i aa t2 

reinigen op het perceel op Pomp 
een zodanige uijze dat er 
geen afspoeling naar opper- 
vlakteuater plaatsvindt. 

reinigen op uasplaats: 
recirculeren via bezinkvoor- 
ziening; evt. overschot op 
de bodem brengen 

hergebruiken 

p.m. 

uasplaats f 10.000,-- f 800, - - 

opvangen ter verwerking opvangva t p.m. 
(bijv. carbo f l o )  
(bij voorkeur op een centrale 
l okat i e) 

meegeven tijdens planten met 
plantgoed dat reeds met de 
dompelvloeistof is behandeld 

gebruiken als spuitvloeistof 
in de periode van kort voor 
het planten tot kort na 
opkomst van de bollen ter 
bestrijding van schimnel- opvangva t p.m. 
ziekten, voor zover en op de 

verwerking: 
f 160,--/m3 

f 500,--/ 
f i000,--/m3 

direkt 

1 juli 1994 

zodra beschikbaar 

di rekt 

direkt 

di rekt 
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i nip1 enient a t i edatun afvaluaterstroom prevent i e saneringsmaatregel voorziening investering jaarlijkse 
kost en 

vervolg restanten donpelbad 

Voorbehandelingsuater 
bo 1 bl oemen 

reinigingsuater 
beuaerruimten e.d. 

condens-, beregenings, 
lekwater kasopstenden 

condens-, beregenings- 
en lekwater schuren 

droog reinigen 

wijze waarop zulks ingevolge 
de Bestrijdingsmiddelenwet 
is toegestaan 

afvoeren naar een veruerker 
ter verbranding 

afvoeren naar de veiling of 
in geval STS, behandelen met 
neerslagreagens en bovenstaande 
vloeistof lozen op riolering, 
bij ontbreken van riolering, 
afvoeren van bovenstaand water 
naar de veiling 
neerslag afvoeren naar 
KCA-depot 

opvangva t f 100, - - /  
f 200,-- 

di rekt 

1 juli 1994 afscheiding onopgeslote bezinksel- f 1.800,-- f lso,-- 
bestandsdelen en aansluiten afscheider 
r i o l er i ng 

Cuuvo-gl astui nbouu Cuuvo-glastuinbouw Cuuvo-glastuinbouw Cuuvo-glastuinbouw 

hergebruik 1 juli 1994 

1. Yet bodenbescherming of Uet Milieubeheer 
2. Uet verontreinig i ng oppervl ek t euat eren 
3. of zoveel eerder als er in het kader van de Vet Milieubeheer nadere inrichtingsmaatregelen uorden voorgeschreven 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This report deals with emissions ensuing from activities in and around 
the buildings of tlower bulbs and bilb growing companies. These 
activities include rinsing and disinfecting flower bulbs, the storage of 
organic waste, heaps of compost and potting compost, cleaning machines 
and tools used in bulb growing. The largest emission in size of pesticides 
and nutrients occurs during activities on the site. Reducing these 
emissions is of vita1 importance, in particular to improve the aquatic 
environment in regions where bulb growing is practised. A second report 
dealing with emissions from bulb growing sites wil1 appear at a later 
stage. 

Overview of the branch of industq 

The branch of industry comprises companies growing flower bulbs and 
companies growing bulb flowers. A s o  a combination of both flower bilbs 
and bulb flowers in a single company is encountered. The companies 
growing flower bulbs focus their production on growing flower bulbs and 
tubers. There are various sales options for flower bulbs and tubers. The 
most important are planting material, export, domestic sales for private 
individuals and the growing of bulb flowers. Bulb flower growing 
companies concentrate on the production of flowers from the bulbs or 
tubers. In contrast to flower bulb cultivation, bulb flower growing is 
usually carried out in barns or greenhouses. Important bulb species are 
the tulip, the narcissus, the hyacinth, the lily and the iris. Important 
tuberous plants are the gladiolus, the crocus, the dahlia and the 
anemone. 

In 1992, some 3,700 companies were engaged in flower bulb growing, 
covering a total area of approx. 16,600 ha. Most of these companies have 
their premises in the west of the Netherlands. Bulb flower growing 
affects some 2,000 companies (including flower bulb growing companies) 
with a total area of approx. 1,000 ha. These companies too are mainly to 
be found in the west of the Netherlands. Because of the need for 
suitable land flower bulb growing is als0 under development in other 
parts of the country. In recent years, the trend has been towards 
companies with a larger area under cultivation. 

Certain crops are only possible, or give notably better results, on sandy 
soil. This is true of the hyacinth, the narcissus, certain cultivars of tulip, 
certain varieties (oriental hybrids) of the lily and a number of special 
solid bulb species (misceilaneous). The culture of certain types of high- 
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quality cultivation rnaterial can only be undertaken on sandy soil 
(squamous lily, narcissus bulblets, bulbs/piants cultivated on tissues). The 
sandy soil needs to satisfy a number of specifications (in particular, it 
should be of coarse grandes and retain lime). 

The use of pesticides and nutrients 

The use of pesticides on the basis of killogrammes of active 
ingredient/hectare/year (kg a.i/ha/y) in the cultivation of flower bulbs and 
bulb flowers is high compared to the use in other horticultural and 
agricultural sectors. A number of reasons rnay be put forward. Because 
of the rnainly intensive cultivation and the specific soils on which flower 
bulbs are cultivated, the pressure from disease is high. Diseases also 
propagate rapidly because of the vegetative multiplication and high 
requirements are made of flower bulbs as regards disease-free material. 
In addition, the investments in planting material for cultivation per 
hectare are high, so that pesticides are used as a kind of insurance. The 
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G, Long-term Crop Protection 
Plan) estimates pesticide use to be 123 kg a.i./ha/y. This means that 10% 
of the total agricultural use of pesticides is accounted for by 0.9% of the 
total area of land under cultivation. For flower bulb cultivation, the 
consumption is estimated to be 102 kg a.i./ha/y. These data cover the 
period 1984 - 1987. There is no more recent survey. About 50% of the 
totai quantity of pesticides is used for soil disinfection. 

The amounts of nutrients (N and P) used in flower bulb growing are 
estimated to be 204 kg N/ha/y and 111 kg P,OJha/y. These quantities are 
higher than the amounts extracted from the soil by the crop. The use of 
nutrients and pesticides in flower bulb growing leads to emissions of 
these substances to the aquatic and other environments. 

Waste water flows 

A number of waste water flows, released in and around the buildings, 
may be distinguished on flower bulb and bulb flower companies. They 
rnay be mentioned in the order of extent and contamination value: 
1. water for rinsing the lifted product; 
2. percolate from heaps of waste, compost and potting compost; 
3. sanitary waste water; 
4. water for cleaning machines and tools; 
5. spray residues, water for cleaning spray equipment and residues from 

6. water for pre-treating bulb fiowers; 
disinfecting baths; 
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7. water for cleaning storage areas. etc.: 
S. other waste water flows from bulb flower growing: 

water from condensation. sprinklers and leakage from forcing areas; 
precipitation drainage from forcing areas; 
drain water and drainage water. 

The different waste water flows are more or less contaminated by 
undissolved ingredients, pesticides and nutrients. To reduce the 
contamination. attention needs to be paid in the first instance to 
preventive measures and the re-use of the water. Spray residues and the 
water for cleaning spraying equipment can be dealt with by the Carbo flo 
process, for instance, in which processing at a centra1 location is to be 
preferred. 

Recommendations for reducing emissions 

The recommendations for reducing emissions are summarised in Table 
0.1 This als0 shows the costs involved and the date on which the 
measures are to be implemented on the existing companies. New 
companies (i.e., companies that started up or renovated after 1 July 
1993) are to implement these measures on starting up. 

The implementation of the measures mentioned in Table 0.1 wil1 achieve 
a reduction in emission of 10.8*103 - 18.4*103 kg a.i. for flower bulb and 
bulb flower growing. This corresponds to about 25% of the total 
emissions from flower bulb and bulb flower growing. 

The data available on the emission of nutrients from flower bulh crowinp c 
are inadequate. Further research is being undertaken. 

No further direct emissions to surface water need take place with tht:  
irnplementation of the measures mentioned in Table 0.1. An excrption [ O  

this is treated sanitary waste water in specific cases. 



Table 0.1 Overvieu of poss ib le  uaste uater f lous,  the associated p u r i f i c a t i o n  measures, the costs and the date o f  implementation a t  e x i s t i n g  companies. 

uaste uater f l o u  prevent ion p u r i f i c a t i o n  measure f a c i  li t y  investment annual costs inplementation date 

f louer  bulb r i n s i n g  uater grou in  nets  measures t o  p ro tec t  the construct  f 14Wf 160/m3 f 40/ f  50/m3 

basin f 16/f 24/m3 
so i  i basin 

c l o d  separator so i  1'; concrete f 40/f60/m3 

r e c i r c u l a t i o n  using 
sedimentation f a c i l i t y  
and/or hydrocyclone; re-use 
any surplus f o r  other 
purposes o r  spread on land 
(exemption frcnn the Decree 
on s o i l  p r o t e c t i o n  from 
emissions needed) 

perco iate from heeps of  
organic uaste, compost end 
p o t t i n g  compost 

p e r c o l i t e  from heaps o f  
p o t t i n g  carpost 

san i ta ry  uaste uater 

manure-proof base p l a t e  u i t h  manure- 
ra i sed  edges and perco iate 
capture' and b u f f e r  

r e t u r n  perco late t o  o r  anic 
uaste or conpost heap" 

proof f l o o r  

p i t  

9 

prevent any surplus by 
cover ing o r  roof ing' '2 roo f i ng  

cover i ng  

prevent pe rco la te  reaching roo f i ng  
the s o i l ,  seuage system o r  
surface uater, e.g. by cover ing 
cover ing o r  roof ing"2 

end e x i s t i n g  discharges t o  
surface uater  i f  surface 
uater  q u a t i t y  gives cause2 

neu discharges: depending on 
the contamination l eve l  end 
distance needed f o r  
connection t o  the seuer, i f  
connection i s  impossible: 

f 7,500 
(100 m3 
f 17,000 
(400 m3 

f 250/F 350/m2 
t o  be decided 
l a t e r  

f250 t o  
f350/m2 
t o  be decided 
l a t e r  

t o  be decided 
l a t e r  

t o  be decided 
l a t e r  

f 9/m3 

f 6/m3 

1 July 1994 

1 July  19553 

1 July  19553 

imnedi a t e l  y 

imnediateiy 



waste water f l o u  prevent ion p u r i f i c a t i o n  measure f ac i  1 i t y  i nves tment annual costs inplementation date 

remove t o  p u r i f i c a t i o n  p lan t  
o r  discharge on s o i l  a f t e r  
p u r i f i c a t i o n '  o r  on surface 
weter i f  surface water 
quaî i t y  permi ts2 

Uater f o r  c leaning 
machines and t o o l s  (except 
spreying equipnent) 

spreying residues, water 
f o r  c leaning spraying 
equipment 

imnersion bath residues 

Pre-treatment water f o r  
bulb flowers 

foaming under 
pressure 

c lean on s i t e  so tha t  no 
r i n s e  reaches the surface 
water 

c lean a t  washing area: 
r e c i r c u l a t e  through 
sedimentation f a c i l i t y ;  
p lace any surplus on s o i l .  

re-use 

capture f o r  processing 
(e.g., carbo f l o )  

introduce a t  p l a n t i n g  u i t h  
p l a n t i n g  stock tha t  has 
already been t rea ted  

punp 

washing 
area 

capture 
vessel 

use as spraying l iquid 
in the pe r iod  s h o r t l y  before 
p l a n t i n g  until s h o r t l y  a f t e r  
t he  butbs emerge f o r  
p ro tec t i on  egainst fmgus, 
insofer  as t h i s  i s  permi t ted 
by the Pest ic ides Act and in  capture 
the  way prescr ibed there. vessel 

remove t o  a processor f o r  
i nc ine re t i on  

take t o  auction. o r  in  the capture 
case o f  s i l v e r  th iosulphate vessel 
( S T S ) ,  t r e a t  w i th  
p r e c i p i t a t i o n  reagent and 
discharge t h i s  l iquid i n  the 

t o  be 
determi ned 
l a t e r  

f 10,000 

t o  be 
determined 

t o  be 
det ermi ned 
l a t e r  

f 800 

imnedi a t e  i y 

1 Ju ly  1994 

i mnedi a t e l y  

processing: as soon as ava i l ab le  
f 160/m3 

i mned i a t  e 1 y 

i mnedi a t  e l  y 

f 100/ 
f 200 

i mned i a t e  i y 

i mned i a t e 1 y 



I .'. 
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annuai costs impiementation date investment uaste uater f l o u  prevent ion p u r i f i c a t i o n  measure f a c i  1 i t y  

seuer. I f  there i s  no sewer, 
remove t o  the auct ion.  
remove p r e c i p i t a t e  as 
chemical uaste 

c leaning uater 
storage space, 

f rom 
etc.  

uater from condensetion, 
sp r ink le rs  and Leakatge 
f rom greenhouses 

uater  from condensation, 
sp r ink le rs  a d  ieakage 
from barns 

c lean d r y  separate undissolved p r e c i p i t a t i  
ingreáients  and connect t o  on 
seuerage separator 

as h o r t i c u l t u r e  d e r  glass4 as 
h o r t i c u l t u r  
under giass4 

re-use 

f 1,800 f 150 1 July  1994 

as h o r t i c u l t u r e  as h o r t i c u l t u r e  as h o r t i c u l t u r e  under 
d e r  g l a s 4  under giass4 g l a s 4  

1 July  1994 

1. S o i l  Protect ion Act or  Envirormental Control  Act 
2. Surface Waters P u r i f i c a t i o n  Act 
3: or  so nuch e a r i i e r  as i s  prescr ibed in the Envirormental Control  (Further Regulations) Act 
4: r e p o r t 4  in Cuuvo Uorking Par t y  V I ,  Vaste Veter Probiems f o r  H o r t i c u l t u r e  d e r  Glass, March 1993 



-19- 

1 

1.1 

I.. 

. .  

INLEIDING 

Aanleiding tot het onderzoek 

Met het van kracht worden van de Wet verontreiniging oppervlaktewa- 
teren (WVO) in 1970 is een wettelijk kader geschapen waarbinnen de 
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater mogelijk werd. 
Om uniformiteit van beleid m.b.t. de uimoering van de WVO te bevorde- 
ren is op 20 september 1973 de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) geïnstalleerd. Door o.a. 
het uitvoeren van bedrijfstakstudies wordt aan haar taak invulling 
gegeven. De aandacht richtte zich met name op emissies afkomstig van 
zogenaamde puntbronnen. 

Door het in de loop der jaren terugdringen van de belasting van het 
oppervlaktewater door emissies afkomstig uit puntbronnen, is het relatie- 
ve belang van de belasting van het oppervlaktewater door emissies 
afkomstig uit diffuse bronnen sterk toegenomen. Eén van de bedrijfstak- 
ken die bijdraagt aan met name de diffuse emissie van nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater is de land- en tuinbouw. Een 
bijkomstigheid is dat emissies vanuit de land- en tuinbouw in veel 
gevallen plaatsvinden op relatief kleine oppervlaktewateren als kavel- en 
erfsloten en vaarten. Dit kan lokaal resulteren in een nadelige beïnvloe- 
ding van het aquatische ecosysteem. Teneinde meer inzicht in de proble- 
matiek te krijgen is in 1988 door CUWVO-VI aan een subwerkgroep 
opdracht gegeven een verkennende voorstudie te verrichten naar de 
emissie van bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de land- en 
tuinbouw, naar het oppervlaktewater. Het rapport van deze subwerk- 
groep is in april 1990 verschenen met als titel: Emissieproblematiek 
agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen (lit. 1). Een aanbeveling die 
in het rapport wordt gedaan is, om de emissieroutes naar het opper- 
vlaktewater per teeltse ktor nader te kwantificeren. Tevens is aangegeven 
dat de sectoren glastuinbouw en bioembollenteelt hierbij prioriteit 
hebben vanwege het relatief hoge gebruik aan bestrijdingsmiddelen per 
hectare. Mede naar aanleiding hiervan is door de CUWVO-VI besloten 
subwerkgroepen voor de glastuinbouw en voor de bloembollenteelt (incl. 
bolbloementeelt) in te stellen. In de studies moet naast aandacht voor de 
emissie van bestrijdingsmiddelen, ook aandacht worden besteed aan de 
emissie van andere stoffen. 

Naast het hierboven genoemde CUWO-rappor t  zijn er de afgelopen 
tijd verschillende beleidsnota’s verschenen waarin aandacht wordt 
besteed aan vermindering van de emissie van verontreinigingen naar het 



-20- 

1.2 

milieu. Een belangrijke nota, waarin een beleidsstrategie voor de vermin- 
dering van de emissie van bestrijdingsmiddelen wordt weergegeven, is de 
Regeringsbeslissing Meerjarenplan-Gewasbescherming (MJP-G; lit. 2). 
Deze is op 17 juni 1991 aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoofd- 
doelstelling van het MJP-G is het vergaand terugdringen van de structu- 
rele afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze hoofd- 
doelstelling is tevens de eerste hoofdlijn van de beleidsstrategie. De twee 
overige hoofdlijnen van de strategie die in het MJP-G wordt aangegeven 
zijn: 
- vermindering van de omvang van het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen; 
- vermindering van de emissie van chemische bestrijdingsmiddelen naar 

het milieu. 

Om de hoofddoelstelling te realiseren wordt in het MJP-G in het alge- 
meen op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen en ontwikkelingen 
daarvoor wenselijk of noodzakelijk zijn. Voor het verminderen van de 
emissie van chemische bestrijdingsmiddelen naar het aquatisch milieu 
wordt in het MJP-G een belangrijke rol toebedacht aan de waterkwa- 
liteitsbeheerders. Deze hebben inmiddels een beperkte opsporingsbe- 
voegdheid in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Daarnaast is in 
het MJP-G voor de sanering van de emissies vanuit beschermde teelten 
en vaste spoelplaatsen (wasplaatsen) het instrument van de Wvo-vergun- 
ning expliciet genoemd. Door middel van een CUWVO-bedrijfstakstudie 
kan aan de sanering van de emissies nadere invulling worden gegeven. 

In het kader van het MJP-G is voor de bloembollenteelt een sektorrap- 
port (lit. 3) geschreven. Dit sektorrapport is waar mogelijk en zinvol 
geciteerd in het voorliggende rapport. Teneinde te verzekeren dat op 
een zo efficiënt en doelmatig mogelijke wijze de problemen worden 
aangepakt en om te voorkomen dat vanuit verscheidene invalshoeken 
inhoudelijk verschillende of zelfs controversiële maatregelen worden 
geformuleerd, is getracht om voor wat betreft de uitwerking en de 
tijdsfasering van de in dit rapport aangegeven maatregelen, afstemming 
te zoeken met de in het MJP-G aangegeven maatregelen. 

Kader van het rapport 

De CUWVO heeft tot taak de nodige eenheid van beleid ten aanzien 
van onderwerpen die bij de uiwoering van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (WVO) door de daarmee belaste overheidsorganen 
een gelijke benadering vragen, te bevorderen. In de CUWVO zijn de 
volgende instanties vertegenwoordigd: Unie van Waterschappen, Inter- 
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provinciaal overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Directoraat- 
Generaal Milieubeheer (VROM) en Rijkswaterstaat. Er zijn een aantal 
werkgroepen ingesteld waarvan werkgroep VI is belast met de coördina- 
tie van het beleid met betrekking tot emissies. 
Een belangrijke taak van de werkgroep VI is het opstellen van een 
programma tot vermindering, of eliminatie van emissies. Hiernaast 
behoren o.a. ook het coördineren van onderzoek naar diffuse bronnen 
van waterverontreiniging en het coördineren en stimuleren bij de tot- 
standkoming en uitvoering van het stikstof- en fosfaatbeleid tot haar 
taken. Veelal wordt hierbij een bedrijfstakgewijze aanpak gevolgd. 
Hiertoe zijn een aantal subwerkgroepen ingesteld (lit. 4). 

Eén van de subwerkgroepen was de subwerkgroep Bloembollenteelt. In 
deze subwerkgroep hadden de volgende personen zitting. 

ing H. Bouman; voorzitter Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. 

G. Niebeek; sekretaris RIZA 

ir. J.L. Ebbens Landbouwschap 

ir. R. Gerritsen Hoogheemraadschap van Rijnland 

Mevr. ir. C. Hobbelen 
(tot 31 jan. 1992) Noord-Holland 
opgevolgd door: ir. P. de Moel 
(vanaf 1 mei 1992) 

Consulentschap voor de Landbouw 

ing. L. Krekels 
(vanaf 31 jan. 1992) Noord-Holland' 

Consulentschap voor de Landbouw 

ing. J. Huis in 't Veld Zuiveringschap West-Overijssel 

ir. P. Jellema Planteziektenkundige Dienst 

W.G. Martens RIVM-LAE2 

1. 

2. 

Namens de Direktie Akker- en Tuinbouw, Mirusterie van Land- 
bouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Namens het Directoraat-Generaal Milieuhygiëne, Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
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1.3 Taakopdracht en werkwijze 

1.3.1 De taakopdracht 

I 

In de taakopdracht voor de subwerkgroep bloembollenteelt wordt 
aangegeven dat aandacht moet worden besteed aan de volgende aspec- 
ten: 

* nader onderzoek/analyse van de zowel in het MJP-G als in de 
CUWO-studie  Emissieproblematiek agrarische bedrijven en 
bestrijdingsmiddelen onderscheiden emissieroutes en -omvang. 

* nader onderzoek naar en technische uitwerking van emissiebe- 
perkende maatregelen voor de belasting van het oppervlaktewater. 
Dit op basis van de uitgevoerde analyses in de sektorstudie van het 
MJP-G en ter nadere uitwerking van de voorgestane maatregelen en 
het in te zetten instrumentarium vanuit onder meer het MJP-G, 
CUWVO en het milieu-aktieplan van het Landbouwschap (lit. 5). 

* nagaan of eventuele aanvullende respectievelijk ondersteunende 
maatregelen en/of voorzieningen vanuit het waterkwaliteitsbeleid 
wenselijk zijn. 

* formuleren van lozingsvoorschriften m.b.t. noodzakelijk geachte 
voorzieningen en/of maatregelen ter voorbereiding van de technische 
invulling van de voorgestane Wvo-vergunningverlening. 

* formuleren van eisen en/of lozingsvoorschriften voor de eventuele, al 
dan niet centrale, verwerking van spuitrestanten en reinigingswater 
van spuitapparatuur. 

* nadere analyse van de omvang van de emissie van nutriënten en de 
invloed op de waterkwaliteit ter plaatse. 

* nadere uitwerking van mogelijke emissiebeperkende maatregelen voor 
nutriënten en op te stellen lozingsvoorschriften terzake, daarbij 
rekening houdend met andere relevante beleidskaders. 

* aangeven van eventueel noodzakelijk geachte tijdsfasering voor imple- 
mentatie van maatregelen. 



_.- 
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4 

1.4 

1.5 

waarin zal worden ingegaan op de emissies afkomstig van de bloembol- 
lenpercelen, zal in een later stadium verschijnen. Hierbij zal gebruik 
worden gemaakt van gegevens uit het onderzoek in de bloembollenteelt. 
De titel van dit tweede deelrapport zal zijn: Afvalwaterproblematiek van 
bloembollen- en bolbloemenbedrijven; Emissies door aktiviteiten op de 
percelen. 

Afstemming met beleid betreffende de glastuinbouw 

De teelt van een aantal bolbloemen (b.v. fresia's, lelies en irissen) vindt 
plaats in vaste kasopstanden en is te vergelijken met glastuinbouw. Een 
waar mogelijk uniforme aanpak tussen deze teelten en de teelt van 
groente en bloemisterijgewassen in vaste kasopstanden is uit het oogpunt 
van eenheid van beleid gewenst. Voor aanbevelingen met betrekking tot 
de bolbloementeelt in vaste kasopstanden wordt om die reden verwezen 
naar de rapportage(s) van de subwerkgroep glastuinbouw van CUWVO- 
VI (lit. 6) .  

Aan de emissies afkomstig van bolbloementeelt in schuren, wordt in dit 
rapport aandacht besteed. De emissies ten gevolge van bolbloementeelt 
in rolkassen e.d. komen aan de orde in het tweede deelrapport daar 
deze teeltwijze meer overeenkomsten heeft met vollegrondsteelt. In dit 
rapport zal wel aandacht worden besteed aan emissies ten gevolge van 
het spoelen en/of ontsmetten van bloembollen ten behoeve van de 
bolbloementeelt, ook wanneer dit gebeurt bij bolbloementeelt in vaste 
kasopstanden. 

Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 van dit rapport een beschrijving 
gegeven van de bedrijfstak en de activiteiten die in de bedrijfstak worden 
uitgevoerd. Tevens wordt een overzicht gegeven van het gebruik aan 
bestrijdingsmiddelen en nutriënten. 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de kwantiteit en de kwaliteit 
van het afvalwater dat vrijkomt bij de verschillende activiteiten. Hierbij 
wordt aangegeven welke stoffen geloosd worden en er wordt een schat- 
ting gemaakt van de vracht die geloosd wordt. 

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de saneringsaanpak, 
welke zowel de maatregelen aan de bron als de procesge'ïntegreerde 
maatregelen omvat. 
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Hoofdstuk 5 behandelt de kosten van de saneringsmaatregelen die 
aanbevolen worden en in de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk 
het beleid en het juridisch kader voor het geven van lozingsvoorschriften 
beschreven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het stellen van 
algemene regels in het kader van de WVO. 

In hoofdstuk 8 wordt tenslotte een opsomming gegeven van de conclusies 
en aanbevelingen van de subwerkgroep. 

Aan het eind van het rapport zijn naast een literatuurlijst ook een aantal 
bijlagen met achtergrond informatie opgenomen, waaronder een verkla- 
rende woordenlijst. 

I- 
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2.1 

BESCHRIJVING BEDRIJFSTAK 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de omvang van de bedrijfstak 
en de soorten bedrijven die onder de bedrijfstak worden ingedeeld. 
Tevens zal worden ingegaan op de verschillende activiteiten die bij de 
bedrijven plaatsvinden, waarbij met name die activiteiten de aandacht 
zullen krijgen die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit. Een 
belangrijk deel van hetgeen hier wordt weergegeven is overgenomen uit 
de rapportage van de werkgroep Bloembollenteelt (lit. 3) dat als achter- 
c gronddocument bij het Meerjarenplan-Gewasbescherming (MJP-G) is 
verschenen. Voor informatie met betrekking tot bedrijfseconomische 
aspecten, alsmede voor te verwachten ontwikkelingen voor de sector 
wordt verwezen naar de brochure Kwantitatieve informatie Bloembollen- 
en bolbloementeelt (lit. 7) en de nota Bloembollen- en bolbloementeelt 
(lit. 8). 

Omvang van de bedrijfstak 

Na het begin van de teelt van bloembollen in de omgeving van Haarlem, 
zo'n 400 jaar geleden, is het teeltgebied vrij snel in noordelijke en 
zuidelijke richting uitgebreid. Met name de duinstreek tussen Haarlem 
en Leiden is bekend geworden onder de naam "Bloembollenstreek". 
Later zette de uitbreiding zich voort in andere richtingen. Hierdoor 
kwam de bloembollenteelt ook tot ontwikkeling in andere regio's zoals 
West-Friesland, het Noordelijk Zandgebied, de provincie Flevoland, het 
Deltagebied in Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Brabant (li t .  9). 
Deze verspreiding gaat nog steeds door, waardoor ook gebieden in 
Groningen, Friesland, Gelderland en Limburg worden gebruikt voor 
bloembollenteelt. Een overzicht van de belangrijkste gebieden voor de 
bloembollenteelt wordt gegeven in figuur 2.1. 

De bedrijven die onder de bedrijfstak worden ingedeeld zijn te verdelen 
in een tweetal groepen. Naast de bloembollenteelt waar de teelt gericht 
is op het produceren van leverbaar (d.w.z. bloembollen voor de verkoop 
of bolbloementeelt) en plantgoed (bloembollen voor de volgende teelt), 
vindt op bedrijven ook bolbloementeelt (broeien) plaats. Hieronder 
wordt de produktie van bloemen vanuit bollen en knollen verstaan. 
In figuur 2.2. wordt de produktstroom schematisch aangegeven. 
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Figuur 2.1 Belangrijkste bloembollenteeltgebieden in Nederland 
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Figuur 2.2. Schema produktstroom 

Belangrijke bolgewassen zijn tulp, narcis, hyacint, lelie en iris. Belangrijke 
knolgewassen zijn gladiool, krokus, dahlia en anemoon. Het verschil 
tussen bollen en knollen is, dat het reservevoedsel bij bollen is opgesla- 
gen in de vlezige rokken of schubben en bij knollen in het vlezige 
stengel- of worteldeel. Naast bolbloementeelt in schuren vindt dit ook 
plaats op glastuinbouwbedrijven die de bollen of knollen voor dit doel bij 
bloembollenteeltbednjven aankopen. 

Een overzicht van het afzetpatroon van bloembollen wordt gegeven in 
figuur 2.3. 
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Figuur 2.3. Afzetpatroon van bloembollen (1988: in % van de totale produktie) 

Bron: LEI/PVS/Rabobank (lit. 10) 

Bedrijfsstructurele kenmerken 

Produktiestructuur Bloembollenteelt 

Het aantal bedrijven met bloembollenteelt is in de jaren '70 en '80 veel 
sterker teruggelopen dan het aantal bedrijven in de totale land- en 
tuinbouw. Van 1974 tot 1985 bedroeg de afname 40 %, tegenover een 
afname van 17 % voor de totale land- en tuinbouw. Het aantal gespeci- 
aliseerde (meer dan 60 % van het aantal standaard bedrijfseenheden 
heeft betrekking op bloembollenteelt) bloembollenteeltbedrijven is 
tussen 1974 en 1985 met 45 % teruggelopen. Deze snellere afname van 
het aantal gespecialiseerde bedrijven kan waarschijnlijk worden verklaard 
door de relatief sterke schaalvergroting welke op de gespecialiseerde 
bloembollenbedrijven bij de teelt is doorgevoerd. Dit blijkt ook uit het 
totaal areaal bloembollenteelt, dat in de jaren '70 en '80 is toegenomen 
van ongeveer 12.000 ha. tot ruim 16.000 ha. 

Een overzicht van het aantal bedrijven met bloembollen in verschillende 
grootteklassen wordt gegeven in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Overzicht aantallen bloembollenbedrijven in verschillende grootteklassen 

jaar 

1970 
1975 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Oppervlakte bloembollen per bedrijf 

2 ha 2-3 ha 305 ha >5 

726 1 75 6 551 400 
4588 713 598 616 
2898 600 61 2 806 
2141 518 573 896 
2124 488 55 1 936 
2071 490 593 990 
1975 480 597 975 
1907 486 554 1011 
1727 449 518 997 

totaal aantal Oppervlakte 
bedr i jven (ha) 

8968 
6515 
4916 
4128 
4099 
4144 
4009 
3958 
3691 

12.229 
13.010 
14.307 
15.055 
15.564 
16.432 
16.420 
16.698 
16.319 

(Bron: CBS Landbouutelling) 

Het aantal bedrijven in de bloembollenteelt bedroeg in 1990 ongeveer 
3700 op in totaal ongeveer 16.300 ha grond. Het totaal areaal is in 1992 
toegenomen tot bijna 16.600 ha. Het landelijk gemiddelde oppervlak per 
bedrijf is ongeveer 4,4 ha. Per gebied kunnen de gemiddelde oppervlak- 
ten per bedrijf hiervan afwijken. Zo is het gemiddeld oppervlak per 
bedrijf in Kennemerland ongeveer 2,7 ha. en in het Noordelijk zandge- 
bied 8,2 ha. Een overzicht van het areaal (ha) bloembollenteelt per 
gewas in de beheersgebieden van de verschillende waterkwaliteitsbeheer- 
ders in 1989 wordt gegeven in tabel 2.2. 

Bepaalde teelten zijn alleen mogelijk, of hebben aanzienlijk betere 
resultaten, op zandgrond. Dit geldt voor de hyacint, narcis, bepaalde 
cultivars van tulpen, bepaalde teelttypen (Oriëntal hybriden) van lelie en 
voor verschillende bijzondere bolgewassen (bijgoed). Ook de teelt van 
bepaalde typen hoogwaardig uitgangsmateriaal is uitsluitend uiwoerbaar 
op zandgrond (geschubde lelie, geparteerde narcis, bolletjes/plantjes uit 
weefselkweek). Deze zandgrond dient dan wel te voldoen aan een aantal 
specificaties (m.n. grofkorrelig en kalkhoudend). 

. 
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label 2.2. Areaal bloembollenteelt per gewas (ha.) Bron CES 1989; (lit. 1 1 ) .  

Uaterkwaliteitsbeheerder Hyacint Tulp Narcis Gladi ooi Lelie Iris Bijz. Totaal 
bolgewassen 

Hhrs Uituaterende Sluizen 
Hhrs van Rijnland 
2s Uest-Overijssel 
2s Limburg 
2s Holl.Eil. en Uaarden 
US Nrd.-en Zd-Beveland 
Hhrs Vest-Brabent 
Prov.best. Friesland 
US Schouwen Duiveland 
US Tholen B St. Philipsland 
Hhrs Fleverwaard 
2s Oostelijk Gelderland 
US De D m l  
US De Haaskant 
2s Veluwe 
Prov.best. Groningen , 

US De Aa 
2s Drenthe 
US De Drie Ambachten B 
US Hulster Ambacht ') 

US Regge en Dinkel 
Hhrs Van Delfland 
2s Rivierenland 
Prov.best. Utrecht 
US Ualcheren 
Hhrs A l m  en Biesbosch 
Hhrs van Schieiand 
US Het Vrije van Sluis 
2s Amstel- en Gooiland 
G.us. Voerden 

4712,6 

793,6 

157,2 
43,6 

1oia.o 

13,a 

39,s  
92,a 
i 5 , a  

118 
83,4 
0 ,4  

10,o 
0 , 2  
6 , 3  

17,8 
0,o 
o, 7 

994,3 
691,4 

10,9 
9.5 
1 # 8  

12,6 
0 , 3  

10,6 
3 , o  
0,o 
0,o 
0,o 

14,5 
0,o 
3,5 
4.3 
010 
oe3 

384'8 
78,7 

3?3,5 
525,6 
146,4 
210,9 
81 ,s  
12,4 
95,7 
72,2 
7,5 

67,6 
22,o 
43,O 
31,5 

2,2 
34,5 

1,5 

1780,8 
19,6 

205,l 
40,2 
13,9 
280 

93,2 
76,3 

184 
0,o 
1 , 1  
0 , 5  

10,6 
3 ,o  
0 ,3  
8,1 
0,o 

27, a 

10049,l 
2747,6 
1499,l 
603, l  
323,5 
269,s 
227,2 
194,4 
117,s 
112,6 
92,O 
73 ,3  
61,6 
46,8 
46,7 
36,O 
34,6 
33'7 

Totaal Nederland 1001,2 7015,6 1717,l 22ao,3 2296,4 

') in CES-gegevens niet te onderscheiden 

9oa,3 1479,s 16698,4 ha 

Owrkingen: De gegevens worden door het CES geregistreerd per vestigingsplaats van het bedrijf en niet op de teeltplaats. Dit kan inhouden dat het areaal waarop werkelijk geteeld 
wordt enigszins afuijkt. 
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De sterke voorkeur voor de teelt op zandgrond heeft de volgende 
redenen: 

structuur en mogelijkheden van waterbeheersing maken vrijwel elke 
teelt mogelijk. 

de oogstzekerheid op zandgrond is groot. 

planten en oogsten zijn op zandgrond goed te mechaniseren. 

de uiterlijke kwaliteit van bollen van zandgrond is aanzienlijk beter 
dan van bollen van zware zavel- en kleigrond. Vooral voor de 
droogverkoop (voor tuin- en perkbeplanting) is dit een belangrijk ken- 
merk. 

bollen geoogst van zandgrond zijn goed vrij van gronddelen te maken; 
voor een aantal landen (Verenigde Staten, Japan) is dit een eis bij 
import. 

Deze voorkeur voor geschikte zandgrond maakt dat hieraan een schaar- 
ste is ontstaan. Deze schaarste heeft geleid tot een sterke intensivering 
van de teelt op zandgronden. Daarnaast worden bloembollen ook 
geteeld op zavel- en kleigronden. Vaak is er dan een combinatie van 
bloembollenteelt, voornamelijk tulpen, irissen en krokussen, met volle- 
grondsgroenten, of zoals met name in de provincie Flevoland, met 
akkerbouwgewassen. De bedrijven in West-Friesland hebben veelal een 
combinatie van bloembollenteelt, bolbloementeelt (broeïerij) en volle- 
grondsgroenteteelt. 

Om populatie-opbouw van bodempathogenen te voorkomen, worden op 
de zwaardere grond in het algemeen slechts ééns per 6 à 7 jaar tulpen 
op hetzelfde perceel geteeld. De reden hiervoor is dat op zwaardere 
grond grondontsmetting praktisch niet uitvoerbaar of niet effectief is. 
Door het, steeds voor één jaar, soms op grote afstand van het eigen 
bedrijf huren van geschikte grond (z.g. reizende bollenkraam) wordt 
voorzien in de behoefte aan verse grond. 

Produktiestruktuur Bolbloementeelt 

De bolbloementeelt (broeierij) is een groeiende tak binnen de sector. De 
toename wordt vooral gerealiseerd op bedrijven met bloembollenteelt 
die op deze wijze de arbeidsinzet optimaliseren en hiermee de inkomens- 
capaciteit vergroten. Het aantal bedrijven dat zich in Nederland bezig- 
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houdt met de bolbloementeelt bedraagt ongeveer 2000 (W.O. bloembol- 
lenteeltbedrijven), met een totaal areaal van ongeveer 1000 ha (1990). 
Voor wat betreft de aanvoer op de veilingen is de tulp het tweede gewas 
na de roos. Verder zijn lelie, narcis en gladiool bolbloemen die veel 
geteeld worden. 
De belangrijkste bolbloementeeltgebieden zijn de zuidelijke Bollenstreek, 
de Venen, West-Friesland en Kennemerland. Opvallend is dat vooral in 
de zuidelijke Bollenstreek veel kleine (gemeten naar aantal gebroeide 
bollen) broeiers zijn. Broeien is een aktiviteit die in het algemeen 
plaatsvindt in combinatie met andere teeltactiviteiten op het bedrijf in 
de zuidelijke Bollenstreek met de teelt van bloembollen, vaste planten of 
zomerbloemen; in West-Friesland met de teelt van bloembollen; in de 
Venen met de teelt van andere bloemisterij gewassen. 3 o k  komt de 
combinatie met vollegrondsgroenteteelt voor. 

Verruiming van de aanvoerperiode (jaarrond) van met name tulp, en het 
vergroten van de gebruiksmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld bolgewassen 
op pot zijn belangrijke ontwikkelingen in de bolbloementeelt. Ook aan 
uitbreiding van het assortiment wordt gedacht. 

In de bedrijfstak (Bloembollen- en bolbloementeelt) zijn in totaal 
ongeveer 11 .O00 arbeidskrachten werkzaam. Hiervan zijn 7300 mensen in 
vaste dienst (meer dan 20 uur per week), 2700 mensen werken regelma- 
tig op een bloembollenbedrijf (minder dan 20 uur per week) en 1000 
personen werken niet regelmatig in de sector. Daarnaast biedt de sector 
op jaarbasis nog aan 154.000 personen tijdelijk werk (lit. 12). Deze groep 
bestaat uit ongeveer 140.000 gelegenheidswerkers en ongeveer 14.000 
mensen met een contract voor hooguit 2 maanden. Gemiddeld werken 
deze 154.000 personen ongeveer 2 weken op een bedrijf. 
Naast de bloembollenteeltbedrijven en de bolbloembedrijven zijn er ook 
andere bedrijven die hier nauw aan verwant zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan loonbedrijven waar bollen worden gespoeld, prepareerbedrij- 
ven, toeleverings- en verwerkende bedrijven en een combinatie van teelt 
en handel. 

Organisatie structuur 

De belangenbehartiging van de bloembollentelers wordt verzorgd door 
de standsorganisaties: Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB), 
Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond (KNBTB) en Ko- 
ninklijk Nederlands Landbouw Comite (KNLC). De vaktechnische 
belangen worden behartigd door de Koninklijke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur (KAVB). 
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In de KAVB is ca. 70% van de bloembollentelers georganiseerd. Zij 
vertegenwoordigen 80-85% van het areaal bloembollen. De KAVB is 
verdeeld in 8 regionale kringen en I 10 produktgroepen en zij coördi- 
neert en initieert diverse activiteiten binnen de organisatie, waaronder 
studieclubs en het uitgeven van een vakblad. 

Voornoemde standsorganisaties werken samen in het bedrijfsschap, Het 
Landbouwschap. In dit samenwerkingsorgaan zijn ook vertegenwoordi- 
gers van de voedingsbonden FNV en CNV opgenomen. Het Landbouw- 
schap bereidt o.a. met de overheid een bestuursovereenkomst over de 
uitvoering van het MJP-G voor. Het Produktschap voor Siergewassen 
waarin vertegenwoordigers van de hele produktiekolom (teelt, handel en 
afzet) bestuurlijk actief zijn, draagt zorg voor de verticale belangenbe- 
hartiging. Op  inititatief van de KAVB is enkele. jaren geleden het 
Milieuplatform Bloembollensector opgericht. 

Binnen de sector speelt het Milieuplatform een coördinerende rol in de 
aanpak van de milieuvraagstukken. In het Milieuplatform zijn naast 
eerder genoemde organisaties ook vertegenwoordigers opgenomen van 
het Informatie en Kennis Centrum Bloembollen van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (IKC-Bloembollen), het Laboratori- 
um voor Bloembollenonderzoek (LBO), het Internationale Bloembollen 
Centrum en de Bond van Bloembollenhandelaren. Zij is het aanspreek- 
punt voor milieu-aangelegenheden en streeft naar een vergroting van het 
milieubewustzijn van de bloembollentelers. 

De voorlichting vindt plaats via een aantal sporen. Voorlichting aan de 
individuele telers op zowel vaktechnisch- als bedrijfseconomisch gebied 
wordt verzorgd door de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV). De 
standsorganisaties beschikken over een eigen sociaal economische 
voorlichting (SEV) en enkele gewestelijke organisaties beschikken over 
een Stichting Teeltbegeleiding. Deze stichtingen richten zich met name 
op de vaktechnische voorlichting. Opgemerkt kan nog worden dat tussen 
de DLV en de Stichting Teeltbegeleiding een samenwerkmgsovereen- 
komst bestaat. Een complete integratie is voorzien. 

Vanuit het Ministerie van LNV dragen de Consulentschappen voor de 
Landbouw op provinciaal niveau zorg voor de beleidsvoorlichting en de 
advisering aan het georganiseerde bedrijfsleven en de lokale overheid. 
De sectorvoorlichting wordt op. landelijk niveau door het IKC-Bloembol- 
len verzorgd, dat vanuit Lisse opereert. 
Op bloembollenteelt gerichte opleidingen worden o.a. verzorgd vanuit de 
Agrarische Opleidingscentra te Hoorn en Lisse. 
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Naast onderwijs en voorlichting wordt ten behoeve van de bedrijfstak 
veel aandacht besteed aan de verbetering van de produktie- en teeltom- 
standigheden. De milieuzorg en de verbetering van de arbeidsomstandig- 
heden vormen een integrerend onderdeel van dit landelijk praktijkonder- 
zoek. Het landelijk praktijkonderzoek wordt uitgevoerd door het LBO 
(analytisch onderzoek) en de Regionale Onderzoekscentra (ROC's) te 
Breezand (zandgrond), Zwaagdijk (zavel) en Creil (zavel). Op  proefbe- 
drijven te St. Maartensbrug en Hillegom worden geïntegreerde teelt- en 
bedrijfssystemen onder praktijkomstandigheden getoetst. Door het 
Landbouwschap wordt in samenwerking met het Milieuplatform, DLV 
en IKC-Bloembollen een systeem van bedrijfsinterne milieuzorg op 
sector- en bedrijfsniveau ontwikkeld. 

2.2 Activiteiten per soort bedrijf 

2.2.1 Bloembollenteelt bedrijven 

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten zoals deze veelal op de 
verschillende bedrijven plaatsvinden. De informatie is o.a. afkomstig uit 
het rapport Voorbeeldbednjven bollenteelt en milieu van het Centrum 
Landbouw en Milieu (CLM; lit. 13). 

Percelen waarop de teelt van bloembollen gaat plaatsvinden moeten bij 
voorkeur vrij zijn van bodempathogenen. Er zijn een aantal mogelijkhe- 
den om hieraan te voldoen, zoals b.v. het hanteren van een ruim vrucht- 
wisselingsplan. Ook kan dit worden gerealiseerd door het chemisch 
ontsmetten van de percelen. Deze mogelijkheid mag in de toekomst 
minder frequent worden toegepast. Bij de grondontsmetting kan onder- 
scheid worden gemaakt tussen de zogenaamde "natte -" en "droge grond- 
ontsmetting". Deze laatste wordt ook wel grondbehandeling genoemd. 

Bij de natte grondontsmetting worden vloeibare bestrijdingsmiddelen in 
de bodem geïnjecteerd. In het sektorrapport van de werkgroep bloem- 
bollenteelt wordt op basis van gegevens over de periode 1984 - 1987 
t.b.v. het MJP-G geschat dat jaarlijks 3246 van de in totaal 16419 ha. 
wordt ontsmet. Voor 1992 wordt geschat dat per jaar ongeveer 2.500 ha 
van de 16.600 ha wordt ontsmet (pers. med. Milieuplatform). De in de 
grond aanwezige ziekteverwekkers, zoals aaltjes en de Pythiumschimmel, 
worden gedood door de gassen die bij de verdamping van de bestrij- 
dingsmiddelen vrijkomen. De natte grondontsmetting wordt voornamelijk 
uitgevoerd op zand- en lichte zavelgronden, waar intensieve bloembollen- 
teelt plaatsvindt. De frequentie waarmee natte grondontsmetting wordt 
uitgevoerd is ongeveer éénmaal per 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de 
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ziektedruk. Met name op de gespecialiseerde bloembollenteeltbedrijven 
op de zandgronden is door de intensieve teelt van bloembollen de 
ziektedruk hoog. 

Op zwaardere-zavelgronden en kleigronden zijn de mogelijkheden van 
c grondontsmetting geringer, daar de grondontsmetting praktisch niet 
uitvoerbaar of minder effectief is. Om die reden worden bloembollen op 
zwaardere-zavelgronden en kleigronden minder intensief geteeld. De 
teelt van bloembollen wordt afgewisseld met de teelt van andere gewas- 
sen. Een andere wijze waarop in de behoefte aan verse grond wordt 
voorzien is het huren van percelen in andere gebieden (de zg. reizende 
bollenkraam). 

Bij de droge grondontsmetting of grondbehandeling worden bestrijdings- 
middelen op de bodem gebracht en (oppervlakkig) ingewerkt. De behan- 
deling is gericht tegen een aantal schimmelziekten, en tegen aaltjes bij de 
teelt van lelies. Het komt voor dat naast natte grondontsmetting ook 
grondbehandeling tegen specifieke plagen wordt uitgevoerd op hetzelfde 
perceel. 

Tussen de oogst van bloembollen en het planten ten behoeve van de 
bloembollenteelt worden bloembollen opgeslagen in bewaarruimten. 
Tijdens deze bewaarperiode worden met name mijten en insekten 
bestreden door het uitvoeren van ruimtebehandelingen. 

Vlak voor het planten wordt veelal een bolontsmetting uitgevoerd. Het 
doel van deze behandeling is om zowel de aantasting door belagers die 
mogelijk op de bol aanwezig zijn als vanuit de grond tegen te gaan. De 
bolontsmetting vindt plaats in speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur. 
Er  kan onderscheid worden gemaakt tussen de warmwaterbehandeling 
en de koude ontsmetting. Welke vorm wordt toegepast is gewasathanke- 
lijk. 

De warmwaterbehandeling vindt plaats in een inrijkookketel, waarin de 
bloembollen gedurende 2 - 4 uur worden ondergedompeld in een water- 
bad van ongeveer 45 "C - 55 "C (iris, gladiool). Bij deze temperatuur 
worden veel aaltjes, mijten en vliegen die zich op of in de bol bevinden 
gedood. Om eventueel aanwezige schimmels te doden en daardoor h u n  
verspreiding tegen te gaan wordt aan het warmwaterbad formaldehyde 
toegevoegd. De formaldehyde die door het fust waarin de bollen worden 
ontsmet, wordt opgenomen verdampt. De koude ontsmetting kan op een 
aantal verschillende manieren worden uitgevoerd. Genoemd kunnen 
worden: lang of kort dompelen; douchen; schuimen en spuiten 
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(zie bijlage 7). Hierbij kan worden opgemerkt dat bij schuimen 
hoeveelheid restant minimaal is. 

De werkzame stoffen die momenteel (1992) voor de ontsmetting van 
plantgoed zijn toegelaten zijn vermeld in bijlage 8. 

Na het planten tot voor en rond de opkomst van de bloembollen worden 
veelal twee "preventieve" bespuitingen uitgevoerd tegen onkruiden. 
Daarnaast worden na opkomst van de bloembollen ook gewasbespuitin- 
gen uitgevoerd ter voorkoming en ter bestrijding van schimmels die 
'vuur' veroorzaken en virusoverdracht door bladluizen. Het aantal malen 
dat een dergelijke bespuiting wordt uitgevoerd kan voor voorjaarsbloei- 
ende gewassen oplopen tot ongeveer 10 - 12 maal en bij najaarsbloeien- 
de gewassen tot 16 - 20 maal per seizoen. 

Om een betere bolproduktie te krijgen en om infecties vanuit de bloem 
te Yoorkomen worden de planten aan het eind van de bloeitijd gekopt. 
Enkele weken hierna worden de bloembollen gerooid. 

Indien nodig worden de bloembollen gespoeld om ze te ontdoen van 
meegerooide tarra. In een aantal gevallen vindt dit spoelen bij z.g. 
loonspoelbedrijven plaats. Tot slot van deze cyclus worden de bloembol- 
len gesorteerd ten behoeve van de verschillende doeleinden. 

Gebruik bestrijdingsmiddelen en nutriënten 

Voor de bloembollenteelt wordt in de rapportage van de werkgroep 
Bloembollenteelt (lit. 3) aangegeven wat de omvang van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en daarmee samenhangend de emissie van bestrij- 
dingsmiddelen naar het milieu is. De omvang van het gebruik wordt 
weergegeven in tabel 2.3. Het betreft hier gegevens over de periode 
1984 - 1987. 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat voor de bepaling van het gebruik 
per hectare per jaar, het volume werkzame stof (w.s.) is gedeeld door 
het totale areaal (ha). Verschillen in gebruik tussen zand- en zwaardere 
gronden en tussen verschillende bouwplannen komen hierin dus niet tot 
uitdrukking. De  KAW organiseert voor bloembollentelers de moge- 
lijkheid om mee te doen met Studieclubs Gewasbeschermingsregistratie. 
Deze studieclubs worden veelal begeleid door de DLV-Bloembollen. 
Deze registratie kan in de toekomst een meer gedetailleerd beeld van 
het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt opleveren. 
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Tabel 2.3. Geschat verbruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt (periode 
1984-1987) uitgedrukt in 103 kg U.S. per jaar resp. in kg/ha/j 

aandeel X Middelen ten behoeve van 10’ kg/j kg/ha/j 

grondontsmetting 
grondbehandeling 
geuasbespuiting 
bo l ont smet t i ng 
ruimtebehandeling 
onkruidbestrijding 

1056 64 51,9 
227 14 1 1 , l  
548 33 26,9 

5 0,2 
97 6 4 ’ 8  

1 O3 6 5 . 1  

totaal 2036 123 1 O0 

Bron: rapportage werkgroep bloembollenteelt t.b.v. het HJP-G 

Tijdens de teeltcyclus van de bloembollen wordt ook bemest. Voor het 
bemesten wordt zowel gebruik gemaakt van dierlijke mest als van 
kunstmest. Met name op zandgronden wordt éénmaal in de 2 à 3 jaar na 
de oogst ca. 50 ton/ha stalmest op de percelen gebracht om het orga- 
nisch stofgehalte van de percelen te verhogen teneinde de bodemvrucht- 
baarheid op peil te houden. Voor de afdichting van de grond na een 
grondontsmetting, of ten behoeve van de stuifbestrijding wordt gebruik 
gemaakt van ca. 20 tonha spuit- of drijfmest. Een dergelijke mestgift kan 
1 à 2 maal per jaar plaatsvinden. Vlak voor of na het planten, afhanke- 
lijk van de noodzakelijke meststoffen, wordt een voorraadbemesting 
uitgevoerd met kunstmest. Na de opkomst van de plant vindt 2 - 4 maal 
een bijbemesting met kunstmest plaats, waarbij afhankelijk van het 
bolgewas ca. 125 - 250 kg N/ha (- Nmineraa,) (lit. 17) wordt opgebracht. 
Voor met name de zomerbloeiende gewassen is een systeem ontwikkeld 
waarbij aan de hand van maandelijkse analyse van de grond de N-gift 
wordt afgestemd op de behoefte van het gewas. Tevens wordt na een 
analyse van de grond of indien een gebrek is aangetoond, een bemesting 
uitgevoerd met enkelvoudige (sporen)elementen of een cocktail hiervan 
(Mg, B, Fe, Mn, Ca). Deze bemesting kan variërend van éénmalig tot 
vele malen worden uitgevoerd. Verwacht mag worden dat in de praktijk 
de mestgift zal worden aangepast aan de huidige mestwetgeving. Dit 
komt voor bouwland neer op 33 ton vaste rundveemest per hectare per 
jaar (125 kg fosfaat/ha/j). Daarnaast zal wanneer de onttrekkingscijfers 
van de verschillende gewassen bekend zijn door organisaties en de DLV 
gestimuleerd worden om met een mineralenbalans te werken. 

Uit een onlangs gehouden enquête (lit. 51) onder bloembollentelers is 
gebleken dat de aanvoer van stikstof en fosfaat sterk verschilt per 
bedrijfstype en grondsoort. Met name op de gespecialiseerde bedrijven 
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2.2.2 

op zandgrond wordt meer stikstof en fosfaat gegeven dan het gewas aan 
de grond onttrekt. Het overschot wordt in het algemeen veroorzaakt 
door het gebruik van dierlijke meststoffen. De drijfmest die wordt 
gebruikt voor stuifbestrijding of als afdeklaag bij grondontsmetting wordt 
veelal niet gezien als een vorm van bemesten. Op  basis van de gegevens 
van de enquête wordt als mediane waarde voor de gift van stikstof en 
fosfaat (P20,) bij bloembollenteeltbedrijven, respectievelijk 204 kg/ha/j 
en 111 kg/ha/j genoemd. Dit is meer dan voor de teelt van bloembollen 
wordt geadviseerd (resp. 130 kg N/ha/j en 70 kg P,OJha/j organische- en 
kunstmeststoffen) en aanmerkelijk meer dan voor een evenwichtsbe- 
mesting noodzakelijk is. 

Het organisch afval (loof, pelafval en stro) dat op het bedrijf vrijkomt 
wordt in veel gevallen opgeslagen op zogenaamde porriehopen, of ver- 
spreid langs de perceelsgrenzen. Dit laatste betreft in veel gevallen 
gekopte bloemen. Hiernaast vindt op de bedrijven ook opslag van bij het 
spoelen van bloembollen verwijderde grond plaats. De grond wordt na 
verloop van tijd meestal uitgereden over de percelen. 

Een groot deel van de werkzaamheden die op de bloembollenteeltbedrij- 
ven plaatsvinden wordt uitgevoerd met behulp van machines en werktui- 
gen. Om o.a. fytosanitaire redenen worden deze machines en werktuigen 
gereinigd cq. afgespoten op of rond de bedrijven. 

Bij een aantal van de hierboven genoemde activiteiten komt afvalwater 
vrij. Aan deze activiteiten zal in de hoofdstukken 3 en 4 nader aandacht 
worden besteed. 

Bolbloementeelt bedrijven 

Bij de bolbloementeelt is de aandacht gericht op het telen van bloemen 
uit de bollen. Deze teelt vindt in een groot aantal gevallen plaats op 
bedrijven waar ook bloembollenteelt plaatsvindt. Met uitzondering van 
de bolbloementeelt van gladiolen, vindt de bolbloementeelt meestal in 
kassen of schuren plaats. Bij de bolbloementeelt in kassen of schuren 
vinden nauwelijks gewasbespuitingen plaats in tegenstelling tot hetgeen 
bij de teelt van bloemisterijgewassen het geval is. Een reden hiervoor is 
dat de teeltduur van de meeste bolbloemen kort is (drie tot zes weken), 
waardoor ziekten minder kans knjgen. Uitzonderingen hierop vormen de 
teelten van lelie en iris, met een gemiddelde duur van 12 weken. De 
teeltduur van bloemisterijgewassen kan uiteenlopen van drie maanden 
tot drie jaar. 



-41- 

De bolbloementeelt (broeierij) kent twee hoofdvormen, namelijk: 
- de vollegrondsbroei 
- de broei op kisten (en/of substraat) 

In de vollegrondsbroei worden grondontsmettingsmiddelen gebruikt. De 
overschakeling van vollegrondsbroei naar de broei op kisten wordt 
enerzijds bevorderd doordat grondontsmetting minder frequent toegepast 
mag worden, anderzijds om de broeierij minder afhankelijk te maken van 
grondontsmettingsmiddelen. Voor de gladiool zijn de mogelijkheden voor 
deze overschakeling vooralsnog beperkt. Bij de broei op kisten wordt 
overigens wel gebruik gemaakt van grondbehandelingsmiddelen. 

Bij zowel de vollegrondsbroei als de kistenbroei komt het voor dat 
bloembollen ontsmet worden. Tevens vindt in veel gevallen reiniging van 
fusten plaats. Dit wordt veelal met behulp van een hogedrukspuit of met 
een formaline-oplossing gedaan. De aard van de problematiek m.b.t. de 
dompelbadrestanten is vergelijkbaar met die van de bolontsmetting bij 
de bloembollenteelt. 

Bij de vollegronds- en kistenbroei kunnen een aantal activiteiten worden 
onderscheiden. 

Vollegrondsbroei 

De vollegrondsbroei van bolbloemen vindt voornamelijk plaats op 
bloemisterijbedrijven (glastuinbouw). Het betreft hier met name de 
broeierij van lelies en irissen. Daarnaast worden in de omgeving van 
Roelofarendsveen ook tulpen in de vollegrond gebroeid. De bolbloemen 
zijn in dit geval opgenomen in een bouwplan en vruchtwisselingsschema. 
De emissieroutes voor deze bedrijven is vergelijkbaar met die van de 
glastuinbouwbedrijven. Naast de vollegrondsbroei in vaste kasopstanden 
wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde rolkassen. Dit zijn kassen 
die zodanig geconstrueerd zijn dat ze relatief eenvoudig zijn te verplaat- 
sen, veelal over vier of vijf standplaatsen. Een verplaatsing over meerde- 
re standplaatsen komt voor indien de teelt van bolbloemen wordt 
gecombineerd met de teelt van groenten en bloemisterijgewassen. In de 
winter worden in deze kassen voornamelijk bolbloemen (tulp, narcis) 
geteeld. De bloembollen krijgen daartoe een speciale temperatuurbehan- 
deling, zodat ze na het overrollen en verwarmen van de kas in een 
relatief korte tijd in bloei komen. In de zomer en in het najaar kunnen 
de rolkassen worden gebruikt voor de teelt van andere gewassen. Een 
voordeel van de toepassing van rolkassen is o.a. dat de bloemen vaak 
eerder op de veiling kunnen worden aangeboden dan bloemen afkomstig 
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van vollegrondsteelten, waardoor een betere prijs kan worden verkregen. 
Hiernaast geldt dat de gewassen voor een deel buiten groeien en daar- 
door, in tegenstelling tot planten die direct in de kas worden geplant, 
gehard zijn. 

Kistenbroei 

Bij de broei van bolbloemen op kisten wordt weliswaar geen "volvelds" 
grondontsmetting uitgevoerd, maar de (pot)grond wordt, met name in 
die gevallen waarin sprake is van meerdere trekken per seizoen, wel 
behandeld met fungiciden. Deze behandeling wordt in een aantal geval- 
len uitgevoerd bij de producent van de potgrond. Een alternatief voor 
deze grondbehandeling is stomen. Dit is echter niet voor alle grond- 
soorten en tegen alle plagen mogelijk en de investeringen die hiervoor 
moeten worden gedaan zijn hoog. 

De kistenbroei vindt voornamelijk plaats in de kas of schuur op tabletten 
of direct met de kist op de vloer. Met name in de tulpenbroei neemt het 
gebruik van druppelbevloeiing sterk toe. Hierdoor is de hoeveelheid 
water die op de vloer en in de paden terecht komt, vrijwel nihil. Bij de 
broei van narcissen en hyacinten wordt de vloer vochtig gehouden. Om 
plagen of ziekten tegen te gaan wordt veelal een ruimtebehandeling 
toegepast. Gewasbespuitingen worden daarentegen nagenoeg niet 
uitgevoerd. 

Gebruik bestrijdingsmiddelen en nutriënten 

Voor de bolbloementeelt wordt in het rapportage van de werkgroep 
Bloembollenteelt aangegeven wat de omvang van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en daarmee samenhangend de emissie van bestrij- 
dingsmiddelen naar het milieu is. De omvang van het gebruik wordt 
weergegeven in tabel 2.4. 



-43- 

Tabel 2.4. Geschat verbruik van bestrijdingsmiddelen in de boLbloementeelt (periode 
1984-1987) uitgedrukt in 103 kg U . S .  per jaar resp. in kg/ha/j 

Middelen ten behoeve van 10’ kg/j kg/ha/j aandeel X 

grondontsmetting 
grondbehandeling 
geuasbespuiting 
bolontsmetting 
ruimtebehandeling 
onkruidbestrijding 

54 51 50,s 

2 2 1,9 
9 8,s 8,4 

41 39 38.3 

p.rn.* p.m.* p.m.* 
I +  1 0.9 

totaal 107 102 1 O0 

*: verwaarloosbare hoeveelheid; slechts incidentele ruimtebehandeling. 
Bron: rapportage uerkgroep bloembollenteelt t.b.v. het MJP-C.  

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat voor de bepaling van het gebruik 
per hectare per jaar, het volume werkzame stof (WA) is gedeeld door 
het totale areaal (ha). Verschillen in gebruik tussen verschillende gron- 
den komen hierin dus niet tot uitdrukking. 

Voordat de bolbloemen afgevoerd worden naar de veiling of handel kan 
een behandeling plaatsvinden met zogenaamde voorbehandelingsmidde- 
len. Dit zijn stoffen die tot doel hebben het vaasleven van de bloem te 
verlengen. Door de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN) is 
voor de Aziatische Hybriden van de Lelie een voorbehandeling met 
zilverthiosulfaat (STS) verplicht gesteld. Voor de overige bolbloemen. 
tulp, gladiool, hyacint, narcis, iris, dahlia en krokus wordt landelijk geen 
voorbehandeling voorgeschreven. Het is wel mogelijk dat individuele 
veilingen voorbehandeling voorschrijven. Ook kan een tuinder o p  eigen 
initiatief tot toepassing van voorbehandelingsmiddelen overgaan. 

Naast de broei van bolbloemen in de volle grond en in kisten wordr 
momenteel ook ervaring opgedaan met de teelt van lelies met behulp 
van hydrocultuur. Indien de teelt op deze wijze uitgevoerd kan worden. 
kan bij recirculatie van het voedingswater een vrijwel gesloten systeem 
worden gerealiseerd. 

Het toedienen van meststoffen vindt bij de bolbloementeelt in zijn 
algemeenheid niet plaats daar de bol zelf voedingsstoffen voor de bloem 
bezit. 
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2.2.3 

2.2.4 

Bij de kistenbroei worden na de broei de kisten geleegd en de grond 
wordt in de open lucht opgeslagen. Tevens wordt het organisch afval 
(bollen en plantenresten) opgeslagen op een afvalhoop. De ruimte 
waarin de broei heeft plaatsgevonden wordt vaak met behulp van een 
hoge-drukspuit schoongemaakt om achterblijvende sporen van ziektever- 
wekkers te verwijderen. 

Overige bedrijven 

Naast bloembollenteelt- en bolbloementeelt bedrijven zijn er ook bedrij- 
ven die nauw hieraan verbonden zijn. Dit zijn met name de loonspoelbe- 
drijven en de prepareerbedrijven. 
Bij de loonspoelbedrijven worden voor derden partijen gerooide bollen 
gespoeld. De afvalwaterproblematiek is vergelijkbaar met die van 
bloembollenteeltbedrijven waar deze activiteit plaatsvindt. De schaal 
waarop e.e.a. plaatsvindt is echter groter. 

Op  prepareerbedrijven ondergaan bloembollen een temperatuurbehan- 
deling waardoor ze geschikt worden om op ieder gewenst moment 
gebruikt te kunnen worden voor de teelt van bolbloemen in de broeierij- 
en. Bij deze bedrijven kan het voorkomen dat ook bolontsmettingen 
worden uitgevoerd, alsmede ruimtebehandeling om het optreden van 
ziekten en plagen tijdens de bewaarpenode tegen te gaan. 

Emissies van bestrijdingsmiddelen 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft in bloembollengebieden 
geleid tot het voorkomen van deze stoffen in het oppervlaktewater (lit. 
15). Stoffen die hierbij zijn aangetoond zijn o.a. carbendazim, diazinon, 
tolclofos-methyl en vinchlozolin. In het grondwater in een bloembol- 
lengebied is 1,2-dichloorpropaan aangetroffen tot een concentratie van 
7,8 pg/l op een diepte van 7-9 m. Tevens is in dit onderzoek de aanwe- 
zigheid van ETU, 1,3-dichloorpropaan, chioorallylalcohol en aldicarbsul- 
fon aangetoond (lit. 16). 
Een globale schatting van de emissie-omvang vanuit de bloembollen- en 
bolbloementeelt wordt respectievelijk in tabel 2.5 en 2.6 gegeven. Voor 
de uitgangspunten die voor de schatting zijn gebruikt wordt verwezen 
naar de rapportage van de werkgroep bloembollenteelt t.b.v. het MJP-G 
(lit. 3). 
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Tabel 2.5: Schatting van de jaarlijkse omvang van de emissie van bestrijdingsmiddelen t.g.v. de bloembollenteelt t.b.v het MJP-G. 

Emissieroute 

I 

1 uitspoeling 

2 afspoeling 

3 drift 

drift 

4 verdanping 

verdanpi ng 

verdanping a.g.v.toedienings 
techniek 

5 uinderosie 

6 atmosferische depositie 

7 spoeluater (inu. 
reinigenspuitapp. 1 

spoelwater (uitu. reinigen 
spui tapp. 1 

Uitgangspunt emissie: Uitgangspunt Geschatte omvang van de Betrokken milieucompartimenten 
percentage van het gebruik emissie: emissie (103 kg werkzame 
(gebruikstoep.) stof) 

1 à 2 (g.0.m. + o.b.m.) 19,3 - 38,6 

0,3 à 0,4 (o.b.m.1 2,6 - 3,5 

1 (o.b.m.) ratio nat/droog 0,3 
4% 

8,7 1 (o.b.m.) 

10 - > 50 (g.o.rn.1 106 - 528 
20 (o.b.m.) 175 

1 - 5 (o.b.m.1 8,7 - 44 

n.v.t. 

0,3 - 1 (0.b.m.) 

750 mn neerslag 0,25 
bn 2 P9/l 

2,6 - 8,7 

80 % van de 0,Ol 
bedrijven 4 
keer/j. met 0 , l  
m3/ keer 
gehalte b.m. 10 
mg/ 1 

grond- en oppervlaktewater 

Oppervlaktewater 

oppervlaktewater 

bodem 

lucht 

lucht 

lucht 

bodem en oppervlaktewater 

bodem en oppervlaktewater 

bodem en oppervlaktewater 

1 - 2  bodem en grondwater 8 uitlekuater ontsmetting 1 à 2 (b.o.m.) 

9 restanten dompelba8 1 kg w.s./bedrijf 4 bodem en grondwater 

10 beuaarruimten 20 (r.b.m.) p.m. lucht 

1 1  spoelen van bollen p.m. oppervlaktewater 

totaal ca. 328 - 813 (16 - 40 % van het totale verbruikcvolme) 

a niet meegenomen in totalisering; g.0.m.: grondontsmettingsmiddelen; b.o.m. bolontsmettingsmiddelen; 0.b.m. overige bestrijdingsmiddeien; r.b.m.: 
ruimtebehandelingsmiddelen 

Bron: Rapportage werkgroep bloembollenteelt t.b.v. het MJP-C 
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label 2.6: Schatting van de jaarlijkse omvang van de emissie van bestrijdingsmiddelen t.g.v. de bolbioementeelt t.b.v. het MJP-G.  

Emissieroute Uitgangspunt emissie: Uitgangspunt Geschatte omvang van de Betrokken milieucomparti- 
percentage van het gebruik emissie: emissie (103 kg werkzame menten 
(gebruikstoep.) stof) 

1 uitspoeling via 2 à 3 (o.b.m.) 
ondergrond/drainagesysteem 2,5 (g.o.m.1 

0,88 - 1,32 
1,35 

grond- en oppervlakteuater 

2 kondensgoten 0,02 (o.b.m.) 0,Ol oppervlaktewater 

3 ontsmetten kas p.m. oppervlaktewater 

4 drift 0 , l  (o.6.m.) ratio nat/droog < 0.01 
4% 

oppervlakteuater 

5 verdenping' 50 - 70 (g.0.m.) 27 - 37,8 lucht 

verdanping vanaf het geuas 20 (o.b.m.) 8,8 lucht 

verdanping a.g.v.toedienings- 5 - 10 (o.b.m.) 
techniek 

2,2 - 4,4 lucht 

6 afloop beregeningsleidingenb p.m. oppervlaktewater 

7 spoelwater spuitapp. 

i3 uitlekwater ontsmetting 

9 restanten donpelbed 

p.m. 

p.m. 

0,5 ks 1 
u.s./bedrijf 

bodem en oppervlaktewater 

bodem en gronduater 

bodem en gronduater 

~ 

totaal ca. 41 - 55 (35 - 47 % van het 
totale gebruik) 

, < .  . 

a 
b 

naar verwachting zijn de huidige percentages lager door het verbod op het gebruik van methylbromide. 
toedienen van bestrijdingsmiddelen via de beregeningsleidingen zou zeer incidenteel plaatsvinden; 9.o.m.: grondontsmettingsmiddelen; b.o.m. bolontsmettingsmiddelen; 
o. b.m. over i ge best r i jdi ngsmiddelen; r .  b. m. : ruimtebehandel i ngsmi ddel en 

Bron: Rapportage werkgroep bloehollenteclt t.b.v. het WJP-G 
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De emissies ten gevolge van de aktiviteiten waaraan in dit eerste deel- 
rapport aandacht wordt besteed, worden, volgens de gegevens uit tabel 
2.5, voor de bloembollenteelt geschat op ongeveer 7,6*103 - 14,7*103 kg 
W.S. Dit komt overeen met 11 - 38 9% van de totale emissie van bestrij- 
dingsmiddelen uit de bloembollenteelt naar de bodem, het grond- en 
oppervlaktewater (38.7* 103 - 66.1" 103 kg w.s.). Voor de bolbloementeelt 
betreft dit op grond van gegevens uit tabel 2.6, 3.2*103 - 3.7*103 kg W.S. 
Dit komt overeen met de totale emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit 
de bolbloementeelt naar de bodem, het grond- en oppervlaktewater. 

Over de emissie van nutriënten vanuit de bloembollenteelt naar het 
oppervlaktewater zijn nagenoeg geen gevens beschikbaar. Hieraan wordt 
in het emissie-onderzoek in de bloembollenteelt aandacht besteed. 

In de hoofdstukken 3 en 4 zal een nadere omschrijving worden gegeven 
van de activiteiten waarbij afvalwater vrijkomt en de aard en omvang van 
de verschillende afvalwaterstromen. 
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knollen van tulp, lelie? iris en gladiool. Naast gladioolknollen worden de 
laatste tijd ook steeds meer leliebollen en de bollen van bijzondere 
bolgewassen gespoeld die op zandgrond zijn geteeld. De periode waarin 
het spoelen van bloembollen wordt uitgevoerd loopt atlankelijk van de 
soort van juli tot en met december. Het door spoelen verwijderen van de 
meegerooide grond heeft als doel: 

de mogelijkheden tot mechanisch oogsten te vergroten 
(mechanisch rooien leidt tot meer tarra); 
het volume en gewicht van het gerooide produkt verminderen; 
de bollen sneller en regelmatiger te laten drogen, waardoor de kans 
op infecties afneemt: 
de stofoverlast bij het verwerken van de bollen te verminderen; 
aan de exporteisen (grondvrij) te voldoen. 

Bij het spoelen wordt de gerooide massa, die uit bollen en grond bestaat, 
in een speciale bloembollenspoelmachine in contact gebracht met water. 
In de spoelinstallatie vormt de grond met het water een suspensie, zodat 
het lijkt alsof de gronddelen "oplossen". De hoeveelheid meegerooide 
grond (tarra) varieert, afhankelijk van de grondsoort en de soort bollen, 
van enkele tientallen procenten tot wel 80 à 90 procent. Deze hoeveel- 
heid is het gevolg van de huidige rooitechniek en is noodzakelijk om 
rooibeschadigingen en/of verlies aan produkt te beperken. 
Van alle bloembollen en knollen worden uitsluitend de gladiolen voor 
vrijwel 100% gespoeld, terwijl narcissen in zijn algemeenheid niet worden 
gespoeld. Van de tulpen en irissen van de zwaardere grond worden 
vooral de kleinere maten (plantgoed) gespoeld. In het jaar 1990 is naar 
schatting & 5.200 ha van het gezamenlijke areaal van de hoofdgewassen 
tulp, lelie, gladiool en iris gespoeld. Dit is ongeveer 44% van de totale 
teeltoppervlakte van deze gewassen. In tabel 3.1 wordt een overzicht 
gegeven van: het areaal hoofdgewassen, het deel dat hiervan werd 
gespoeld, het gerooide volume per hectare, het spoelwaterdebiet per 
hectare, de totale hoeveelheid gebruikt spoelwater en de totalc hoeveel- 
heid grond die bij het spoelen van de hoofdgewassen in 1990 vrijkwam. 

Naast het spoelen van gerooid produkt worden er tevens bloembollen 
gespoeld ten behoeve van de export. Dit exportspoelen is het (na)spoe- 
len van produkten die vrijwel vrij van tarra zijn. In verband met de 
fytosanitaire eisen van een aantal exportlanden moet het produkt dat 
voor deze landen bestemd is absoluut vrij zijn van gronddelen. Het 
naspoelwater is naar verwachting van een zodanige kwaliteit dat dit 
naspoelwater zonder behandeling kan worden hergebruikt. 
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3 

3.1 

HOEVEELHEID EN HOEDANIGHEID VAN AFVALWATER 

Op bedrijven met bloembollen- of bolbloementeelt kunnen verschillende 
afvalwaterstromen worden onderscheiden. Door de stoffen en produkten 
waarmee op de bedrijven wordt gewerkt kan het afvalwater verontreinigd 
zijn met o.a. gronddelen, resten van plantaardige oorsprong, nutriënten, 
bestrijdingsmiddelen, organische stoffen en minerale olie. Niet alle 
onderscheiden afvalwaterstromen zullen op alle bedrijven voorkomen. 
Een aantal komen uitsluitend voor op bolbloementeeltbedrijven of bij 
bedrijven waar bolbloementeelt een deel van de bedrijfsactiviteit uit- 
maakt. Daarnaast zullen een aantal afvalwaterstromen bij de bedrijven 
waar op zandgrond wordt geteeld minder vaak, of minder nadrukkelijk 
vrijkomen, dan bij bedrijven waar de bloembollen op zwaardere grond- 
soorten worden geteeld. Opgemerkt moet worden dat de emissies die 
optreden ten gevolge van activiteiten op de percelen in deze rapportage 
niet behandeld worden. 

Op bloembollen- of bolbloemenbedrijven kunnen de volgende afvalwa- 
terstromen worden onderscheiden: 

1. spoelwater gerooid produkt; 
2. percolaat van afval-, compost en potgrondhopen; 
3. sanitair afvalwater; 
4. reinigingswater machines en werktuigen; 
5. spuitrestanten, reinigingswater van spuitapparatuur en restanten 

6. voorbehandelingswater bolbloemen; 
7. reinigingswater bewaarruimten e.d.; 
8. overige afvalwaterstromen bolbloementeelt: 

ontsmettingsbaden; 

condens-, beregenings- en lekwater trekruimten; 
afvoer hemelwater trekruimten; 
drain-/drainagewater. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat de afvalwaterstromen op basis van 
hun omvang en vervuilingsgraad zijn gerangschikt. In de volgende 
paragrafen is de vuilvracht per deelstroom gekwantificeerd. Dit is gedaan 
op basis van beschikbare gegevens. Waar deze ontbraken zijn aannames 
gedaan. 

Spoelwater gerooid produkt 

Het spoelen van bloembollen vindt vooral plaats in die gebieden waar op 
zavel- en kleigrond wordt geteeld. Het betreft dan vooral de bollen of 
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Afhankelijk van de gekozen spoeltechniek varieert het watergebruik van 
de installaties van 3 tot 11 m3 per m3 te spoelen produkt. Tot voor kort 
werd al het spoelwater, veelal ongezuiverd, rechtstreeks in het opper- 
vlaktewater geloosd. In toenemende mate wordt het spoelwater, voordat 
lozing plaatsvindt, via een bezinkbassin geleid. In dit bassin blijven de 
bezinkbare delen achter. Afhankelijk van de grootte van het bassin en 
het spoelwaterdebiet ontstaat er een theoretische bezinktijd. Hoe langer 
deze tijd hoe meer fijne delen (slib) bezinken, waardoor de mate van 
verontreiniging met bezinkbare delen afneemt. Na een theoretische 
bezinktijd van ca. 3 uur is de kwaliteit van het spoelwater zodanig dat dit 
voor hergebruik geschikt wordt geacht (lit. 18). 

Tabel 3.1. Overzicht van: het areaal hoofdgeuassen, he t  deel dat h iervan uerd 
gespoeld, het  gerooide volume per ha, he t  spoeluaterdebiet per ha, de 
t o t a l e  hoeveelheid gebruikt  spoeluater en de t o t a l e  hoeveelheid grond d i e  
b i j  het spoelen van de hoofdgeuassen v r i j kuam (1990). 

genas to taa l  Spoel- Ge- Bruto Grond;. Gebruikt Totaal Totaal 
areaal perc. spoeld ve ld  t a r r a  spoei;.. gebruikt  v r i j -  
(ha) x areaal produkt’ ( ton /  water spoe 1 ua - komende 
(CES (ha) ( ton / -  ha) 
1990) ha) t a r r a  

( ton)  

(m3/ha) t e r  (m’) grond- 

t u l p  6753 30 2026 50 18 350 709.000 36.500 
l e l  i e  2375 30 71 3 120 36 840 599.000 25.700 
g lad ioo l  2014 100 2014 65 30 455 916.000 60.400 
i r i s  796 60 478 45 18 315 151 .o00 8.600 

t o t a a l  11938 - -  5231 _ _  _ _  2375.000 131 .ZOO - -  

* 
** 
*** 

Aangenomen i s  dat 1 m3 veldprodukt ongeveer 1 ton  weegt 
Aangenomen i s  dat 1 m3 grondtarra 1200 kg ueegt 
Aangenomen i s  dat er gemiddeld 7 m3 spoeluater/ ton veldprodukt uordt  gebruikt  

(bron: IKC-AT;  Lit. 18) 

Een aantal waterkwaliteitsbeheerders hebben onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van spoelwater van bloembollen. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat het spoelwater zuurstofbindende stoffen en nutriënten bevat en dat 
het tevens verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen die tijdens de teelt 
van de gespoelde bloembollen worden toegepast. Zo bleek uit onderzoek 
uitgevoerd door het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen 
(lit. 19), dat ten gevolge van het spoelen een toename optrad van het 
chemisch zuurstofverbruik (CZV) variërend van 11 tot 1545 mg/i, ten 
opzichte van het ingenomen spoelwater. De toename van het Kjeldahl- 
stikstofgehalte (N-Kj.) en het gehalte totaal-fosfaat (P-tot.) bedroeg 
respectievelijk 1,l tot 63,5 mg/i en 0,17 tot 12,80 rng/i. De grote spreiding 
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werd veroorzaakt 
thode. De laagste 

door de verschillen in grondsoort, bolsoort en spoelme- 
waarden werden gevonden met bollen van humusarme 

grond in combinatie met een spoelsysteem waarbij de bezinkbare delen 
uit het spoelwater enige uren konden bezinken voordat het werd ge- 
loosd. Ter indicatie worden in tabel 3.2 de vemilingseenheden (v.e.) 
weergegeven die op basis van de gegevens van het genoemde onderzoek 
per hectare te spoelen produkt naar voren kwamen: 

Tabel 3.2. Vervuilingsuaarde per hectare te spoelen produkt 

Vervui lingsnaarde (v.e./ha) Genas 

tulp 
iris 
lei ie 
sladi 001 

0 , 2  - 2 , 2  
0,5 - 4 , 6  
2 , o  - 10,o 
4.6 - 6.7 

In tabel 3.3. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde toename in 
de hoeveelheid CZV, P-tot. en N-Kj. bij de 4 hoofdgewassen ten opzich- 
te van het ingenomen water, zoals dit uit het eerder genoemde onder- 
zoek naar voren is gekomen. 

Tabel 3.3.  Toename in de hoeveelheid CZV, P-tot. en N - K j .  b i j  bollenspoelen 

genas gemiddelde toename (mg/l) 

czv P- tot. N - K j .  

tulp 94 0,96 3,1 
iris 95 1,55 3 , 9  
lelie 575 4,Ol 23,9 
g 1 adi oo 1 25 O 1,45 7,o 

Op basis hiervan is bij benadering de totale vracht van deze stoffen te 
berekenen die in 1990 is geloosd, ervan uitgaande dat al het spoelwater 
is geloosd. Bij deze berekening is gebruik gemaakt van de areaalgege- 
vens en de spoelwaterdebieten genoemd in tabel 3.1. 



Tabel 3.4. To ta le  v rach t  d i e  i n  de b e d r i j f s t a k  v r i j k o m t  met spoeluater 

3.2 

Geuac Tota le  v rach t  ( k g )  Gem. v rach t  per ha. (kg)  

czv P - t o t .  K j  - N  czv P - to t .  K j - N  

t u lp  66.655 680 2.198 33 oe4 1 8 1  

i r i s  14.304 233 587 29 0 , 5  1,2 
l e l i e  344.425 2.401 14.314 483 3 , 4  20,l 
g l  adi  oo i 229.092 1.329 6.414 114 0.7 3 - 2  

t o t a a l  654.467 6.643 23.513 

Bij toxiciteitsproeven met watervlooien bleek het spoelwater in een 
aantal gevallen acuut toxisch te zijn. Tevens bleek uit onderzoek van de 
fauna van de waterbodem bij de lozingsplaatsen dat het lozen van 
spoelwater van bloembollen een negatief effect heeft op de samenstelling 
van de levensgemeenschap. Er is sprake van een genivelleerde levensge- 
meenschap. 

Bij het onderzoek naar de concentratie van enkele bestrijdingsmiddelen 
in het spoelwater bleek dat in 60% van de gevallen het gehalte aan 
onderzochte bestrijdingsmiddelen in het geloosde spoelwater verhoogd 
was ten opzichte van die in het ingenomen water. De gehaltes varieerden 
van tienden van microgrammen per liter tot enkele microgrammen per 
liter. De resultaten van het onderzoek van het Hoogheemraadschap van 
de Uitwaterende Sluizen zijn in 1990 en 1991 bevestigd door onderzoek 
van spoelwater dat door andere waterkwaliteitsbeheerders is uitgevoerd 
(ZHEW (lit. 20), ZWO en Rijnland (lit. 21)). De hoogste gehaltes 
bestrijdingsmiddelen werden gevonden in het spoelwater van knollen van 
de gladiool. Hierin werd carbendazim en procymidon tot respectievelijk 
250 ug/i en 25 ug/i aangetroffen. 

Percolaat uit organisch afval-, composterings- en potgrondhopen 

Percolaat uit organisch afval- en composteringshopen 

Het plantaardige afval dat vrijkomt bij de teelt en de broeierij van 
bloembollen wordt ook wel bollenporne genoemd. Dit afval bestaat 
naast zand en gronddelen voornamelijk uit: gekopte bloemen, pelafval, 
afgebroeide bloembollen, ondermaatse-, afwijkende- en zieke bollen, 
stro, overig teeltafval en incidenteel, onverkoopbare - en niet leverbare 
bollen. Afhankelijk van de soort afval kan het materiaal ziektekiemen en 
residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten. 
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Op basis van de areaalgegevens van 1990 gecombineerd met informatie 
van het voormalige Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn (lit. 22) 
kan worden berekend dat in Nederland per jaar ca. 160.000 m3 van dit 
afval vanuit de bloembollensector vrijkomt. Afhankelijk van o.a. het 
gewas varieert dit bij de bloembollenteelt van 2 tot 14 m3 per ha. De 
hoeveelheid afval die bij de broeierij vrijkomt is minder duidelijk aan te 
geven. Zo wordt gesteld (lit. 23) dat bij de broeierij van tulpen 50 m3 
afval per miljoen gebroeide bollen vrijkomt en bij de broeierij van 
narcissen 1 m3 per ton gebroeide bollen. Van de overige broeierijgewas- 
sen zijn geen gegevens beschikbaar. 

Momenteel vindt er vrijwel geen gestructureerde verwerking van orga- 
nisch afval uit de bloembollen- en bolbloementeelt plaats. Van de 
hoeveelheid die in Noordholland vrijkomt werd in 1990 ongeveer 20 % 
op een afvalstortplaats verwerkt. Het overgrote deel blijft op de produk- 
tiebedrijven achter. Landelijk zal deze situatie niet veel anders zijn. Tot 
op heden vindt compostering nauwelijks plaats. Bij de organisch afvaiho- 
pen die men op de produktiebedrijven aantreft kan men slechts zelden 
spreken van composteren. Meestal wordt niet aan de condities (goede 
beluchting, waterhuishouding), die voor het composteringsproces noodza- 
kelijk zijn, voldaan. De functie van deze organisch afvalhopen blijft dan 
beperkt tot opslag en volumevermindering van de hoeveelheid afval. Een 
bekend voorbeeld hiervan vormen de hopen gekopte bloemen die tijdens 
het koppen langs de perceelsgrenzen worden gestort. 

Onder andere ten behoeve van het vaststellen van de hoogte van de 
verontreinigingsheffing is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 
percolaat dat vrijkomt uit de bollenporrie (lit. 52). Dit afvalwater is 
onderzocht op CZV, BZV, N-Kj. en zware metalen. De gevonden 
waarden wijken niet af van waarden die worden gevonden bij analyses 
van percolaat van ander organisch afval. Percolaat bevat over het alge- 
meen een zeer hoog gehalte aan zuurstofbindende stoffen. Incidenteel is 
een CZV-waarde van 73.100 mg/I en een Kj.-N gehalte van 1.232 mg/I 
gevonden. Gemiddeld over een reeks van waarnemingen zijn deze 
waarden echter: CZV, 19.800 mg/i; N-Kj. 620 m u .  In die gevallen 
waarin een BZV bepaling is uitgevoerd, bleek de BZVKZV verhouding 
1 : 2,O à 2,6 te zijn. Het gehalte zware metalen is bij geen van de analy- 
ses zodanig verhoogd, dat dit nader onderzoek verlangd. 

Ook is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van bestrijdingsmid- 
delen in percolaat uit organisch afval. Hoewel de analyse van zodanig 
sterk verontreinigd water niet zonder problemen is (matrixstoring), is 
gebleken dat dit water (resten van) bestrijdingsmiddelen bevat. De stof 
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vinchlozolin (Ronilan), een veel gebruikt fungicide, is met een gehalte 
van 8 pgî aangetroffen. In onderzoek van de Landbouw Universiteit, 
waarbij het organisch afval is bemonsterd (lit. 24), is sprake van de 
aantoonbare aanwezigheid ( >20 pg/kg) van het bestrijdingsmiddel 
Captan in de bovenlaag van de porriehoop. Andere bestrijdingsmiddelen 
werden niet aangetoond. De onderzoekers merken overigens zelf op dat 
de drempelwaarde voor de bepaling voor de andere onderzochte midde- 
len (benomyl, prochloraz, tolylfluanide) vrij hoog was, nl. respectievelijk 
20, 500 en 10 p g k g  organisch afval. Op grond van het bovenstaande kan 
worden geconcludeerd dat in percolaat uit organisch afval van bloembol- 
len- en bolbloementeeltbedrijven bestrijdingsmiddelen kunnen voorko- 
men. 

De hoeveelheid percolaat uit de organisch afval-, of composteringshoop 
is sterk afhankelijk van de warmte-ontwikkeling ten gevolge van het 
composteringsproces in de hoop. Indien er veel warmte wordt ontwikkeld 
zal er ten gevolge van de verdamping minder percolaat vrijkomen dan in 
situaties waarbij het composteringsproces minder goed verloopt. De 
hoeveelheid percolaat die vrijkomt uit de hoop bestaat uit het neerslag- 
overschot (neerslag - verdamping) op de hoop aangevuld met de hoe- 
veelheid vrijkomend celvocht. Om het composteringsproces goed te laten 
verlopen is o.a. een regelmatige bevochtiging van de hoop noodzakelijk. 
A l s  hiervoor het verzamelde percolaat wordt gebruikt is het mogelijk dat 
er geen overschot aan percolaat ontstaat. 

Door het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen is in 1990 
de hoeveelheid percolaat bepaald van een stortplaats voor bloembollen- 
afval te Anna Paulowna. Aan de hand van de afgevoerde hoeveelheid 
afvalwater en de oppervlakte van het terrein bleek deze hoeveelheid 
percolaat per jaar 460 l/m’ terrein te zijn. Opgemerkt moet worden dat 
het hier geen composteringsinrichting, maar een stortplaats voor agra- 
risch afval betreft. Hetgeen naar haar aard vergelijkbaar is met de 
huidige situatie op een groot aantal bloembollen- en bolbloementeeltbe- 
drijven. 

Om een indruk te verkrijgen van de vuilvracht die ten gevolge van het 
vrijkomende afvalwater, bij de opslag van bloembollenafval op bedrijfsni- 
veau, jaarlijks in totaal en gemiddeld per bedrijf ontstaat, is dit berekend 
met de hiervoor genoemde gemiddelde vemilingscijfers. Aangenomen is 
dat het neerslagoverschot 400 i/m2 bedraagt en de storthoogte 2 m. De 
resultaten van deze berekening staan in tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Vuilvracht die binnen de sector vrijkomt met percolaat uit portiehopen 

Parameter Jaarvracht (kg) Jaarvracht/bedrijf (kg) 

czv 
N-Kj. 

633.600 
19.840 

176 
5 , s  

Uit onderzoek (Biocelprojekt, lit. 23) is gebleken dat bollenporrie op 
industriële wijze anaëroob kan worden vergist. Wel bleek hierbij dat er 
bij deze vorm van verwerken rekening moet worden gehouden met een 
overschot aan percolaat van ongeveer 20% van het gewicht van het te 
vergisten materiaal (200 Won materiaal). Of deze wijze van verwerken 
toegepast gaat worden moet nog blijken. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat economische, maar ook bedrijfshy- 
giënische motieven voor bloembollentelers belangrijk zullen zijn bij de 
afweging of er bloembollenafval wordt aangeboden ter verwerking door 
derden, of dat men op het eigen bedrijf naar verwerkingsmogelijkheden 
zoekt. Uit het hiervoor genoemde onderzoek van de Landbouw Universi- 
teit (lit. 24) is gebleken dat composteren op bedrijfsniveau geen volledi- 
ge, maar wel een effectieve sanerende werking van enkele onderzochte 
ziektekiemen in de gewasresten oplevert. 

Verwerking op het eigen bedrijf kan worden uitgevoerd door een 
composteringsplaats in te richten en het al dan niet geheel gecompos- 
teerde materiaal over het land te verspreiden en onder te ploegen. 

Potmondhopen 

Volgens het 1.K.C.-Bloembollen wordt jaarlijks ca 70.000 m3 potgrond in 
de bolbloementeelt gebruikt. Na de broeiperiode kan de gebruikte grond 
weer worden hergebruikt. f ie r toe  wordt deze op het bedrijf weer met 
verse grond gemengd. In vrijwel alle gevallen wordt door de broeier of 
de leverancier een fungicide aan de potgrond toegevoegd. Dit fungicide 
dat specifiek tegen Pythium werkt, wordt preventief toegevoegd en wel, 
afhankelijk van de stof, met 50 tot 150 gram per m3 grond. De middelen 
die hiervoor worden gebruikt zijn metalaxyl ( R i d o d ) ,  fosethyl-alumini- 
um (Aliette) en etridiazool (AAterra). indien potgrond onbeschermd 
tegen neerslag op het erf wordt bewaard d e n  deze bestnjdingsmidde- 
len en daarnaast ook andere verontreinigende stoffen uitlogen en in het 
wegvloeiende lekwater aanwezig zijn. Hierbij dient rekening te worden 
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gehouden met een jaarlijkse hoeveelheid van ongeveer 400 liter per m’ 
oppervlakte, indien dit niet tegen regen wordt beschermd. 

Om de kans op Pythium besmetting vanuit gebruikte potgrond te verkiei- 
nen is stomen van de grond een mogelijkheid die nog weinig wordt 
toegepast. Stomen kan de structuur van de grond verslechteren en kan 
vergiftigingsverschijnselen ten gevolge van een mangaanovermaat in het 
gewas veroorzaken. 

Sanitair afvalwater 

Het sanitair afvalwater dat bij bloembollenbedrijven vrijkomt heeft, ten 
gevolge van de sterk wisselende arbeidsbezetting gedurende het jaar, een 
zeer wisselend debiet. Met name in de rooi- en pelperiode kan het 
personeelsbestand gedurende enkele weken verveelvoudigen. Tijdens de 
rooi- en pelperiode van de tulp (juli/aug), gaan ondernemers er soms toe 
over, om in de directe omgeving van hun bedrijf kampeergelegenheid 
aan te bieden. In 1991 waren bij de ca. 3600 bedrijven in de bloembol- 
lensector ongeveer 11.000 arbeidskrachten min of meer in vaste dienst 
werkzaam. Daarnaast bood de sector nog aan 154.000 personen tijdelijk 
werk. Gemiddeld werkten deze gelegenheidswerkers ongeveer 2 weken 
op een bedrijf. (lit. 12). 

De bedrijven die gesitueerd zijn in ongerioleerde gebieden lozen door- 
gaans via een septictank op het oppervlaktewater. In enkele gebieden 
van Nederland zullen nog bodemlozingen voorkomen. Deze wijze van 
lozen is volgens het Lozingenbesluit bodembescherming voor bestaande 
lozingen nog tot 1-1-2005 toegestaan. De verontreinigingen die ten 
gevolge van het lozen van sanitair afvalwater in het oppervlaktewater 
worden gebracht zijn voornamelijk zuurstofbindende stoffen, nutriënten 
en verontreinigingen van bacteriologische aard. Naar schatting lozen 
momenteel nog meer dan 50% van het aantal bloembollenteeltbedrijven 
het sanitair afvalwater op het oppervlaktewater. Bij een goed functione- 
rende septictank is dit, door het vrijkomen van o.a. fosfaat en stikstof, 
voor veel sloten en vaarten al geen ideale situatie. In die gevallen 
waarbij deze voorziening wordt overbelast zijn de gevolgen ook vanuit 
hygiënisch oogpunt van dien aard dat de lozing op oppervlaktewater 
voorkomen dient te worden. 

Bij aanname dat de helft van de bloembollenteeltbedrijven niet is 
aangesloten op de riolering, en het afvalwater van huishoudelijke aard 
van deze bedrijven op het oppervlaktewater wordt geloosd, kan op basis 
van de gegevens van de STOM (lit. Z), de totale vuilvracht ten gevolge 
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van de lozing van het sanitaire afvalwater worden berekend. 
Bij deze berekening is, overeenkomstig rubriek 45 van de tabel afvalwa- 
tercoëfficiënten van de WVO (voor bedrijven zonder waterme ter), aange- 
houden dat 1/3-deel van de gemiddelde dagelijkse vuilvracht van een 
persoon (99,4 gram CZV, 11 gram N-Kj. en 2,3 gram P-tot.) tijdens de 
arbeidsuren vrijkomt. Het aantal werkdagen per vaste werknemer is 
gemiddeld op 250 per jaar gesteld en dat voor gelegenheidswerknemers 
op 10. Naast de totaalvracht voor alle bedrijven is tevens de jaarvracht 
gemiddeld per bedrijf weergegeven in tabel 3.6. 

Tabel 3 .6 .  Totale vui lvracht  d i e  i n  de sector, met s a n i t a i r  afvalwater uordt geloosd 
op oppervlakteuater. 

Parameter Jaarvracht (kg) Jaarvracht/bedrijf (kg) 

czv 
N-Kj. 
P - t o t .  

70.000 
8.000 
1.600 

Reinigingswater machines en werktuigen 

Regelmatig worden machines, zoals grondbewerkings-, plant- en rooima- 
chines, alsmede machines voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, 
uit het oogpunt van bedrijfshygiëne en onderhoud gereinigd. Verwacht 
mag worden dat vanuit het oogpunt van een toenemende belangstelling 
voor de bedrijfshygiëne het reinigen van machines zal toenemen. 
Het reinigingswater van deze machines bevat o.a. gronddelen. zuurstof- 
bindende stoffen, gewasresten en sporen van minerale olie. A i s  spuit- 
machines en ontsmettingsapparaten in- of uitwendig worden gereinigd 
komen ook bestrijdingsmiddelen in het reinigingswater voor. Voor een 
beschrijving van het reinigingswater van spuitapparatuur e.d. wordt 
verwezen naar paragraaf 3.5. 

De hoeveelheid water die gebruikt wordt t.b.v. het reinigen van machines 
is afhankelijk van factoren als de grondsoort waarop geteeld wordt, het 
gebruikte reinigingssysteem en het type machine. Ais met een relatief 
lage druk (4-8 bar) wordt gereinigd, werkt men met een volumestroom 
van 200-250 liter per minuut. Bij een zogenaamde middendruk (60-80 
bar) is de volumestroom 40-60 liter per minuut. Dergelijke volumestro- 
men resulteren in combinatie met de geschatte reinigingstijd - aniankelijk 
van de grootte van de machine is een schoonmaaktijd nodig van 10 tot 
30 minuten - in een hoeveelheid reinigingswater van 400 tot 7500 liter 
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per machine. Het reinigen van de machines en werktuigen zal voor een 
deel bij het verlaten van de percelen in het land plaatsvinden. Voor het 
overige deel wordt de reiniging veelal op het al dan niet verharde erf bij 
de bedrijfsgebouwen, of op een wasplaats uitgevoerd. In veel gevallen 
zijn ten behoeve van het opvangen van het reinigingswater geen voorzie- 
ningen gerealiseerd. 

Door het Zuiveringsschap West-Overijssel (ZWO) is onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van afvalwater, afkomstig van het reinigen van land- 
bouwwerktuigen e.d. (lit. 26). De gehalten verontreinigende stoffen in het 
afvalwater varieerden o.a. afhankelijk van de grondsoort, de mate van 
verontreiniging van de machine en de reeds getroffen saneringsmaatrege- 
len (b.v. bezinkvoorziening), zeer sterk. Zo werd de volgende spreiding 
in de gehalten verontreinigende stoffen aangetroffen: CZV van 34 tot 
2450 mg/l, Kj-N van 2,4 tot 167 rngh en P-tot. van 0,18 tot 20 m@. Met 
gebruikmaking van de gemiddelde gehalten aan verontreinigende stoffen 
uit het bovenstaande onderzoek, waarbij extreme waarden buiten 
beschouwing zijn gelaten, kan op basis van 29 waarnemingen een indruk 
worden verkregen van de vuilvracht die jaarlijks ten gevolge van deze 
activiteit ontstaat. Deze gemiddelde waarden waren: CZV, 357 mg/i; Kj- 
N, 14 mg/l en P-tot. 1,86 mg/l. 

Hierbij moet bedacht worden dat een aantal bewerkingen op de percelen 
niet door de teler zelf, maar door derden zal worden uitgevoerd. Daar- 
door zal het reinigen van de daarvoor gebruikte machines niet op het 
bloembollenbedrijf, maar elders plaatsvinden (pers. med. DLV-Hoorn). 
Indien er per bedrijf jaarlijks 10 reinigingen plaatsvinden met een 
gemiddeld watergebruik van 3 m3 dan resulteert dit in de in tabel 3.7 
weergegeven vuilvracht. 

label 3.7. Totale vuilvracht die vrijkomt t.g.v. reinigen machines en Werktuigen in de 
bloenhitensector 

Parameter Jaarvracht (kg)  Jaarvracht/bedrijf (kg) 

czv 
N-Kj. 
P- tot. 

40.000 
1.500 

200 

11 
0'4 
0,06 

Deze berekende hoeveelheden-komen overeen met ongeveer 5 % van de 
hoeveelheden die vrijkomen bij het spoelen van bloembollen. 
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3.5 Spuitrestanten, reinigingswater spuitapparatuur en restanten ontsrnet- 
tings baden 

Voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt veelal gebruik 
gemaakt van spuitapparatuur. Bij het uit- en inwendig reinigen van deze 
apparatuur ontstaat water dat verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen 
(lit. 27). Hiernaast kunnen na de toepassing van bestrijdingsmiddelen 
ook restanten overblijven. In het reinigingswater kunnen de bestrijdings- 
middelen voorkomen in concentraties van vele milligrammen per liter. In 
plaats van het uitrijden van de spuitrestanten en het reinigingswater van 
spuitapparatuur over de percelen, hetgeen tot het verschijnen van het 
Lozingenbesluit bodembescherming een legale oplossing was, kwam en 
komt het wellicht nog voor dat dit geloosd wordt in het oppervlaktewa- 
ter. Dit heeft lokaal geleid tot onaanvaardbare verontreiniging van 
watergangen. De hoeveelheid spuitrestanten en reinigingswater van 
spuitapparatuur die per bedrijf per jaar vrijkomt, wordt geschat op 
ongeveer 2 m3. (lit. 27). In de rapportage van de werkgroep beperking 
emissies (lit. 28) wordt op basis van gegevens over de periode 1986 - 
1988 door bedrijfsdeskundigen ingeschat dat voor het uitwendig reinigen 
van spuitmachines met een hoge drukspuit ongeveer 200 1. water nodig 
is. 

Bij bolbloembedrijven kan het voorkomen dat bestrijdingsmiddelen 
worden toegepast met behulp van de beregeningsleiding. De afloop van 
deze leiding na de toepassing van bestrijdingsmiddelen moet beschouwd 
worden als spuitrestant. 

Tevens worden op bloembollen- en bolbloemen bedrijven bloembollen 
ontsmet. Na het ontsmetten houden we ook hier een hoeveelheid met 
bestrijdingsmiddelen verontreinigd water over. De hoeveelheid ontsmet- 
tingsbadrestant wordt per bedrijf geschat op  200 1. per jaar (lit. 28). De 
hoeveelheid restant kan echter per bedrijf variëren van 50 1. tot 2000 1. 
(29). 

Naast het restant dat ontstaat bij het ontsmetten van bloembollen treedt 
er ook een emissie van bestrijdingsmiddelen op ten gevolge van het 
uitlekken en/of reinigen van fusten waarin de bollen ontsmet zijn. Om 
welke hoeveelheid uitlek- en/of reinigingswater het hier gaat is niet 
bekend. Op basis van ervaringen in andere bedrijfstakken wordt in 
rapportage van de werkgroep beperking emissies (fit. 28) aangegeven dat 
meesleepverliezen ongeveer 1 - 2 % kunnen bedragen. Voor de bolont- 
smettingmiddelen met een jaarlijks verbruik van 80 ton werkzame stof 
levert dit een emissie op naar het milieu van 0.8 - 1.6 ton werkzame stof 
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indien geen voorzieningen zijn getroffen om het uitlekwater naar het 
dompelbad terug te voeren. Vanaf 1 januari 1994 worden deze voorzie- 
ningen in het kader van de Arbeidsomstandigheden wet voorgeschreven 
(lit. 35). 

3.6 Voorbehandelingswater bolbloemen 

Voorbehandelingsmiddelen zijn stoffen die tot doel hebben het vaasleven 
van snijbloemen te verlengen. Door een ad hoc werkgroep van de 
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) is de problematiek 
m.b.t. deze middelen geïnventariseerd. De voorbehandelingsmiddelen 
vallen onder de Bestrijdingsmiddelenwet, maar slechts een gering aantal 
van de als voorbehandelingsmiddel in gebruik zijnde middelen heeft op 
dit moment een toelating in het kader van deze wet (lit. 30). 

M.b.t. de bolbloemen kan worden opgemerkt dat alleen voor de Aziati- 
sche hybriden van de Lelie landelijk door de Vereniging Bloemenveilin- 
gen in Nederland (VBN) een voorbehandeling is voorgeschreven. Het 
middel dat is voorgeschreven is zilverthiosulfaat, beter bekend als STS. 
Hiernaast wordt bij de Lelie ook de groeistof Gibberellinezuur gebruikt. 
Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar het cultivar afhankelijk 
voorbehandelen van Lelies. Voor fresia’s wordt een voorbehandeling met 
STS aanbevolen. 

Bloemen welke voorbehandeld zijn met STS mogen niet op STS-hou- 
dend water op de veilingen worden aangeleverd. De oplossing met STS 
kan ongeveer een week door de teler worden gebruikt, waarna de 
restoplossing wordt behandeld met een reagens om het zilver neer te 
slaan. Het neerslag kan in principe worden aangeboden bij de veilingen 
of bij een KCA-depot van de gemeente. Een controle op deze verwer- 
king wordt niet uitgevoerd. Duidelijk is dat de werking van het reagens 
of de uitvoering niet in alle gevallen dusdanig is dat het zilver volledig 
wordt neergeslagen. Bij onderzoek van het bovenstaande water is zilver 
aangetroffen in een concentratie van 70 - 80 pj$ (pers. med. BVH) Een 
deel van het gebruikte zilver zal naar verwachting door de teler op de 
riolering of in het oppervlaktewater worden geloosd. In de praktijk blijkt 
een deel van de bloemen, ondanks het verbod, op de veiling aangevoerd 
te worden op STS-houdend water. Het totale gebruik aan STS als 
voorbehandelingsmiddel wordt door de VBN geschat op ongeveer 100 
kg. Een belangrijk deel hiervan wordt nu nog gebruikt bij de voorbe- 
handeling van anjers. 
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Voor de overige bolbloemen, tulp, gladiool, hyacint, narcis, iris, dahlia en 
krokus wordt landelijk geen voorbehandeling voorgeschreven. Het is wel 
moeelij c k dat individuele veilingen een voorbehandeling voorschrijven. 
Ook kan een tuinder op eigen initiatief tot toepassing van voorbehande- 
lingsmiddelen overgaan. 

Afvalwater bewaarruimten e.d. 

Tijdens de bewaarperiode worden opgeplante bollen in een bewaarruim- 
te veelal natgehouden. Het lekwater dat hierdoor ontstaat wordt, evenals 
het lekwater van verdampers op de vloer opgevangen. Tevens wordt op 
bolbloembedrijven aan het eind van de broeiperiode de ruimte waarin de 
broei heeft plaatsgevonden veelal gereinigd met een hoge drukspuit. Het 
lekwater en het reinigingswater is naast met grond- en plantaardige 
deeltjes, mogelijk verontreinigd met bestrijdingsmiddelen en nutriënten. 
Er  zijn geen gegevens omtrent de hoeveelheid afvalwater en de omvang 
van de verontreiniging van deze afvalwaterstroom. 

Omdat in het reinigingswater ook schimmels kunnen voorkomen lijkt 
hergebruik en/of lozing op oppervlaktewater uitgesloten. Voor zover de 
broei plaatsvindt in kassen en rolkassen is de problematiek vergelijkbaar 
met die van het inwendig reinigen van kasopstanden. Vindt de broei 
plaats in schuren dan is de afialwaterproblematiek vergelijkbaar met die 
van champignonkwe kerijen. 

Overige afvalwaterstromen bolbloementeelt 

Naast de hierboven omschreven afvalwaterstromen kunnen in de bol- 
bloementeelt ook de volgende afvalwaterstromen voorkomen: condens-, 
beregenings- en lekwater trekruimten; afvoer hemelwater van trekruim- 
ten en drain- en drainagewater. Uit studies uitgevoerd in de glastuin- 
bouw (lit. 31, 32 en 33) is gebleken dat genoemde afvalwaterstromen 
verontreinigd kunnen zijn met bestrijdingsmiddelen en/of nutriënten. 
Hoewel het gebruik aan bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bol- 
bloementeelt in het algemeen geringer is dan bij de teelt van bloemiste- 
rijgewassen, is het aannemelijk dat deze afvalwaterstromen ook bij de 
teelt van bolbloemen met bestrijdingsmiddelen en nutriënten verontrei- 
nigd zijn. 

Naast bovengenoemde afvalwaterstromen wordt bij de teelt van fresia’s 
in de zomermaanden ook gebruik gemaakt van koelwater. Dit koelwater 
wordt zowel in de bodem als in oppervlaktewater geloosd. 



3 

-63- 

DE SANERINGSAANPAK 

4.1 

In lijn met het algemene beleid voor emissies naar oppervlaktewater 
dient ook bij de bloembollen- en bolbloementeelt preventie en herge- 
bruik van water een eerste aandachtspunt te zijn om de emissie van 
verontreinigende of schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater te 
voorkomen of te reduceren. 

Tot nu toe zijn de preventieve maatregelen, alsmede de mogelijkheden 
van hergebruik van water, sterk onderbelicht gebleven binnen de sector, 
al lijkt hierin wel verandering te komen. Tevens moet opgemerkt worden 
dat veel bloembollenbedrijven zijn gevestigd in niet gerioleerde buiten- 
gebieden, of in gerioleerde gebieden waar de riolering een beperkte 
afvoercapaciteit heeft. Mede om deze reden worden veel van de in 
hoofdstuk 3 genoemde afvalwaterstromen nu nog op het oppervlaktewa- 
ter of in de bodem geloosd. Ter realisatie van de waterkwaliteits- en 
emissiereductiedoelstellingen zoals deze in de Derde Nota Waterhuis- 
houding en andere beleidsnota’s worden weergegeven, is sanering van 
deze lozingen noodzakelijk. Bij voortzetting van de lozingen op opper- 
vlaktewater zal veelal niet voldaan kunnen worden aan deze doelstellin- 
gen. Door uitbreiding of verspreiding van de activiteiten en de daarmee 
samenhangende lozingen is regionaal een verdere achteruitgang van de 
waterkwaliteit zelfs niet uitgesloten. 

In het algemeen geldt dat nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlakte- 
water niet worden toegestaan en dat bestaande lozingen dienen te 
worden gesaneerd. Dit heeft regionaal al concreet geleid tot sanerings- 
maatregelen voor een aantal van de in hoofdstuk 3 genoemde afvalwa- 
terstromen. 

Spoelwater gerooid produkt 

Zoals in hoofdstuk 3.1 reeds is aangegeven is het spoelwater van bloem- 
bollen o.a. verontreinigd met nutriënten en bestrijdingsmiddelen die 
tijdens de teelt zijn toegepast. Evenals voor de andere afvalwaterstromen 
geldt ook hier dat nagegaan moet worden of verontreiniging van het 
spoelwater kan worden voorkomen. Hiervoor zou het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en nutriënten bij de teelt van bloembollen moeten 
worden gestopt. Dit is vooralsnog niet haalbaar. Een mogelijkheid om de 
hoeveelheid verontreiniging te verminderen is het toepassen van andere 
rooitechnieken waardoor de hoeveelheid tarra sterk wordt verminderd. 
Momenteel wordt op praktijkschaal onderzocht of de teelt van bloembol- 
len in netten hiervoor een geschikte methode is. Zolang de vermindering 
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van de verontreiniging op deze wijze niet mogelijk is zullen bollen 
moeten worden ontdaan van de meegerooide tarra. Een mogelijkheid die 
wordt onderzocht is het spoelen van bollen op de rooimachine. Nog niet 
duidelijk is of deze machine in de praktijk op grote schaal gaat worden 
toegepast. Een probleem is dat de bollen tweemaal (éenmaal op de 
machine en éénmaal bij het naspoelen op het erf) nat worden, waardoor 
de kans op ziekten toeneemt. Dit wordt weer onderdrukt door een extra 
ontsmetting uit te voeren waardoor het gebruik aan bestrijdingsmiddelen 
toeneemt. 

Bij het schoonmaken van de bollen zal een werkwijze moeten worden 
gevolgd waarbij een zo gering mogelijke hoeveelheid afvalwater ontstaat. 
Droge reinigingstechnieken zijn op dit moment niet beschikbaar. Om de 
mate van verontreiniging van het water zoveel mogelijk te beperken 
kunnen de fijne tarradelen worden uitgezeefd voordat de bollen met 
water gespoeld worden. De grove delen kunnen m.b.v. een kluitenschei- 
der worden verwijderd. 

Een volgende goed realiseerbare stap om de hoeveelheid afvalwater te 
beperken is hergebruik van het water. Op  dit moment is hergebruik van 
het water, gelet op de huidige werkwijze, wellicht de enige sanerings- 
maatregel die mogelijk is. Bij veel spoelinstallaties wordt dit overigens al 
toegepast. Bij een dergelijk systeem wordt het water via een bezinkvoor- 
ziening, of een hydrocycloon geleid. Door afscheiding van het zand en 
slib wordt het spoelwater weer geschikt voor hergebruik. Voor een goede 
bezinking van het zand en slib wordt bij een aantal plaatsen waarop op 
deze wijze bollen worden gespoeld een theoretische bezinktijd van 
minimaal 3 uur aangehouden. Veel ondernemers nemen deze theoreti- 
sche bezinktijd echter aanzienlijk ruimer. Het watergebruik van de 
huidige spoelinstallaties varieert van enkele tientallen tot enkele honder- 
den m3 per uur. Om het spoelwater dat gedurende de theoretische 
bezinktijd vrijkomt te kunnen bergen worden bezinkbassins aangelegd 
met een inhoud van 100 m3 tot vele honderden kubieke meters. 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen 
reden is om het bezonken spoelwater van bloembollen te lozen in 
oppervlaktewater of in de riolering. Ook de sector geeft in haar Strate- 
gisch Miiieuplan (lit. 34) aan dat door het gebruik van gesloten spoelsys- 
temen de lozing van bollenspoelwater overbodig gemaakt zal worden. 
Door het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen is in 1989 
aangegeven dat binnen haar beheersgebied de lozingen van bloembol- 
lenspoelwater op oppervlaktewater na een overgangsperiode van 3 jaar, 
per 1 januari 1992 beëindigd dienden te zijn. Voor het Hoogheemraad- 
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schap van Rijnland geldt met ingang van 1 oktober 1993 een verbod op 
het lozen van spoelwater op oppervlaktewater of riolering. 

Bij de huidige uitvoering van de bezinkbassins, zonder waterdichte 
bodemafsluiting en met voldoende hoge dijken, blijkt dat er in de 
praktijk geen overschot in het bassin ontstaat ten gevolge van neerslag 
en/of het toevoegen van geringe hoeveelheden naspoelwater. In de 
praktijk blijkt dat bij grondbassins grote hoeveelheden (10-tallen m3/dag- 
/bassin) infiltreren in de bodem. Verwacht mag worden dat ook veront- 
reinigingen met dit water worden meegevoerd naar het grondwater. 

Het verdient aanbeveling dat het met de bescherming van de bodem en 
het grondwater bevoegde gezag (Provincie, Gemeenten) het vloeistof- 
dicht maken van de bodem van de bassins nader regelt. Zodra in het 
kader van de Wet Milieubeheer of andere wettelijke regels, vloeistof- 
dichte bodems worden voorgeschreven, is het noodzakelijk dat een over- 
schot aan water wordt voorkomen. Een zorgvuldig gebruik van spoelwa- 
ter en een eventueel afdekken van het bassin tegen neerslag kan hieraan 
bijdragen. Indien in de praktijk blijkt dat in bepaalde situaties een 
hoeveelheid spoelwater niet opnieuw gebruikt kan worden, zal deze 
hoeveelheid moeten worden verwijderd. 

Gelet op de resultaten van het onderzoek van het Hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen (lit. 19), moet daar het onderzochte spoel- 
water in een aantal gevallen acuut toxisch was voor waterorganismen. 
ongezuiverde lozing van het spoelwater op oppervlaktewater worden 
voorkomen. Er zijn in principe twee routes mogelijk voor de vewijdering 

1. Uitrijden over land 
2. Lozing op de riolering of aanleveren per as op een rwzi 

- van een overschot. 

Het spoelen van bloembollen is bedoeld om aanhangende grond te 
verwijderen. De verontreinigingen die in het spoelwater terecht komen 
zijn afkomstig van de percelen en zouden ook op de percelen achter zijn 
gebleven als het mogelijk zou zijn om de bloembollen schoon (d.w.z. 
grondvrij) te rooien. Bij het uitrijden van het overschot op de percelen 
treedt er daarom in ieder geval geen aanvullende verontreiniging van het 
perceel op  boven de verontreiniging die t.g.v. de teelt zelf op het perceel 
is gebracht. Deze optie heeft dan ook de voorkeur. 
M.b.t. de tweede optie kan worden opgemerkt dat een mi niet de 
meest doelmatige zuiveringsmethode is voor het behandelen van het 
overschot spoelwater. Lozing via de riolering of het aanleveren per as op 
een communale rwzi is uit dat oogpunt ongewenst. 
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4.2 

Voor het uitrijden over land is volgens het Lozingenbesluit bodembe- 
scherming een ontheffing nodig. Gelet op het bovenstaande verdient het 
aanbeveling als het bevoegd gezag voor het uitrijden van dit overschot 
aan spoelwater van bloembollen over land eenzelfde uitzondering zou 
maken als voor het kwalitatief vergelijkbare reinigmgswater van werktui- 
gen en machines die niet gebruikt zijn voor de toepassing van bestrij- 
dingsmiddelen. 

Percolaat uit organisch afval-, composterings- en potgrondhopen 

Percolaat uit organisch - afval- en compostenneshopen 

Bij de opslag van organisch afval en bij composteringshopen kan perco- 
laat vrijkomen. In hoofdstuk 3.2 is reeds aangegeven dat dit percolaat 
verontreinigd kan zijn met o.a. organische materiaal, nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen. Ook voor het percolaat moet uit het oogpunt van 
sanering aan de bron worden nagegaan of de hoeveelheid kan worden 
beperkt. Lozing van dit percolaat in de bodem en/of het oppemlaktewa- 
ter moet worden voorkomen. 

In het kader van de bescherming van de bodem worden binnen de 
inrichting voorzieningen verlangd om te voorkomen dat de bodem door 
de opslag van organisch afval wordt verontreinigd. Hierbij kan worden 
gedacht aan een mestdichte vloer met opstaande randen of vergelijkbare 
voorzieningen, waarbij het percolaat moet worden opgevangen. De 
DLV-Hoorn is van mening dat vanwege het hoge droge-stofgehalte van 
het materiaal geen percolaat vrijkomt. Indien in de praktijk blijkt dat er 
desalniettemin toch percolaat vrijkomt, kan dit terug gevoerd worden op 
de organisch afval- of composteringshoop, daar voor het composterings- 
proces vochtige omstandigheden noodzakelijk zijn. Het bassin voor de 
opvang van het percolaat moet bij het ontbreken van een overkapping 
naar schatting 0,5 m3/m2 composteringsterrein zijn. 

In de praktijk is inmiddels gebleken dat er een overschot aan percolaat 
kan ontstaan ten gevolge van een neerslagoverschot. Het overkappen of 
het afdekken met zeilen van de organisch afval- of composteringshoop is 
dan een reële mogelijkheid om een overschot te voorkomen. Opgemerkt 
moet worden dat voorkomen moet worden dat door het afdekken de 
composteringshoop zuurstofloos wordt, waardoor stankbezwaren kunnen 
optreden. De neerslag die o p  deze wijze wordt opgevangen en niet met 
het materiaal in contact komt, kan als niet verontreinigd hemelwater 
worden geloosd op de bodem of het oppervlaktewater. 
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In de bloembollensector wordt momenteel via onderzoek en studieclubs 
veel aandacht geschonken aan het composteren van organisch afval. Het 
onderzoek en de studieclubs moeten meer inzicht geven in de wijze van 
composteren. Nader onderzoek naar de praktische inrichting van een 
composteerterrein en de hoeveelheid vrijkomend percolaat is medio 1992 
gestart op het geïntegreerde proefbedrijf "De Noord" te St. Maartens- 
brug. 

4.3 

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het voor derden microbiologisch 
omzetten van organisch afval en dus ook het composteren of vergisten 
van bloembollenporrie valt onder de Afvalstoffenwet (AW). Voor het 
verwerken van bloembollenporrie op het eigen bedrijf heeft men geen 
AW-vergunning nodig. 

Percolaat uit potgrondhopen 

Potgrond die wordt aangewend voor de bolbloementeelt is in veel 
gevallen behandeld met fungiciden. Het lekwater dat ten gevolge van 
neerslag uit de potgrond vrijkomt kan hiermee verontreinigd zijn. Om 
die reden moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen 
dat stoffen af- of uitspoelen naar de bodem en/of het oppervlaktewater, 
of worden geloosd op de riolering. Om de hoeveelheid afvalwater die 
vrijkomt uit potgrondhopen te verminderen dient de potgrond, zowel 
voor als na de broei, tegen neerslag te worden beschermd. Dit kan door 
de potgrondhoop te overkappen of door deze met dekzeilen tegen 
neerslag te beschermen. Het niet door de bedrijfsactiviteiten verontrei- 
nigde regenwater kan worden geloosd op de bodem of het oppervlakte- 
water. 

Sanitair afvalwater 

Voor deze afvalwaterstroom geldt dat er voor sanering aan de bron en 
hergebruik van het water geen reële mogelijkheden zijn. Het sanitair 
afvalwater moet om die reden verwijderd worden. Gelet op de stoffen 
die in het sanitair afvalwater voorkomen is een ongezuiverde lozing van 
dit afvalwater op oppervlaktewater ongewenst. Het sanitair afvalwater 
bevat veelal biologisch goed afbreekbare verbindingen die in een com- 
munale rwzi in belangrijke mate kunnen worden verwijderd. Het sanitair 
afvalwater moet dan ook in principe via de riolering, of per as worden 
afgevoerd naar een communale rwzi. Er kunnen zich echter situaties 
voordoen dat de kosten voor aansluiten op de riolering of transport naar 
de communale rwzi, zodanig hoog zijn dat het niet redelijk is voor 
sanitair afvalwater een dergelijke voorziening te eisen. Een lozing van 
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4.4 

sanitair afvalwater via een voldoende gedimensioneerde septictank op 
het oppervlaktewater kan in dat geval, als de waterkwaliteit ter plaatse 
dit toelaat, worden overwogen. 

Door een werkgroep worden momenteel algemene regels in het kader 
van de WVO voorbereid voor de lozing van sanitair afvalwater uit ver- 
spreide bebouwing. Verwacht wordt dat de aanbevelingen van deze 
werkgroep t.a.v. lozingen op oppervlaktewater, waar mogelijk en zinvol 
zullen aansluiten bij hetgeen in het Lozingenbesluit bodembescherming 
m.b.t. lozingen van huishoudelijke aard op de bodem is opgenomen. 

Reinigingswater machines en werktuigen 

Bij het reinigen van machines en werktuigen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen reiniging van de machines en werktuigen in de percelen 
en reiniging op een al dan niet verhard gedeelte op het erf of op een 
wasplaats. In deze paragraaf wordt alleen de sanering van het afvalwater 
dat vrijkomt bij het reinigen van machines en werktuigen die niet ge- 
bruikt zijn voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen besproken. Voor 
afvalwater dat vrijkomt bij het uit- en inwendig reinigen van machines 
die gebruikt zijn voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt 
verwezen naar paragraaf 4.5. 

In verband met de bedrijfshygiëne worden machines en werktuigen 
gereinigd. Deze reiniging bestaat veelal uit het afspuiten van de machi- 
nes en werktuigen om aanhangende grond te verwijderen. O p  deze wijze 
wordt verspreiding van ziektekiemen via deze machines en werktuigen 
tegengegaan en mogelijk voorkomen. 

Reiniging in het perceel 

Bij reiniging van machines en werktuigen in het perceel, op een zodanige 
wijze dat geen afspoeling naar Oppervlaktewater kan plaatsvinden, zal 
het vrijkomende water in de bodem van het perceel zakken. Een voor- 
deel van deze werkwijze is dat de ziektekiemen op het perceel blijven, 
waardoor verspreiding via de verplaatsing van machines en werktuigen 
wordt tegengegaan of voorkómen. Tevens zijn de verontreinigingen die 
in het reinigingswater aanwezig zijn, grotendeels afkomstig van het 
perceel zelf. E r  is dus geen sprake van een extra verontreiniging van het 
perceel als werktuigen en machines in het perceel worden gereinigd. 

Het Lozingenbesluit bodembescherming staat het lozen van reinigings- 
water van machines en werktuigen, die niet zijn gebruikt voor het 
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toepassen van bestrijdingsmiddelen, in de bodem (het perceel) toe. 
Gezien de geringe voorzieningen die nodig zijn, te weten een pomp met 
een watervoorziening, en het feit dat er geen lozing op oppervlaktewater 
ontstaat verdient deze werkwijze de voorkeur. 

Reiniping - op erf of wasplaats 

Naast reiniging van werktuigen en machines in de percelen wordt de 
reiniging van werktuigen en machines ook op een al dan niet verhard erf 
of op een wasplaats uitgevoerd. Hierbij wordt het reinigingswater van de 
machines en werktuigen in veel gevallen, veelal zonder Wvo-vergunning, 
op het oppervlaktewater geloosd. 

Bij de reiniging van machines en werktuigen op een al dan niet verhard 
erf, of op een wasplaats geldt dat allereerst de hoeveelheid water die 
voor de reiniging wordt gebruikt moet worden geminimaliseerd. Vervol- 
gens moet een lozing op oppervlaktewater worden voorkomen. Dit is 
mogelijk door hergebruik van het reinigingswater. Hiertoe dient het 
vrijkomende reinigingswater in een bezinkbassin te worden opgevangen. 
Door het bezinkbassin met een overstortvoorziening uit te voeren, 
zodanig dat het bezonken reinigingswater in een tweede voorraadbassin 
overstort, ontstaat een buffervoorraad van relatief schoon water. Dit 
water kan weer worden gebruikt voor bijvoorbeeld een volgende reini- 
ging. De bezonken gronddelen mogen op de bodem worden gebracht. 

Ten gevolge van een neerslagoverschot op de wasplaats en mogelijk ten 
gevolge van het na-reinigen van de werktuigen met schoon water kan 
een overschot aan reinigingswater in het bassin ontstaan. Dit overschot 
kan buiten de inrichting op de bodem worden gebracht. Deze wijze van 
verwijderen van het reinigingswater heeft op pragmatische gronden de 
voorkeur boven lozing in oppervlaktewater. 

Samenvatting 

Samengevat kan worden opgemerkt dat de werktuigen en machines, die 
niet zijn gebruikt voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen, bij voor- 
keur moeten worden gereinigd in het perceel. Indien toch de voorkeur 
wordt gegeven aan reiniging op een wasplaats, moet er naar worden 
gestreefd de hoeveelheid reinigingswater te beperken. Het vrijkomende 
reinigingswater kan na bewikirig van de bezinkbare delen worden 
aangewend voor hergebruik. Een eventueel overschot en de bezonken 
gronddelen kan buiten de inrichting op de bodem worden gebracht. 
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Spuitrestanten, reinigingswater spuitapparatuur en restanten ontsrnet- 
tingsbaden 

Evenals voor de overige afvalwaterstromen geldt ook hier dat in eerste 
instantie door het treffen van preventieve maatregelen een emissie van 
bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater voorkomen moet worden. 
Duidelijk is dat een sterk verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen 
zal leiden tot een geringere emissie van bestrijdingsmiddelen naar het 
oppervlaktewater. In het kader van het MJP-G zal hieraan door de 
sektor invulling moeten worden gegeven. Maatregelen ter beperking van 
emissies naar het oppervlaktewater ten gevolge van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op de percelen, zullen aan de orde komen in het 
tweede deelrapport. 

Een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid 
spuitrestant kan worden geleverd door het nauwkeurig berekenen van de 
benodigde hoeveelheid. Verder kunnen ook aanpassingen aan de spuit- 
machine hieraan een bijdrage leveren. Hierbij kan o.a. gedacht worden 
aan een direkt-injekteersysteem voor het aanmaken van de spuitoplos- 
sing. Indien ondanks het treffen van preventieve maatregelen restanten 
ontstaan zullen deze apart moeten worden opgevangen, waarna ze bij 
een volgende bespuiting met hetzelfde middel kunnen worden gebruikt. 
Op  deze wijze kan de hoeveelheid spuitrestant die verwerkt moet 
worden sterk worden verminderd. 

Bij het reinigen van de spuitmachines en apparatuur ontstaat reinigings- 
water dat sterk verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen (lit. 27) .  Door 
het op de spuitmachine plaatsen van een schoonwatertank voor het 
doorspoelen van de spuitmachine aan het eind van de werkgang op het 
perceel, kan de hoeveelheid verontreinigd reinigmgswater worden 
verminderd. Indien de spuitmachine op een verharde waspiaats wordt 
gereinigd moet door een zorgvuldig gebruik van water de hoeveelheid 
verontreinigd reinigingswater zo veel mogelijk worden beperkt. Het reini- 
gingswater dat vrijkomt dient in zijn totaliteit te worden opgevangen, 
waarna het verwerkt kan worden. Eén van de methoden om de spuitres- 
tanten en reinigingswater van spuitapparatuur te verwerken, is verwer- 
king via het Carbo flo-proces. Opgemerkt moet worden dat er inmiddels 
ook andere verwerkingssystemen in ontwikkeling of te koop zijn. Gelet 
op het grootschalige onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de 
toepassing van het Carbo flo-proces wordt hierover een korte toelichting 
gegeven. 
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Carbo flo 

In opdracht van het Landbouwschap is een onderzoek uitgevoerd naar 
de behandeling van spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachines 
in verschillende sectoren van de land- en tuinbouw m.b.v het Carbo tlo- 
proces (lit. 27). Het Carbo fio-proces bestaat uit een compacte fysisch- 
chemische zuivering die is gebaseerd op de flocculatie van verontreiniein- I 

gen. Na bezinken wordt het bovenstaande water achtereenvolgens 
gefiltreerd over een grindfilter en een aktief-koolfilter. Twee belangrijke 
randvoorwaarden voor een goed verloop van het Carbo flo-proces zijn 
ten eerste het organisch-stofgehalte dat niet hoger mag zijn dan 0.35 5 
en het gehalte minerale- en plantaardige olie. Dit gehalte mag niet hoger b 

zijn dan 1%. Een schematische voorstelling van de Carbo flo-installatie 
wordt gegeven in figuur 4.1. 

I 1  

3 

1. reactievat 2. zand/grindfilter 
3. aktief koolñiter 4. opvangbak voor slib 
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Fig. 4.1 Schema Carbo flo 
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Ook in de bloembollenteelt is een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Uit de 
resultaten van dit onderzoek is gebleken dat spuitrestanten en reiniging- 
water at’komstig van het uit- en inwendig reinigen van spuitapparatuur 
behandeld kunnen worden met behulp van het Carbo flo-proces. De 
behandeling van dompelbadrestanten bleek met de huidige installatie en 
werkwijze geen goed zuiveringsresultaat op te leveren. Als rnogelij ke 
oorzaken worden o.a. het hoge percentage aan organische stof en 
werkzame stoffen genoemd. Daarnaast blijken bol- en knolgewassen zelf 
stoffen af te scheiden die niet door het aktieve koolfilter worden vexwij- 
derd en in de concentratie waarin ze vrijkomen een toxische werking 
hebben voor de onderzochte waterorganismen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat door de behandeling van spuitrestan- 
ten en reinigingswater van spuitmachines in een Carbo flo-installatie een 
effluent ontstaat dat niet acuut toxisch is voor de watervlo (D. magna) 
en vis (gup). In een aantal gevallen werd wel een effect op de reproduk- 
tie van algen (C. pyrenoïdosa) aangetoond. O p  basis van dit onderzoek is 
verder gebleken dat met de installatie een gehalte aan adsorbeerbaar 
organische halogeenverbindingen (AOX-gehalte) van 100 pg/l (0.b.v. 
Chloride) in het effluent haalbaar is. 

Gelet op de kosten van een installatie is het voor individuele bedrijven in 
veel gevallen niet rendabel om zelf een installatie aan te schaffen. Door 
de begeleidingscommissie van het onderzoek zijn naast de verwerking op 
individuele bedrijven, ook centrale verwerking en verwerkmg op de 
individuele bedrijven met behulp van een mobiele installatie, ais mogelij- 
ke opties aangegeven. Op  economische gronden mag worden aangeno- 
men dat plaatsing van dergelijke installaties uitsluitend bij zeer grote 
bedrijven of bij loonwerkers e.d. zal plaatsvinden. De loonwerkers 
zouden dan tevens een regionale functie kunnen vervullen bij het venver- 
ken van spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachines van derden. 
Door het Landbouwschap wordt gewerkt aan een verordening waarin de 
opvang en verwerking van spuitrestanten en reinigingswater van spuitma- 
chines geregeld worden. Deze verordening wordt naar verwachting eerst 
medio 1993 van kracht. Op  dat moment of zoveel eerder als mogelijk zal 
er ook verwerkingscapaciteit beschikbaar moeten zijn. 

Er zijn maar een beperkt aantal reële mogelijkheden voor de verwijde- 
ring van het effluent van het Carbo flo-proces. Het kan niet genoeg 
benadrukt worden dat het voorkómen van spuitrestanten en de beper- 
king van de hoeveelheid reiniginswater essentieel is. Indien toch een 
hoeveelheid spuitrestant en reinigingswater verwerkt moet worden, lijkt 
lozing van het effluent van het Carbo fio-proces via de riolering op een 
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communale rwzi een reële optie. Voorwaarde hierbij is dat de belangen 
van de goede werking van het betrokken zuiveringstechnische werk zijn 
gewaarborgd en dat het effluent van de communale rwzi wordt geloosd 
op een ruim ontvangend oppervlaktewater. Voorwaarden die aan het 
effluent van de Carbo flo kunnen worden gesteld, bij lozing via de 
riolering op een communale rwzi, zijn dat het AOX-gehalte niet meer 
mag bedragen dan 100 &I en dat er geen acute sterfte van D. magna 
mag optreden in het onverdunde effluent. 

Wasulaats voor reinigen - van spuitmachines en apuaratuur 

Teneinde de spuitrestanten en het reinigingswater van spuitmachines te 
kunnen verwerken is het noodzakelijk dat er opvangvoorzieningen 
komen voor deze afvalwaterstromen. De voorkeur gaat hierbij uit naar 
een speciaal voor de reiniging van spuitmachines ingerichte wasplaats. 
Voorkomen dient te worden dat het op de wasplaats neerkomende 
regenwater met bestrijdingsmiddelen wordt verontreinigd, waardoor 
behandeling van dit verontreinigde regenwater noodzakelijk wordt. Een 
mogelijkheid om dit te realiseren is het overkappen van deze wasplaats. 

Indien in het te behandelen water meer dan 1 % minerale- of plantaar- 
dige olie aanwezig is moet deze olie, afhankelijk van het verwerkingssys- 
teem, voor behandeling van het water worden afgescheiden. Met name 
bij reiniging van machines gebruikt voor een bespuiting met minerale 
olie (lelieteelt) moet men hierop bedacht zijn. 

Restanten ontsmettinesbaden 

Voor de behandeling van dompelbadrestanten op het bloembollenbedrijf 
is op dit moment, geen adequate verwerkingstechniek beschikbaar. Door 
aanpassing van de ontsmettingsmethode kan het probleem van de 
restanten wellicht sterk worden verminderd. Momenteel wordt ervaring 
opgedaan met het schuimen van bloembollen. Naar verwachting zal deze 
manier van ontsmetten nauwelijks tot geen restant opleveren. In veel 
gevallen wordt het dompelbadrestant nuttig aangewend door het met het 
plantgoed mee te geven. Ook is het volgens de Bestrijdingsmiddelenwet 
(Besluit verwijdering dompelvloeistof bloembollen en -knollen) toege- 
staan om de dompelvloeistof in de periode van kort voor het planten tot 
kort na opkomst van de bollen te gebrurken ter bestrijding van schim- 
melziekten, voor zover en op de wijze waarop zulks ingevolge de Bestrij- 
dingsmiddelenwet is toegestaan. Hierdoor is behandeling van dompelba- 
drestanten niet nodig. Door het Laboratorium voor Bloembollen Onder- 
zoek (LBO) wordt momenteel onderzocht of dompelbadrestanten door 
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4.6 

aanpassingen aan hetzij de ontsmettingsmethode, hetzij het Carbo-flo 
proces toch via dit proces kunnen worden behandeld. 

Naast het probleem van de dompelbadrestanten kan ook verontreiniging 
van het terrein plaatsvinden door afdruip- en lekverliezen. Door de 
bedrijfstak wordt voorgesteld om dit te voorkomen door er voor te 
zorgen dat afdruipvloeistof naar het bad terugstroomt, bij voorkeur geen 
fust te gebruiken, de te ontsmetten bollen vóór het ontsmetten uit te 
zoeken op ziekten, alleen partijen zonder tarra te ontsmetten en het 
ontsrnettingsbad zoveel mogelijk op te gebruiken. Naar verwachting zal 
in het Besluit akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer voor dompelbaden 
worden opgenomen dat deze op een vloeistofdichte vloer moeten zijn 
opgesteld die zodanig is uitgevoerd dat bij morsen of lekkage van het 
bad geen bestrijdingsmiddelen in de bodem of in het oppervlaktewater 
kunnen raken. Ook gedompelde produkten moeten boven het bad of de 
vloeistofdichte vloer uitdruipen. In de praktijk blijkt dat een aantal 
bedrijven deze voorzieningen reeds hebben aangebracht. 

Onlangs is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een publikatie uitgegeven (lit. 35) waarin informatie wordt gegeven over 
het veilig ontsmetten van plantgoed in de bollenteelt. De maatregelen 
die aangegeven worden hebben betrekking op de arbeidshygiëne. Ver- 
meld wordt dat de Arbeidsinspectie na 1 juli 1992 er op zal toezien dat 
het ontsmettingsfust gemaakt is van niet-adsorberend materiaal en dat 
het alleen voor ontsmetting wordt gebruikt. Ook het handmatig laden en 
lossen van plantgoed in en uit de ontsmettingsinstallatie zal niet meer 
zijn toegestaan. Inmiddels is de maatregel voor wat betreft het gebruik 
van niet adsorberend materiaal opgeschort totdat meer bekend is over 
de technische uitvoerbaarheid van de maatregel. 

Voorbehandelingwater bolbloemen 

In de rapportage van de werkgroep Bloemisterij (lit. 31) wordt het 
volgende aangegeven betreffende de restanten voorbehandelingsmidde- 
len: "Veilingen dienen eraan bij te dragen de kwaliteit van de produkten 
te verhogen door schoon en goed werken van de telers te stimuleren. 
Het oneigenlijk g e b d  van voorbehandelingsmiddelen dient te worden 
tegengegaan. Tevens dienen de veilingen hun leden te adviseren over te 
gaan op het telen van soorten en cultivars die beter houdbaar zijn. Waar 
de veiling bepaalde voorbehandelingen adviseert of voorschnjft, draagt 
deze ook de verantwoordelijkheid voor de realisatie van een adequaat en 
milieuhygiënisch verantwoord inzamelings- en venverkingscircuit. Voorts 
geeft de werkgroep Bloemisterij aan dat de emissiereductie wordt 
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geraamd op 100 % in 1995. Om dit te bereiken zullen er in het kader 
van het MJP-G een aantal acties worden ondernomen. Ten tijde van het 
schrijven van dit CUWVO-rapport is hieraan nog geen concrete uitwer- 
king gegeven. 

Ook bij de veilingen is er sprake van nieuwe ontwikkelingen. Momenteel 
wordt aandacht besteed aan onderzoek naar nieuwe voorbehandelings- 
middelen, zoals bijvoorbeeld vervanging van zilverthiosulfaat door amino- 
oxyazijnzuur. Verwacht wordt dat ook voor aluminiumsulfaat binnen 2 
jaar een alternatief beschikbaar is. Tevens wordt aandacht besteed aan 
het terugdringen van het gebruik aan voorbehandelingsmiddelen door 
het voorschrijven van cultivarafhankelijke voorbehandeling. De Vereni- 
ging Bloemenveilingen in Nederland (VBN) streeft er naar dat in de 
toekomst geen voorbehandelingsmiddelen meer hoeven te worden 
gebruikt. Ondanks dit streven van de VBN wordt verwacht dat dit in de 
komende jaren nog niet gerealiseerd kan worden. 

Zoals hierboven reeds is weergegeven wordt in het MJP-G een emissie- 
reductie aangegeven van 100 % in 1995. Verwacht wordt dat voorbehan- 
delingsmiddelen in 1995 nog steeds zullen worden toegepast. De veilin- 
gen zullen dus moeten voorzien in een adequate milieuhygiënische 
verwerking van de voorbehandelingsmiddelen, zodat langs deze weg de 
in het vooruitzicht gestelde emissiereductie kan worden gerealiseerd. 
Door de CUWO-subwerkgroep Glastuinbouw wordt, in lijn met het 
MJP-G, aan de met het waterkwaliteitsbeheer belaste overheden aanbe- 
volen om lozing van voorbehandelingsmiddelen vanuit de glastuinbouw 
niet toe te staan. Voor die stoffen die in een rwzi volledig biologisch 
afbreekbaar zijn en die de werking van de rwzi niet nadelig beïnvloeden 
is lozing op een op een w z i  aangesloten riolering een milieuhygiënisch 
verantwoorde verwerking, welke kan worden gezien als een mogelijkheid 
om invulling te geven aan de emissie reductie van 100 % in 1995. 

Indien we er van uit gaan dat door de bolbloementelers alleen de 
voorgeschreven en/of geadviseerde voorbehandeling wordt uitgevoerd 
betekent dit dat bij de telers van Aziatische hybriden van de lelie en bij 
de telers van fresia’s restanten voorbehandelingswater met STS kunnen 
ontstaan. De behandeling van dit restant gebeurt door het toevoegen van 
een reagens waardoor het zilver neerslaat. Het neerslag dient te worden 
afgevoerd naar de veiling of naar een KCA-depot. Het bovenstaande 
water kan worden hergebruikt of worden geloosd op de riolering. Bij het 
ontbreken van riolering ligt meegeven van de oplossing naar de veiling 
waarna lozing op de riolering kan plaatsvinden voor de hand. 
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4.7 

4.8 

Afvalwater bewaarruimten e.d. 

De bewaar-, bewortelingsruimten en ruimten waar de broei van bolbloe- 
men plaatsvindt kunnen verontreinigd zijn met grond- en plantaardige 
deeltjes, nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Om te voorkomen dat bij 
het reinigen van deze ruimten afvalwater vrijkomt dat verontreinigd is 
met genoemde stoffen is het noodzakelijk dat deze ruimten primair 
droog worden gereinigd. 

Indien toch water wordt gebruikt voor de reiniging lijkt de problematiek 
vergelijkbaar met die bij de champignonkwekerijen. Op dit moment is 
niet bekend in hoeverre bestrijdingsmiddelen in het reinigingswater 
voorkomen. In verband met het feit dat in het water ook (sporen van) 
ziekteverwekkende schimmels voor kunnen komen lijkt hergebruik op 
het bedrijf of lozing op oppervlaktewater niet aan te bevelen. In dit licht 
lijkt het voorschrijven van een voorziening voor het afscheiden van 
onopgeloste bestanddelen met lozing op de riolering vooralsnog een 
goede maatregel. Opgemerkt kan worden dat in de champignonteelt 
onderzoek is uitgevoerd naar een combinatie van een zeefbocht met een 
lamellenafscheider voor de behandeling van het reinigingswater. Hiermee 
worden betere resultaten behaald dan met een bezinkbak (35). Indien 
aansluiting op de riolering niet mogelijk is, moet afvoer van het water 
per as naar een rwzi worden overwogen. 

Onderzoek uitgevoerd bij champignonteeltbedrijven heeft tevens aange- 
toond dat bestrijdingsmiddelen met een bezinkvoorziening niet worden 
tegengehouden (lit. 36). Mede om die reden zal onderzoek naar de 
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in reinigingswater 
moeten aangeven of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het 
verdient aanbeveling om genoemd onderzoek op korte termijn u11 te 
(laten) voeren, zodat in het tweede deelrapport op deze problematiek 
kan worden teruggekomen. Dit geldt ook voor de problematiek m.b.t. 
rolkassen, daar deze meer gemeen hebben met vollegrondsteelt dan met 
teelt in vaste glasopstanden. 

Overige afvalwaterstromen bolbloementeelt 

Naast bovengenoemde maatregelen die gelden voor afvalwaterstromen 
die vrijkomen bij bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven zijn er een 
aantal afvalwaterstromen die met name afkomstig zijn van de bolbloe- 
menteelt. 
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4.9 

Het gaat hierbij om b.v. het condens-, beregenings- en lekwater van 
ruimten waar de bolbloementeelt plaatsvindt, de afloop van regenleidin- 
gen en het drain-/drainagewater. Hiernaast wordt bij de teelt van fresia's 
in de zomermaanden ook koelwater gebruikt. Opgemerkt kan worden 
dat voor de bolbloementeelt die plaatsvindt in vaste kasopstanden voor 
wat betreft de te nemen maatregelen wordt verwezen naar de rapporta- 
ge van de subwerkgroep Glastuinbouw van Cuwvo-VI (lit. 6) .  Hierbij 
moet worden aangegeven dat de aard van de problematiek vergelijkbaar 
is met die van de glastuinbouw. Indien de teelt van bolbloemen plaats- 
vindt in schuren dient het water dat vrijkomt zoveel mogelijk te worden 
hergebruikt. 

Naast de bolbloementeelt in vaste kasopstanden en schuren worden ook 
bolbloemen geteeld in zgn. rolkassen. Emissies vanuit deze kassen treden 
met name op naar de bodem of naar de lucht. O p  de problematiek van 
bolbloementeelt in rolkassen zal in het tweede deelrapport worden 
teruggekomen. 

Samenvatting van de te treffen maatregelen 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal maatregelen genoemd die, 
nadat preventieve maatregelen of maatregelen in de sfeer van "good 
housekeeping" zijn getroffen, moeten worden geïmplementeerd om de 
emissie van verontreinigende of schadelijke stoffen vanuit de bloembol- 
len- en/of bolbloementeelt te voorkomen of te verminderen. In tabel 4.1 
wordt een overzicht gegeven van de afvalwaterstromen en de aanbevolen 
saneringsmaatregelen. Niet alle aanbevolen saneringsmaatregelen zijn het 
gevolg van de uitvoering van de WVO. Ook maatregelen die worden 
voorgeschreven krachtens andere wet- of regelgeving wordt hierin waar 
van toepassing aangegeven. 
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Tabel 4.1. Overzicht van de verschi l lende afvaluaterstromen en de aanbevolen 
saneringsmaatregelen. 

afvaluaterstroom maat r ege 1 

sooeluater bloembollen 

percolaat organisch a f v a l -  
en composthopen 

percolaat potgrondhopen 

s a n i t a i r  a fva lua ter  

re in ig ingsuater  machines 
en uerktuigen (m.u.v. 
spui tapparatuur)  

spui t restanten, r e i n i -  
gingsuater spuitapparatuur 

restanten dompelbad 

voorbehandelingsuater 
bolbloemen 

Reinigingsuater beuaar- 
ru imten e.d. 

Condens-, k regen ings ,  
lekuater kasopstanden 

Condens-, k regen ings -  en 

maatregelen t e r  bescherming van de bodem'; 
rec i r cu le ren  v i a  bezinkvoorziening en/of hydrocycloon; 
een evt. overschot hergebruiken voor andere doeleinden 
o f  verspreiden over land (on the f f ing  Lozingenbesluit  bo- 
dembescherming nodig)' 

mestdichte p l a a t  met opstaande randen en opvang voor het 
perco i aa t  ' ; 
evt. overschot beperken door overkappen of  evt. afdekken 
percolaat terugvoeren naar organisch a f v a l -  o f  corrpos- 
t e r  i ngshoop' .' 
voorkómen dat percolaat ontstaat en eventueel i n  bodem 
of o pervlakteuater komt door b.v. overkappen o f  afdek- 
ken', ! 

bestaande loz ing  op oppervlaktewater: beëindigen a l s  
oppervlakteuaterkualiteit daartoe aanleiding geeft ,  o f  
ind ien  aans lu i t i ng  op r i o l e r i n g  mogel i jk  wordt' 

nieuwe lozing: a fhanke l i j k  van vervu i l ingwaarde ge ld t  
een afstand waarbinnen aans lu i t i ng  op de r i o l e r i n g  moet 
plaatsvinden, ind ien  aans lu i t i ng  n i e t  mogel i jk  i s :  
afvoeren per as naar r u z i  o f  gezuiverd lozen op opper- 
vlaktewater a l s  waterkwa l i te i t  d i t  toelaat'. 

r e in igen  op he t  perceel op een zodanige w i j ze  dat er 
geen afspoel  ing  naar oppervlaktewater plaatsvindt '  

re in igen op uasplaats: rec i r cu le ren  v i a  bezinkvoorzie- 
ning; evt .  overschot over land verspreiden' 

hergebruiken 
opvangen t e r  verwerking ( b i j v .  Carbo f 10)"' 

meegeven met he t  plantgoed dat reeds met de dompel- 
v l o e i s t o f  i s  behandeld 
gebruiken a l s  spu i t v loe i s to f  in  de periode van k o r t  voor 
het p lan ten  t o t  k o r t  na opkanst van de b o l l e n  t e r  
b e s t r i j d i n g  van schimnelziekten, voor zover en op de 
w i jze  waarop zu lks  ingevolge de Bestr i jdingsmiddelenwet 
1962 i s toegestaan' 
afvoeren naar een veruerker 

afvoeren naar de v e i l i n g  o f  i n  geval STS behandelen met 
reagens en bovenstaande v l o e i s t o f  lozen op r i o l e r i n g ,  
b i j  ontbreken van r i o l e r i n g ,  afvoeren bovenstaand water 
naar de ve i  1 ing' 

ruimten p ima i r  droog reinigen; 
l oz ing  op de r i o l e r i n g  na afscheiding van onopgeloste 
k s t  a d e  i en'; 
nader onderzoek o f  meatregel voldoende i s  

Cuuvo-glastuinbouw 

hergebrui k2 
lekuater schuren 

1. B e s l u i t  akkerbouwbedrijven Uet M i l i e u k h e e r  
2. biet v e r w i t r e i n i g i n g  oppcrvlaktewateren 
3. Bes t r i  jd ingsmiddc lmwt t  
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5 KOSTEN VAN MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk wordt een schatting gegeven van de kosten die kunnen 
voortvloeien uit de saneringsmaatregelen die zijn genoemd in hoofdstuk 
4. 

5.1 

5.2 

Kosten maatregelen m.b.t. het spoelwater van gerooid produkt 

In de praktijk is gebleken dat het water dat gebruikt wordt voor het 
spoelen van bloembollen opnieuw kan worden gebruikt. Het spoelwater 
moet hiertoe via een voorziening worden geleid die de onopgeloste 
bestanddelen uit het spoelwater verwijderd. Hierbij kan worden gedacht 
aan een bezinkbassin en/of hydrocycloon. Indien in het kader van de 
Wet bodembescherming of de Wet Milieubeheer voorzieningen moeten 
worden getroffen ter bescherming van de bodem, moet het bezinkbassin 
vloeistofdicht worden uitgevoerd. 

De omvang van een bezinkbassin voor het spoelwater van bloembollen 
kan variëren van 100 in3 tot meer dan 1000 m3. De investering die 
gedaan moet worden voor een betonbassin bedraagt ongeveer f 140,-- tot 
f 160,--/m3. Voor een grondbassin is dit f 40,-- tot f 60,--/m3. De jaarkos- 
ten van een bassin bedragen, afhankelijk van de "levensduur" van het 
bassin, ongeveer 30 - 40 % van het investeringsbedrag. De samenstelling 
van de jaarkosten is gebaseerd op de volgende aannamen: 

Tabel 5 .1 .  Samenstelling jaarkosten bassins. 

kostensoort percentage 

afschr i jv ing 15 X 
onderhoud 5 %  
rente 4,s X 
rente grond b i j  grondprijs f 20,--/m2 10 X 

Kosten maatregelen m.b.t. percolaat uit organisch afval-, composterings- 
en potgrondhopen 

De maatregelen m.b.t. het percolaat uit .organisch afval-, compostenngs- 
en potgrondhopen zijn primair gericht op het voorkómen dat percolaat 
in de bodem of het oppervlaktewater komt. De maatregelen die krach- 
tens de Wet bodembescherming of Wet Milieubeheer moeten worden 
getroffen ter bescherming van de bodem betreffen voor organisch afval- 
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en composteringshopen het aanbrengen van een mestdichte vloer met 
opstaande randen of een vergelijkbare voorziening en een opvangvoor- 
ziening voor het percolaat. Een overzicht van de benodigde investering 
en de daarmee samenhangende jaarlijkse kosten voor een composteerin- 
richting wordt gegeven in tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Overzicht kosten composteerinrichting op bedrijfsniveau. 

Kostensoort Inrichting 100 m3 Inrichting 400 m3 

betonvloer f 50,--/m2 f 2.500,-- f 12.000,-- 
f 5.000,-- f 5.000,-- opvanggoten lekuater 

+ putje 

5.3 

investering f 7.500,-- f 17.000,-- 

rente (4,5 X )  f 337,50 f 765,-- 
afschrijving (3,s X )  f 262,50 f 595,-- 
op- en omzetten f 300,-- f 1.000,-- 

kosten per m’ f 9 , - -  f 6,-- 

Bron: DLV 1991 

Potgrond moet krachtens deze wetten zodanig worden opgeslagen dat 
geen verontreiniging van de bodem optreed. 

Een structureel overschot aan percolaat kan worden voorkomen door de 
organisch afval- en composterings- en/of potgrondhopen te overkappen 
of af te dekken. Deze maatregelen zijn economisch aantrekkelijker dan 
het op bedrijfsniveau zuiveren van het percolaat. De investering voor een 
overkapping wordt veelal geschat op f 250,-- tot f 350,-- per m2. Voor 
potgrondhopen kan ook gedacht worden aan het afdekken met behulp 
van een dekzeil. Dit laatste vraagt een geringe investering. 

Naast de investeringen die gedaan moeten worden staan de besparingen 
op de jaarlijkse stortkosten van het organisch materiaal. 

Kosten maatregelen t.b.v. sanitair afvalwater 

Het sanitair afvalwater dient bij voorkeur via de riolering of per as te 
worden afgevoerd naar een communale rwzi. Indien riolering ontbreekt 
of indien de kosten voor aanleveren bij een rwzi in redelijkheid niet 
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5.4 

geëist kunnen worden, kan lozing op oppervlaktewater worden overwo- 
gen. Het sanitair afvalwater dient dan eerst via een septictank te worden 
geleid, alvorens lozing op oppervlaktewater plaats kan vinden. 

Aansluiting op de riolering wordt voor woningen reëel geacht als de 
afstand van de perceelsgrens tot de riolering minder dan 40 m. bedraagt. 
Afhankelijk van het aantal vervuilingseenheden van het sanitair afvalwa- 
ter wordt een grotere afstand gehanteerd waarbinnen aansluiting op de 
riolering vereist wordt. Indien het sanitair afvalwater per as afgevoerd 
wordt naar een communale rwzi moet worden gerekend met transport- 
kosten die afhankelijk van hoeveelheid en transportafstand ongeveer f 
200,-- per keer bedragen. Bij een hoeveelheid sanitair afvalwater van 
gemiddeld 200 1. per dag en 250 werkbare dagen komt dit voor een 
bloembollenteeltbedrijf op 50 m3 per jaar. De transportkosten bedragen 
bij een tankinhoud van 10 m3 ongeveer f 1000,-- per jaar. Tijdens de 
pelperiode neemt het aantal arbeidskrachten enorm toe, waardoor er 
ook pieken in de afvoer van sanitair afvalwater en dus in de kosten 
zullen ontstaan. 

Het investeringsbedrag voor een septictank varieert van ongeveer f 
1.000,-- à f 1.500,-- voor een installatie van 3 vervuilings eenheden (v.e.) 
tot f 2.500,-- voor een installatie voor 10 v.e. 

Kosten maatregelen t.b.v. reinigingswater machines en werktuigen 

Voor het reinigen van machines en werktuigen die niet gebruikt zijn voor 
de toepassing van bestrijdingsmiddelen zijn de investeringen voor het 
reinigen van de machines in de percelen beperkt tot de aanschaf van een 
pomp en evt. een schoonwatertank. 

Indien het reinigen van machines en apparaten wordt uitgevoerd op het 
verharde erf of op een speciale wasplaats zijn de kosten aanmerkelijk 
hoger. De investering voor een wasplaats bedraagt afhankelijk van de 
omvang van de wasplaats ongeveer f 3.000,- tot f lO.OOO,--. Het water 
dat van deze wasplaats afkomt dient te worden geleid door een bezink- 
voorziening. De  kosten hiervan variëren sterk met de inhoud en kwalita- 
tieve uitvoering. De investering voor een bezinkselafscheider met een 
inhoud van 1 m3 bedraagt ongeveer f 1.800,- tot f 4.800,-. Voor een 
bezinkselafscheider van 5 m3 bedraagt deze ongeveer f 5,600,-- tot 
f 8.600,--. 

Opgemerkt dient te worden dat het hier investeringen betreft voor een 
wasplaats die gebruikt wordt voor het reinigen van machines met uitzon- 
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dering van spuitmachines of apparaten waarmee bestrijdingsmiddelen 
worden toegepast. 

Kosten maatregelen t.b.v. spuitrestanten, reinigingswater spuitappara- 
tuur en restanten dompelbaden 

Geschat wordt dat er op bloembollenteelt bedrijven per jaar ongeveer 2 
m3 spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachines vrijkomen. De 
aanschaf van een verwerkingsinstallatie op  bedrijfsniveau is uit kosten 
oogpunt veelal niet haalbaar. De kosten van de verwerking van de 
spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachines worden bij verwer- 
king met het Carbo flo-proces, op een centrale - of een aangepaste 
mobiele installatie geschat op ongeveer f 160,-- per m3. Het investerings- 
bedrag voor een opvangvoorziening bestaande uit een niet overdekte 
wasplaats en een opvangunit worden voor bloembollenteeltbednjven 
globaal geschat op f 10.000,-- (lit. 27). De investering t.b.v. de overkap- 
ping van de wasplaats wordt veelal geschat op f 250,- tot f 350,-- per m2. 

O p  economische gronden kan het de voorkeur hebben om een dergelijke 
overdekte wasplaats op een zodanige lokatie in te richten dat meerdere 
bedrijven hiervan gebruik kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden 
aan inrichting van een wasplaats bij b.v. een loonwerkbedrijf of op de 
lokatie waar ook de verwerking van spuitrestanten en reinigingswater 
wordt uitgevoerd. Door het inrichten van centrale wasplaatsen voor het 
reinigen van spuitmachines kunnen de voorzieningen die op het bedrijf 
moeten worden getroffen en de daar mee samenhangende investeringen 
beperkt blijven tot een verzamelvat voor spuitrestanten. 

De verwerkingskosten voor dompelbadrestanten zijn sterk afhankelijk 
van de methode die hiervoor gekozen wordt. Het toepassen van het 
restant conform het Besluit verwijdering dompelbadrestanten vergt naar 
verwachting de laagste investering. Ais deze mogelijkheid in de nabije 
toekomst niet wordt verboden zal hier in veel gevallen voor worden 
gekozen. Een andere optie is dat het restant wordt afgevoerd ter ver- 
branding als chemisch afval. Bij deze optie moet rekening worden 
gehouden met verwerkingskosten van vele honderden guldens per 
kubieke meter. Indien uit onderzoek mocht bìijken dat het Carbo flo- 
proces, wellicht in een aangepaste vorm, ook voor de verwerking van 
dompelbadrestanten geschikt is, zullen de verwerkingskosten vergelijk- 
baar zijn met die van verwerking van spuitrestanten en reinigingswater 
van spuitmachines. 
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Kaast kosten voor de verwerking van dompelbadrestanten zullen er in 
het kader van andere wet- en regelgeving dan de WVO, maatregelen om 
de emissie ten gevolge van het dompelen van bloembollen te beperken, 
ook investeringen moeten worden gedaan. Het betreft hier investeringen 
die gemoeid zijn met het inrichten van een ontsmettingsruimte waar 
afdruipvloeistoffen en/of morsverliezen gecontroleerd opgevangen 
worden en via een retourleiding weer terugvloeien in de "ontsmettingsba- 
den". Een vloeistofdichte vloer voorkomt verontreiniging van de bodem. 
Een schatting van de investering op basis van een praktijksituatie wordt 
weergegeven in tabel 5.3. Opgemerkt moet worden dat er ook installaties 
in de handel zijn waarop uitlekplateau's aanwezig zijn. 

Tabel 5.3 Investering t.b.v. aanpassing dompelbadruimte (vloeroppervlak: 10x15 m.) 

Nr. Maatregel Kosten 

1 Vloeistofdichte asfalt/betonvloer (150 m2 à f 50,--) f 7.500,-- 
2 Gietijzeren goot (20 m. à f 5 0 , - - )  f 1.000,-- 
3 Put f 500,-- 
4 Elektrische klokpomp f 1.000,-- 
5 Retourleiding (slang) f 500,-- 
6 Elektrische installatie (vaak aanuezig) p.m. 

5.6 

..._ 

Indicatief totaal f 10.500,-- 

In die gevallen waar in de bolbloementeelt gebruik wordt gemaakt van 
voorbehandelingsmiddelen zullen kosten gemaakt moeten worden voor 
verwerking van eventuele restanten. Bij gebruik van STS worden bij de 
aanschaf van het produkt veelal reagentia bijgeleverd voor de verwer- 
king. De verwerking vindt plaats in een vat waarin het bij de verwerking 
vrijkomende slib kan bezinken. Het slib moet afgevoerd worden naar de 
veiling of naar een KCA-depot. De kosten zullen op jaarbasis enkele 
honderden guldens bedragen. Bij gebruik van andere middelen dan STS 
hoeven er door de teler geen kosten te worden gemaakt voor de verwer- 
king daar deze voorbehandelingsmiddelen met de bloemen meegegeven 
worden naar de veiling. 

Kosten van maatregelen t.b.v. reinigingwater bewaarruimten e.d. 

De investeringen die voortvloeien uit de sanering van deze afvalwater- 
stromen worden met name bepaald door de omvang van de voorziening 
om onopgeloste bestanddelen tegen te houden en de kosten voor 
aansluiting op de riolering. Uit onderzoek is gebleken dat met een 
zeefbocht met lamellenafscheider betere resultaten worden behaald dan 
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5.7 

met een bezinkbak. De investering voor een zeefbocht met lamellenaf- 
scheider zijn vergelijkbaar met die van een bezinkvoorziening (zie 
paragraaf 5.4). Onderzoek zal moeten uitwijzen of met deze sanerings- 
maatregel kan worden volstaan. 

Kosten van maatregelen t.b.v. overige afvalwaterstromen bolbloementeelt 

De maatregelen betreffen de afvalwaterstromen condens-, beregenings- 
en lekwater, de afloop van regenwater en draiddrainagewater. 
Voor wat betreft maatregelen t.b.v. van de sanering van afvalwaterstro- 
men van de bolbloementeelt in vaste kasopstanden wordt verwezen naar 
het rapport van de CUWO-subwerkgroep Glastuinbouw (lit. 6). 

De investeringen voor deze afvalwaterstromen afkomstig van bolbloe- 
menteelt in schuren betreffen vooralsnog de aanleg van een voorziening 
van voldoende omvang om onopgeloste bestanddelen tegen te houden en 
de aansluiting op de riolering. Onderzoek zal moeten uitwijzen of deze 
maatregel voldoende is. 

5.8 Samenvatting kosten en implementatie van de saneringsmaatregelen 

Gelet op de omvang van de verontreiniging, de aard van de verontreini- 
gende stoffen, de investeringen die voor de te treffen maatregelen op de 
bedrijven moeten worden gedaan en het feit dat een aantal maatregelen 
op regionale schaal al voorgeschreven zijn, wordt voor bestaande bedrij- 
ven een zekere fasering voor de implementatie van de maatregelen 
aangegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat nieuwe bedrijven de 
maatregelen direkt dienen te implementeren. Onder nieuwe bedrijven 
worden die bedrijven verstaan die na 1 juli 1993 worden opgericht of 
vernieuwen. Duidelijk moet zijn dat het aangeven van een datum waarop 
de maatregel moet zijn geïmplementeerd niet inhoudt dat door het 
bedrijf tot die datum geen inspanningen hoeven te worden geleverd om 
het ontstaan of de verontreiniging van afvalwater te voorkomen danwel 
te reduceren. Voor de verschillende maatregelen zal hieronder worden 
aangegeven hoe tot de verschiliende termijnen voor implementatie is 
gekomen. 

Voor het spoelwater van bloembollen is in de praktijk gebleken dat 
hergebruik mogelijk is na afscheiding van bezinkbare delen. O p  een 
groot aantal bedrijven waar bloembollen worden gespoeld is reeds een 
bassin aanwezig. Ook geldt voor de bedrijven binnen het beheersgebied 
van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen sinds 1 januari 1992 
reeds een verbod voor het lozen van spoelwater. Een dergelijk lozhgs- 
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verbod zal naar verwachting vóór het eind van 1993 ook gaan gelden 
binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit 
betekent dat ongeveer 80 % van de bedrijven vóór eind 1993 met een 
lozingsverbod voor spoelwater te maken hebben. Mede om die reden is 
gekozen voor een implementatietermijn van 1 jaar. 

Gelet op de vervuilingswaarde van het percolaat van organisch afval-, 
composterings- en potgrondhopen moet een lozing van percolaat op 
oppervlaktewater worden voorkómen. Verwacht wordt dat ook in het 
kader van de Wet Milieubeheer voorschriften zullen worden gesteld met 
betrekking tot organisch afval-, composterings- en potgrondhopen binnen 
een inrichting. Daar in de loop van 1992 een begin is gemaakt met 
compostering op bedrijfsniveau zullen op weinig bedrijven voorzieningen 
voor compostering aanwezig zijn. Op het proefbedrijf te St. Maartens- 
brug wordt ervaring opgedaan met compostering op bedrijfsniveau. Om 
gebruik te kunnen maken van de eerste ervaringen op het proefbedrijf is 
gekozen voor een implementatietermijn 2 jaar. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat als in het kader van de Wet Milieubeheer op een eerder 
tijdstip maatregelen moeten worden getroffen, deze termijn aangepast 
wordt aan die in de Wet Milieubeheer. 

Voor sanitair afvalwater wordt aangegeven dat bestaande lozingen op 
oppervlaktewater moeten worden beeindigd als de waterkwaliteit daartoe 
aanleiding geeft, of als aansluiting op de riolering mogelijk wordt. De tijd 
die nodig is voor en de kosten die gemoeid zijn met de implementatie 
van deze maatregel zijn sterk afhankelijk van de situatie per bedrijf en 
de aansluitmogelijkheden op de riolering. Er  wordt geen algemene 
implementatie termijn genoemd daar de maatregel voortkomt uit het 
algemene beleid dat reeds voor deze afvalwaterstroom wordt gevoerd. 

Reiniging van werktuigen en machines die niet zijn gebruikt voor de 
toepassing van bestrijdingsmiddelen dient bij voorkeur plaats te vinden in 
het perceel. De maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden zijn 
dermate eenvoudig dat de maatregel per direkt geïmplementeerd kan 
worden. Indien de reiniging toch op een wasplaats wordt uitgevoerd, zal 
het bedrijf moeten investeren in voorzieningen die hergebruik van het 
reinigingswater mogelijk maken. Een eventueel overschot moet worden 
verspreid over het perceel. Daar reinigen in het perceel direkt kan 
worden geïmplementeerd is het reëel om als desondanks gekozen wordt 
voor reiniging op een wasplaats een korte termijn voor de implementatie 
van saneringsmaatregelen te kiezen. Ais termijn voor de implementatie is 
gekozen voor een periode van 1 jaar. 
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p: 

Spuitrestanten en reinigingswater van spuitapparatuur moet in principe 
worden hergebruikt. Deze maatregel kan direkt worden geïmplemen- 
teerd. Indien hergebruik niet mogelijk is moeten spuitrestanten en 
reinigingswater van spuitapparatuur worden verwerkt. Een methode om 
spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachines te verwerken is bijv. 
verwerking via het Carbo flo-proces. Dit is momenteel nog niet op 
uitgebreide schaal beschikbaar. Verwacht wordt dat in de loop van 1993 
mogelijkheden beschikbaar komen om spuitrestanten en reinigingswater 
te verwerken. A l s  termijn voor de implementatie van deze maatregel 
geldt 1 jaar, of zoveel eerder als verwerkingstechnieken beschikbaar zijn 
op praktijkschaal. 

De hoeveelheid dompelbadrestant kan sterk worden gereduceerd als in 
plaats van dompelen een ontsmetting door middel van schuimen al dan 
niet onder druk, wordt uitgevoerd. Momenteel wordt hiermee ervaring 
opgedaan. Voor introduktie in de praktijk zal nog enige tijd nodig zijn. 
Een tweede optie is het aanwenden van het dompelbadrestant als 
spuitoplossing. Deze maatregel kan direkt worden geïmplementeerd. Een 
derde optie is het afvoeren van dompelbadrestanten ter verbranding als 
chemisch ahal. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn dermate hoog 
dat verwacht kan worden dat deze optie in de praktijk niet zal worden 
ge kozen. 

Het voorbehandelingswater kan direkt met de bloemen worden meege- 
geven naar de veiling. Voor het geval er een voorbehandeling met STS 
wordt uitgevoerd kan na behandeling van de STS-oplossing. her boven- 
staande water worden geloosd op de riolering. Indien deze ontbreekt 
moet het bovenstaande water worden afgevoerd naar de veiling. alwaar 
lozing op  de riolering kan plaatsvinden. Ook deze maatregel kan direkt 
worden g eïm p 1 e m e n t e e r d . 

De bewaarruimten moeten bij voorkeur droog worden gereinigd. Indien 
toch water wordt gebruikt kan het water, na afscheiden van de onopge- 
loste bestanddelen, worden geloosd op de riolering of per as worden 
aangeleverd op een rwzi. Gelet op de aard van de verontreiniging en de 
investeringen die moeten worden gedaan is een termijn van 1 jaar een 
reële periode voor de implementatie van deze maatregel. 

Voor de implementatie van maatregelen ten behoeve van de sanering 
van condens-, beregenings en lekwater kasopstanden wordt verwezen 
naar de rapportage van de subwerkgroep Glastuinbouw van Cuwvo-VI. 
Het condens-, beregenings en lekwater van schuren moet worden 
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hergebruikt. Een reële periode voor de implementatie van deze maatre- 
gel is 1 jaar. 

Een overzicht van de verschillende afvalwaterstromen, de saneringsmaat- 
regelen, de kosten en de termijnen voor implementatie bij bestaande 
bedrijven wordt gegeven in tabel 5.4. 



. .  

Tabel 5 . 4  Overzicht van de mogelijke afvaluaterstromen, de hierbij behorende saneringsmaatregelen, de kosten en de implernentatiedatuni bij t>c\rdciridc bedr ijven. 

afvaluaterstroom prevent ie saneringsmaatregel voorziening investering jaarlijkse i iitpi enient a t i edatum 
kos t en 

spoelwater bloembollen nettenteelt 
kluitenscheider 

percolaat organisch afval- 
en coirposteringshopen 

percolaat potgrondhopen 

sanitair afvalwater 

maatregelen ter bescherming aanleg beton- f 140,--/ f 40,--/ 
van de bodem' bassin f 160, - -/m3 f 50, --/inJ 

aanleg grond- f 4 0 , - - /  
bass i n f 60,- - /m3 f 16,--/ 

recirculeren via bezinkvoor- f 2 4 , - - / m 3  
ziening en/of hydrocycloon; 
een evt. overschot herge 
bruiken voor andere doelein- 
den of verspreiden over land 
(ontheffing Lozingenbeslui t 
bodenbescherming nodig) 

mestdichte plaat met op- 
staande randen en opvang 
voor percoiaat' 

percolaat terugvoeren 
naar organisch afval- of 
composter ingshoop'.' 

evt. overschot voorkomen 
door overkappen of evt. 
afdekken"' 

voorkómen dat percoiaat in 
bodem, oppervlaktewater of 
riolering komt door bijv. 
overkappen of afdekken '*' 
bestaande lozing op opper- 
vlaktewater: beëindigen als 
oppervlaktewaterkualiteit  
daartoe aanleiding geeft' 
nieuue lozing: afhankelijk 
van de vervuilingsuaarde 
geldt een afstand waarbinnen 
aansluiting op de riolering 
moet plaatsvinden, indien 

mestdichte f 7.500, - -  f 9,--/m3 
vloer + (100 m3) 
buf f erput f 17.000,-- f 6,--/m3 

( 4 0 0  m3) 

f 2 5 0 , - - /  
overkapping f 350, --/m' 

afdekken 
p.m. 

overkappen f 2 5 0 , - -  
tot 

af dek ken f 350,--/m2 
p.m. 

p.m. 

p.m. 

1 juli 1994 

1 juli 19953 

1 juli 19953 

di rekt 

di rekt 



i' ' 

afvalwaterstroom prevent ie saneringsmaatregel voorziening investering jaarlijkse implementatiedatun 
kosten 

vervolg sanitair afvalwater 

Reini gi ngsweter mech i nes 
en werktuigen (m.u.v. 
spuitapparatuur) 

spuitrestenten, reinigings- 
water spui tapperatuur 

restanten darpelbad schuimen onder 
druk 

aansluiting niet mogelijk 
is: afvoeren per as naar 
ruzi of gezuiverd lozen op 
de bodem of op oppervlakte- 
water als waterkwaliteit dit 
toelaat2 

reinigen op het perceel op 
een zodanige wijze dat er 
geen afspoeling naar opper- 
vlaktewater plaatsvindt. 

reinigen op wasplaats: 
recirculeren via bezinkvoor- 
ziening; evt. overschot op 
de bodem brengen 

hergebruiken 

opvangen ter Verwerking 
(bijv. carbo flo) 
(bij voorkeur op een centrale 
lokatie) 

pomp p-m. 

waspl aats f 10.000,-- f 800,-- 

opvangva t p-m. 

meegeven tijdens planten met 
plantgoed dat reeds met de 
dompelvloeistof is behandeld 

gebruiken els spuitvioeistof 
in de periode van kort voor 
het planten tot kort na 
opkomst van de bollen ter 
bestrijding van schinmel- opvangva t p-m. 
ziekten, voor zover en op de 

verwerking: 
f 160,--/m3 

f 500,--/ 
f 1000,--/m3 

di rekt 

1 juli 1594 

zodra beschikbaar 

di rekt 

direkt 

direkt 



..... .... 

iiiipleiiientat I edatum afvaluaterstroom prevent i e saneringsmaatregel voorziening investering jaarlijkse 
kosten 

vervolg restanten dompelbad 

Voorbehandelingsuater 
bol bloemen 

reinigingsuater 
beuaar ruimten e .d. 

condens-, beregenings, 
Lekwater kasops tanden 

condens-, beregenings- 
en lekwater schuren 

droog reinigen 

wijze waarop zulks ingevolge 
de Eestrijdingsmiddelenuet 
i s  toegestaan 

afvoeren naar een verwerker 
ter verbranding 

afvoeren naar de veiling o f  
in geval S T S ,  behandelen met 
neerslagreagens en bovenstaande 
vloeistof lozen op riolering, 
bij ontbreken van riolering, 
afvoeren van bovenstaand uater 
naar de veiling 
neerslag afvoeren naar 
KCA - depo t 

opvangva t f 100,-- /  
f zoo,-- 

di rekt 

1 juli 1994 afscheiding onopgeslote bezi nksel - f 1.800,-- f 150, - - 
bestandsdelen en aansluiten afscheider 
riolering 

Cuuvo-glastuinbouw Cuuvo-glastuinbouw Cuuvo-glastuinbouu Cuuvo-glastuinbouu 

hergebruik 1 juli 1994 

1. Vet bodenbescherming of Vet Milieubeheer 
2. Uet verontreiniging opperviakteuateren 
3. of zoveel eerder als er in het kader van de Vet Milieubeheer nadere inrichtingsmaatregelen uorden voorgeschreven 
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6 

6.1 

BELEID 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het waterkwaliteitsbe- 
leid in zijn algemeenheid en het beleid met betrekking tot bestrijdings- 
middelen en nutriënten in het bijzonder. 

In de Derde Nota Waterhuishouding (Derde Nota; lit. 37) is het beleid 
geschetst voor de periode 1990 - 1994 m.b.t. het landelijk integrale 
waterbeheer. Hierbij worden tevens de doelstellingen op langere termijn 
weergegeven. Het beleid t.a.v afvalwaterlozingen, zoals is aangegeven in 
de Derde Nota, komt overeen met het beleid, zoals weergegeven in het 
IMP-water 1985-1989 (lit. 38), met dien verstande dat nu voor fosfaat en 
stikstof de emissie-aanpak moet worden gevolgd. 
Het realiseren van de doelstellingen van dit beleid voor de stoffen welke 
vanuit de land- en tuinbouw in het aquatisch milieu terecht komen is niet 
eenvoudig. In de nota Wvo-vergunning verlening in de land- en tuin- 
bouw; stand van zaken (lit. 39) is daartoe een aanzet gegeven, waarbij is 
voortgebouwd op de aanbevelingen zoals deze in het CUWVO-rapport 
"Emissie problematiek agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen" 
(lit. 1) zijn gedaan. 

Algemeen waterkwaliteitsbeleid 

Om vanuit de huidige toestand (1990) de streefbeelden voor de water- 
huishoudkundige systemen te bereiken wordt in de Derde Nota een 
strategie gegeven. Eén van de punten is het versneld terugdringen van de 
verontreiniging. 

6.1.1 Beleidsuitgangspunten 

_- 
De beleidsuitgangspunten ten aanzien van lozingen zijn: de vermindering 
van de verontreiniging en het stand-still beginsel. 

Vermindering van de verontreiniging 

Het uitgangspunt, vermindering van de verontreiniging, houdt in dat de 
verontreiniging, ongeacht de stofsoort die wordt geloosd, zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Voor bedrijven betekent dit dat proceskeuze en interne 
bedrijfsvoering hierop zoveel mogelijk moeten worden afgestemd. Indien 
een wezenlijke saneringsinspanning (bijv. het bouwen van een zuiverings- 
installatie) noodzakelijk is, wordt aniankeiijk van de stofsoort onder- 
scheid gemaakt tussen een tweetal sporen: de emissie-aanpak en de 
waterkwaliteitsaanpak. 
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Emissie-aanpak 

De emissie-aanpak houdt in eerste instantie in, dat onafhankelijk van de 
te bereiken waterkwaliteitsdoelstelling een inspanning moet worden 
geleverd om verontreiniging te voorkomen. Hierbij wordt afhankelijk van 
de eigenschappen van een stof (zoals toxiciteit, persistentie, carcinogeni- 
teit, bioaccumulatie) onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen (bijv. 
kwik, cadmium) en de overige stoffen die qua eigenschappen relatief wat 
minder schadelijk zijn (bijv. koper, zink). Voor zwarte-lijststoffen geldt in 
beginsel dat de verontreiniging door deze stoffen moet worden beëin- 
digd. Geprobeerd moet worden om zo dicht mogelijk bij een nullozing te 
komen. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de 
beste bestaande technieken. Mocht na toepassing van deze technieken 
de restlozing tot onaanvaardbare concentraties in het oppervlaktewater 
leiden, dan zijn verdergaande maatregelen nodig, hetgeen kan leiden tot 
een lozingsverbod. 
Voor de overige stoffen, is een saneringsinspanning vereist door toepas- 
sing van de best uitvoerbare technieken. Indien na toepassing van deze 
technieken de restlozing leidt tot het niet voldoen van de kwaliteit van 
het oppervlaktewater aan de gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen, 
kunnen evenzo verdergaande maatregelen worden geëist. 

Waterkwaliteitsaanpak 

De waterkwaliteitsaanpak wordt gevolgd voor relatief onschadelijke 
verontreinigingen: van nature in het oppervlaktewater voorkomende 
stoffen met een geringe mate van toxiciteit (zoals chloride en sulfaat). 
De mate waarin maatregelen ter beperking van de lozingen van deze 
stoffen moeten worden genomen, is primair afhankelijk van de heersen- 
de waterkwaliteit in relatie tot de waterkwaiiteitsdoelstellingen. Wordt de 
waterkwaliteitsdoelstelling overschreden, dan dient te worden bezien 
welke saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn om wel aan de voor dat 
water geldende waterkwaiiteitsdoelstellingen te voldoen. In situaties 
waarin de waterkwaliteit in belangrijke mate wordt bepaald door de 
waterkwaliteit bovenstrooms van de lozing, dan wel door diffuse lozin- 
gen, kan het strikt hanteren van dit uitgangspunt voor individuele 
lozingen ter plaatse leiden tot te extreme eisen. De  te treffen maatrege- 
len zullen in dergelijke situaties dan ook bezien moeten worden in relatie 
tot de saneringsmaatregelen die elders noodzakelijk en te voorzien zijn. 
Dit geldt ook indien verder-gaande maatregelen op basis van de emissie- 
aanpak overwogen worden. 
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Stand-still beginsel 

Evenals voor het uitgangspunt vermindering van de verontreiniging is het 
stand-still beginsel uitgewerkt voor zwarte-lijststoffen en voor overige 
stoffen. Het stand-still beginsel voor zwarte-lijststoffen houdt in dat 
emissies van deze stoffen, gerekend over een bepaald beheersgebied. 
niet mogen toenemen. Onder het totaal aan lozingen wordt in dit geval 
verstaan de som van de directe - en indirecte lozingen. Aan het stand- 
still beginsel kan overigens voor de zwarte-lijststoffen geen absolute 
betekenis worden gehecht, daar een dergelijke uitleg in extremo er toe 
kan leiden dat een nieuwe lozing, ook al is deze gezuiverd met de beste 
bestaande techniek, ontoelaatbaar zou zijn. Er is wel een goede argu- 
mentatie nodig om van het beginsel af te wijken. Voor de overige stoffen 
geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. 

De betekenis van het stand-still beginsel voor de overige stoffen is vooral 
gelegen in de verplichting van de waterkwaliteitsbeheerder om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater dat in zijn beheer is te volgen, 
eventuele significante verslechteringen op het spoor te komen, te onder- 
zoeken wat daarvan de oorzaken en gevolgen zijn en om vervolgens te 
bezien of een verslechtering al dan niet beïnvloedbaar c.q. aanvaardbaar 
is. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in een toetsing vooraf 
en achteraf. 

Ingeval van toekomstige lozingen dient vooraf te worden nagegaan, in 
hoeverre de lozing de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater 
zal beïnvloeden. Wordt verwacht dat de waterkwaliteit inderdaad hignifi- 
cant achteruit zal gaan, dan wil dit nog niet zeggen dat een derCrlijkc 
achteruitgang steeds onacceptabel is; de diverse belangen zullen diin 
moeten worden afgewogen. 

Bij een toetsing achteraf wordt een beoordeling gemaakt van de ontwik- 
keling van de waterkwaliteit over een bepaalde periode. Qua uitwerking 
komt dit er op neer dat de verandering van de waterkwaliteit voor iedere 
parameter afzonderlijk moet worden bezien. Ingeval van een geconsta- 
teerde verslechtering van de waterkwaliteit dient de waterkwaliteitsbe- 
heerder onderzoek in te stellen naar de oorzaken hiervan. Op grond van 
dat onderzoek zal bepaald moeten worden of en zo ja welke stappen 
moeten worden ondernomen om de toestand te herstellen. 
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6.1.2 Streefbeelden en Streef- en Grenswaarden (Algemene milieukwaliteit) 

i 

Voor verschillende waterhuishoudkundige systemen zijn in de Derde 
Nota streefbeelden aangegeven. Deze streefbeelden zijn richtinggevend 
voor het beleid, zij omvatten meer dan alleen de kwaliteit van het water 
(integraal waterbeheer). In land- en tuinbouwgebieden hebben we veelal 
te maken met relatief kleine oppervlaktewateren. Het streefbeeld voor 
gegraven wateren en in het bijzonder voor sloten is dat sloten helder 
water bevatten zonder dominantie van kroos, met een grote diversiteit 
aan flora en fauna. Verder wordt aangegeven dat de mate van natuur- 
lijkheid van de levensgemeenschap in de sloot gedifferentieerd moet zijn, 
afhankelijk van de aard en intensiteit van het landgebruik in het gebied 
en het slootbeheer. Voorts wordt aangegeven dat landelijk gezien alle 
variëteiten van meer naar minder natuurlijk, voorkomen. Voor één 
individuele landbouwsloot kan men dit streefbeeld moeilijk vertalen naar 
getalsmatige normdoelstellingen, maar voor een (deel van) een beheers- 
gebied kunnen zij toch aanleiding geven tot maatregelen. Voor het 
bereiken van de streefbeelden is ondersteuning nodig van andere beleids- 
terreinen. Dit geldt met name voor het reduceren van de belasting van 
het oppervlaktewater ten gevolge van het gebruik van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Het beleid dat hiervoor 
gevoerd moet worden is onder meer geformuleerd in het kader van de 
Structuurnota Landbouw (SNL) (lit. 41), het Nationaal Milieubeleidsplan 
Plus (NMP+) (lit. 42) en het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP- 
G)  (lit. 2). O p  basis van de maatregelen die in deze nota’s zijn voorzien 
wordt een reductie van de belasting van het oppervlaktewater en het 
grondwater met nutriënten en bestrijdingsmiddelen in de komende jaren 
verwacht. De streefbeelden voor de verschillende waterhuishoudkundige 
systemen zijn vertaald in toetsbare doelstellingen voor het beleid, zoals 
de streef- en grenswaarden voor de waterkwaliteit (voorheen Algemene 
Milieukwalit ei t). 

In de Derde Nota worden de getalswaarden welke behoren bij deze 
Algemene Milieukwaliteit (AMK, kwaliteitsdoelstelling 2000) voor water 
en waterbodem weergegeven. De kwaliteitsdoelstelling 2000 beoogt op 
grond van de beschikbare ecotoxicologische gegevens een eerste schat- 
ting te geven van een minimaal algemeen beschermingsniveau. Dit houdt 
in dat deze waterkwaliteitsdoelstelling in elk geval moet worden nage- 
streefd (inspanningsbeginsei). In de onlangs verschenen Nota van wijzi- 
gingen Derde Nota Waterhuishouding (lit. 43) wordt aangegeven dat de 
benaming van de getalswaarden voor de Algemene Milieukwaliteit 
(kwaliteitsdoelstelling 2000) voor het zoete oppervlaktewater en de 
waterbodem wordt gewijzigd in grenswaarde voor het oppervlaktewater. 
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In het beleidsstandpunt over de notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen 
bodem en water (lit. 44) worden tevens voor 31 stoffen streefwaarden 
voor het oppervlaktewater aangegeven. 

." 

6.2 

6.2.1 

Athankelijk van de aard en functie van een oppervlaktewater kan ook 
een bijzondere milieukwaliteit worden vastgesteld, welke (evt. op onder- 
delen) strenger is dan de Algemene Milieukwaliteit. 
In de Derde Nota wordt overigens aangegeven dat sommige getalswaar- 
den in de planperiode (1990 - 1994) niet gehaald zullen worden en dat 
dit met name geldt voor nutriënten en gehaltes aan bepaalde bestrij- 
dingsmiddelen in lokale watergangen grenzend aan agrarische percelen, 
onmiddellijk na de toepassing van de betreffende middelen. 

Beleid t.a.v. bestrijdingsmiddelen en nutriënten 

Bestrijdingsmiddelen 

Bestrijdingsmiddelen worden in de land- en tuinbouw op grote schaal 
gebruikt (17.000 tot 21.000 ton per jaar 0.b.v. werkzame stof). Voor 
organische microverontreinigingen, waaronder bestrijdingsmiddelen, is in 
de Derde Nota voor 1995 een reductiedoelstelling voor de emissie naar 
het oppervlaktewater aangegeven van tenminste 50 % en  voor een 
aantal stoffen van 90 % t.o.v. 1985. In internationaal verband (Derde 
Noordzeeconferentie) is afgesproken dat voor een aantal geselecteerde 
verbindingen, waaronder bestrijdingsmiddelen, een reductie in de toevoer 
via rivieren en estuaria naar de Noordzee van 50 % of meer gerealiseerd 
dient te worden 

Van de 132 (potentiële) zwarte-lijststoffen, welke voorkomen op lijst I 
van de EG (lit. 45) behoren er meer dan 50 tot de categorie bestrijdings- 
middelen. Veel van de overige bestrijdingsmiddelen kunnen gezien hun 
aard eveneens als zodanig worden aangemerkt. Hiervoor geldt in princi- 
pe dat in ieder geval de beste bestaande technieken moeten worden 
toegepast om de emissie te saneren. 
Een probleem hierbij is dat een belangrijk deel van de bestrijdingsmidde- 
len vanuit de land- en tuinbouw veelal diffuus "geloosd" wordt. De WVO 
biedt op dit moment maar beperkte mogelijkheden om deze emissies te 
reguleren. De bescherming van het oppervlaktewater tegen deze emissies 
is momenteel in grote mate afhankelijk van het beleid dat reeds gevoerd 
wordt of nog moet worden ontwikkeld voor andere milieucomparti- 
menten en/of voor andere beleidsterreinen. 
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In de op 17 juni 1991 verschenen regeringsbeslissing MJP-G wordt 
aangegeven welke maatregelen getroffen gaan worden om o.a. een 
reduktie in de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en 
tuinbouw naar het oppervlaktewater en grondwater te realiseren. 
De beleidsstrategie wordt in het MJP-G in drie hoofdlijnen samengevat; 
- vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming. 
- vermindering van de omvang van het gebruik van chemische 

- vermindering van de emissie van chemische bestrijdingsmiddelen naar 

Verder wordt aangegeven dat in aanvulling daarop, op basis van de 
Milieucriteria notitie (lit. 44), door stofgericht beleid in het kader van de 
Bestrijdingsmiddelenwet, de vanuit milieu- en arbeidshygiënische overwe- 
gingen noodzakelijke sanering van het bestrijdingsmiddelenpakket zal 
worden gerealiseerd. 

bestrijdingsmiddelen. 

het milieu. 

De emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater is te 
onderscheiden in een emissie vanuit de vollegrondsteelten en een emissie 
vanuit de beschermde teelten (o.a. kasteelten). Voor de vollegrondsteel- 
ten geldt dat een reduktie van emissies van bestrijdingsmiddelen wordt 
verwacht door afname van het gebruik en door invoering van maatrege- 
len die verspilling, onzorgvuldig en ondoelmatig gebruik zullen voorko- 
men. Daarnaast zullen emissie beperkende maatregelen worden getrof- 
fen. Voor de kasteelt is het beleid er met name op gericht om over te 
gaan op  substraatteeiten met recirculatie van het proceswater. Hierbij 
zullen "gesloten" systemen verplicht worden. 
De maatregelen moeten t.o.v. de huidige emissie volgens het MJP-G in 
1995 resulteren in een reduktie van de emissie naar het oppemlaktewa- 
ter voor alle teeltsektoren van meer dan 70 % tot meer dan 90 % in het 
jaar 2000. Voor de beschermde teelten wordt volgens het MJP-G in 1995 
een emissie reductieniveau verwacht van ca. 85 %. Voor de emissie naar 
het grondwater wordt verwacht dat deze in het jaar 2000 nog slechts 
enkele procenten van de huidige emissie zal bedragen. 

Voor de bloembollen- en bolbloementeelt wordt in de rapportage van de 
werkgroep bloembollenteelt aangegeven hoe de omvang van het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en daarmee samenhangend de emissie van 
bestrijdingsmiddelen naar het milieu kan worden teruggedrongen. O p  
basis van de in het sektorplan aangegeven maatregelen en de daarbij 
gehanteerde uitgangspunten worden voor de perioden tot 1995, 2000 en 
2010 voor wat betreft de omvang van het verbruik de in de tabellen 6.1 
en 6.2 aangegeven reductiepercentages haalbaar geacht. 
Hierbij wordt aangegeven dat globaal genomen de emissie naar het 
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milieu als gevolg van het bestrijdingsmiddelengebruik zal dalen met de in 
deze tabellen genoemde totaalpercentages. Daarnaast wordt door het 
nemen van specifiek op emissiereductie gerichte maatregelen, een 
additionele reductie gerealiseerd. 

Tabel 6.1. Reductie van het bestrijdingsmiddelenverbruik uitgedrukt als percentage van 
het huidige verbruik in de bloembollenteelt 

Middelen ten behoeve van 1995 2000 2010 

grondontsmetting 
grondbehandeling 
geuasbespuiting 
bolontsmetting 
ruimtebehandeling 
onkruidbestrijding 

21 -31 31 -44  31 - 4 4  
2-3 4-5 5 - 7  

10-17 13-22 14-23 
p.m. p.m. p.m. 
< 1  < 1  < 1  
< 1  < 1  < 1  

totaal 33-53 48-73 50-76 

bron: rapportage werkgroep bloembollenteelt 

Tabel 6.2. Reductie van het bestrijdingsmiddelenverbruik uitgedrukt als percentage van 
het huidige verbruik in de bolbloementeelt 

Middelen ten behoeve van 1995 2000 2010 

grondontsmetting 
grondbehandeling 
geuasbespuiting 
bolontsmetting 
ruimtebehandeling 
onkruidbestrijding 

38 38 38 
26 29 29 

1 1 1 
p.m. p.m. p.m. 
p.m. p.m. p.m. 
p.m. p.m. p.m. 

totaal 65 68 68 

bron: rapportage uerkgroep bloembollenteelt 

Voor een uitwerking van de maatregelen om de reductiepercentages te 
realiseren wordt verwezen naar de rapportage van de werkgroep bloern- 
bollenteelt. Tevens is, nauw verbonden aan het MJP-G, voor de komen- 
de jaren een onderzoeksplan op het terrein van gewasbescherming 
opgezet (lit. 47). Naast algemene bedrijfstakoverschrijdende onderzoeks- 
gebieden als onderzoek naar resistente rassen, toedieningstechnieken en 
emissiebeperkende maatregelen en biologische bestrijding worden 
specifiek voor de bloembollen-'en bolbloementeelt o.a. de volgende 
onderzoeksgebieden genoemd: 
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- ontwikkelen van adequate bemonsteringsmethoden ter bepaling van 

- de ontwikkeling van geïntegreerde bedrijfssystemen waarin o.a. 

- fysische grondontsmetting (inundatie, diepdelven); 
- verkrijgen ziektevrij uitgangsmateriaal; 
- het telen op andere substraten voor uitgangsmateriaal en 

- gebruikswaarde- en veredelingsonderzoek t.b.v. resistenties; 
- onderzoek naar geleide en geïntegreerde bestrijding; 
- ontwikkeling van mechanische onkruidbestrijding. 

bodemgezondheid; 

vruchtwisselingsaspecten worden bestudeerd; 

bolbloementeelt; 

Voor dit CUWO-rappor t  zijn met name de maatregelen van belang die 
betrekking hebben op de activiteiten die niet op de percelen, maar op of 
rond de bedrijfsgebouwen plaatsvinden. 

6.2.2 Nutriënten 

Voor nutriënten (stikstof en fosfaten) wordt in de Derde Nota gesteld 
dat ook voor deze stoffen in plaats van de waterkwaliteitsaanpak, de 
emissie-aanpak geldt, zodat in ieder geval de best uitvoerbare technieken 
moeten worden toegepast om een lozing te saneren. Ais grenswaarde 
voor het oppervlaktewater wordt voor stikstof en fosfaat een gehalte 
aangegeven van resp. 2,2 mgJ (0.b.v. N-tot.) en 0,15 mg/i (0.b.v. P-tot.), 
waarbij is aangegeven dat afwijkingen van nature zijn toegestaan. 

In internationaal verband is tevens een reductiedoelstelling afgesproken 
van 50 % van de fosfaat- en stikstofemissies die vanuit de verschillende 
bronnen het oppervlaktewater belasten per 1995 t.o.v. 1985. Tevens 
wordt aangegeven dat het beleid is gericht op het reduceren van de 
uitspoeling van nutriënten naar grondwater. 
Evenals voor de bestrijdingsmiddelen geldt ook dat nutriënten vanuit de land- 
en tuinbouw veelal diffuus worden geloosd. Ook hier biedt de WVO 

beperkte mogelijkheden om de emissie te reguleren en is men in belang- 
rijke mate afhankelijk van het beleid dat reeds gevoerd wordt of nog 
ontwikkeld moet worden voor andere milieucompartimenten en/of voor 
andere beleidsterreinen. Hierbij kan b.v. worden gedacht aan maatrege- 
len in het kader van de Wet bodembescherming, in het bijzonder het 
Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Daar de maatregelen die hierin ujn 
opgenomen met name betrekking hebben op  dat deel van de activiteiten 
die plaats vinden op de percelen zal aan dit aspect in het tweede deel 
van dit rapport nader aandacht worden besteed. 



-99- 

6.3 

6.4 

Beleid t.a.v. afvalstoffen 

In zijn algemeenheid is het beleid er op gericht om de hoeveelheid 
afvalstoffen te verminderen. In dit verband kan het Convenant Verpak- 
kingen (lit. 48) worden genoemd dat door het bedrijfsleven en het Min. 
van VROM is afgesloten. Hiernaast zijn plannen in ontwikkeling voor 
het op grote schaal gescheiden inzamelen van afvalstoffen en het com- 
posteren van groente-, fruit- en tuinafval (aktieprogramma GFT). 
Bij de teelt van bloembollen en bolbloemen komen ook afvalstoffen vrij. 
Hierbij kan gedacht worden aan spoelwater van bollen, spoel- en zeef- 
grond, afgewerkte dompelbaden, verpakkingsmateriaal, organische 
afvalstoffen (vnl. plantaardig enpotgrond) en landbouwplastic. De 
hoeveelheid afval kan sterk worden teruggedrongen door middel van 
hergebruik. Een groot deel van dit afval bestaat uit organisch materiaal 
dat gecomposteerd kan worden. Momenteel worden experimenten uitge- 
voerd betreffende compostering van afvalstoffen van bloembollenbedrij- 
ven op zowel centraal- als op bedrijfsniveau. 

Beleid van de bedrijfstak 

Naast het door de overheid aangegeven beleid, heeft ook de bedrijfstak 
zelf een beleid met betrekking tot het milieu opgesteld. Door het 
Landbouwschap is in 1989 een Integraal milieu aktieplan voor de land- 
en tuinbouw (lit. 5) uitgebracht. Hierin wordt een beeld gegeven van het 
milieubeleid zoals dat voor de land- en tuinbouw wordt voorgestaan. 
Onderdeel van dit Milieu aktieplan zijn de sectorale milieu aktieplrinnen. 
waaronder het Milieu aktieplan bloembollenteelt. 
Doelstellingen van dit Milieu aktieplan bloembollenteelt zijn: 

- Het verminderen van de structurele afhankelijkheid van het gebruik 
van chemische middelen ten behoeve van de gewasbescherming. 

- Een substantiële afname van het gebruik van chemische middelen, 
uitgedrukt in hoeveelheden werkzame stof. 

- Het nemen van structurele maatregelen die tot een evenwichtige 
bemesting leiden. 

- Het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken of afvoeren 
van agrarisch (voornamelijk organisch) afval. 

-- 

In het plan worden een aantal mogelijkheden aangegeven om de doel- 
stellingen te kunnen realiseren. 
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Tevens is door het Landbouwschap een studie gepresenteerd (lit. 49) 
waarin wordt aangegeven welke maatregelen in aanvulling op het huidige 
mest- en milieubeleid kunnen worden genomen om de stikstofbelasting 
van het milieu terug te dringen. Voor de bloembollentelers zou o.a. een 
mineralenboekhouding in 1995 voor 50 % moeten zijn ingevoerd. Het 
Landbouwschap verwacht dat door de maatregelen in 1995 en 2000 een 
stikstofreductie zal worden bereikt van respectievelijk 25 % en 31 %. 

Door de bloembollentelers en -handelaren verzameld in het Milieuplat- 
form Bloembollensektor is het Strategisch milieuplan (lit. 34) uitgebracht. 
In het plan worden verbeteringen en aanpassingen aangegeven die 
volgens het bedrijfsleven uiteindelijk moeten leiden tot een teeltwijze, 
opslag en handel die minder schade aan het milieu oplevert. Zo wordt in 
het plan gewezen op de mogelijkheden voor een gerichtere en zuinigere 
manier van grondontsmetten, het toepassen van warmwaterbehandeling 
voor de ontsmetting van bloembollen waar dit mogelijk is en op de 
mogelijkheden om het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding 
van onkruiden, ziekten en plagen te verminderen. Verder wordt er in het 
plan gewezen op  het bijhouden van een mineralenboekhouding, waar- 
door telers beter in staat zijn een bemestingsplan op te stellen en op de 
mogelijkheid van het gebruik van organische meststof (compost, gft- 
compost en groenbemesting) om de kunstmestgift te beperken. Hierbij 
wordt aangegeven dat het gebruik van compost gemaakt van organisch 
afval afkomstig van de bloembollenbedrijven als bijkomend voordeel 
heeft dat een grote hoeveelheid afval kan worden hergebruikt. In het 
plan wordt verder aangegeven dat de lozing van afvalwater dat vrijkomt 
bij het spoelen van bollen door het gebruik van gesloten spoelsystemen 
overbodig gemaakt zal worden. De kosten voor de bloembollentelers om 
een milieuzorgsysteem te ontwikkelen, waarin de in het plan genoemde 
aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen worden voor de komen- 
de jaren geraamd op veie tientallen miljoenen guldens. 

De gezamenlijke inspanning van overheid en bedrijfstak bij de uitvoering 
van het beleid zal moeten leiden tot een verminderde emissie van zowel 
bestrijdingsmiddelen ais nutriënten naar het milieu. 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de juridische kaders 
waarbinnen de verschillende maatregelen kunnen worden voorgeschre- 
ven. 
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7 

7.1 

JURIDISCH KADER 

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de wetten en besluiten die 
van toepassing zijn op de problematiek van de emissies atkomstig van 
bloembollen- en bolbloementeelt bedrijven. Voor een meer uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar het CUWVO-rapport Emissieproble- 
matiek agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen (lit. 1). 

Zoals in bovengenoemd CUWVO-rapport reeds in zijn algemeenheid 
voor agrarische bedrijven is aangegeven geldt ook voor bloembollen- en 
bolbloementeeltbedrijven dat met name de Wet verontreiniging opper- 
vlaktewateren ( WVO), de Bestrijdingsmiddelenwet (Bmw), de We t Mi- 
lieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb) van belang zijn 
als kader voor het treffen van maatregelen om de emissies afkomstig van 
deze bedrijven te reguleren. Tevens zijn in de Wet op de waterhuishou- 
ding (Wwh) o.a. regels gesteld met betrekking tot het opstellen van 
beheersplannen door de verschillende overheden. Naast de genoemde 
wetten is er door de overheid en het bedrijfsleven ook een convenant 
afgesloten betreffende het omgaan met verpakkingen. Door het Land- 
bouwschap is een verordening opgesteld met betrekking tot het reinigen 
van verpakkingen van bestrijdingsmiddelen. 

In dit deelrapport beperken we ons tot de activiteiten op en rond het 
bedrijfsterrein. 

Kader vergunningverlening 

Het belangrijkste wettelijke kader van waaruit de waterkwaliteitsbeheer- 
ders regels kunnen stellen met betrekking tot emissies afkomstig van 
bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven is de WVO. 

In de WVO wordt gesteld dat het niet toegestaan is om zonder vergun- 
ning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlakte- 
water (met inbegrip van de waterbodem) te brengen. Dit geldt voor 
lozingen die plaatsvinden via een werk of door middel van afstroming. 
Lozingen op de gemeentelijke riolering zijn in principe alleen vergun- 
ningplichtig in het kader van de WVO als de lozingen afkomstig zijn van 
bedrijven die in de AMvB-inrichtingen als zodanig zijn aangewezen. 
Bloembollen- en bolbloementeelt bedrijven zijn op dit moment niet 
aangewezen in deze AMvB-inrichtingen. Bij lozingen op de gemeentelij- 
ke riolering kan de gemeente lozingseisen stellen op  basis van de ge- 
meentelijke rioleringsverordening. 
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7.2 

In de model-lozingsverordening van de Vereniging Nederlandse Ge- 
meenten (VNG) van 1987 kon voor bloembollen- en bolbloementeeltbe- 
drijven worden volstaan met een kennisgeving aan burgemeester en 
wethouders. In de nieuwe model-lozingsverordening voor lozing op de 
riolering van december 1992 is dit gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat ook 
voor lozingen van bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven bij lozing 
op de riolering een vergunning bij burgemeesters en wethouders van de 
betrokken gemeente moet worden aangevraagd. 

In het kader van de zorgplicht voor de aanleg van de riolering zullen de 
gemeenten een zekere financiële inspanning dienen te leveren om het 
gemeentelijk riool tot een zodanig punt door te trekken dat aansluiting 
mogelijk wordt. Los hiervan staat de financiële inspanning die bewoners 
en/of eigenaren van woningen en bedrijven moeten leveren om aan te 
sluiten op de riolering. Voor lozingen in de bodem is dat eenduidig 
geregeld in het Lozingenbesluit bodembescherming op basis van criteria 
ten aanzien van omvang van de lozing in combinatie met de afstand tot 
de riolering. De Wet milieubeheer zal dit voor lozingen op oppervlakte- 
water op vergelijkbare wijze nadrukkelijk regelen. Gedeputeerde Staten 
krijgen dan de bevoegdheid om voor gedeelten van het grondgebied van 
de gemeente een vrijstelling te verlenen van de zorgplicht voor de aanleg 
van riolering. 

Vorm vergunningverlening 

De Wet milieubeheer voorziet in het opnemen in de WVO van een 
bevoegdheid tot het stellen van algemene regels met betrekking tot 
lozingen op oppervlaktewater. De wettelijke basis voor algemene regels 
krachtens de WVO is vastgelegd in de artikelen 2a tot en met 2e van deze 
wet. Algemene regels kunnen zich zowel richten op het lozen van een 
bepaalde, bij AMvB aangewezen, categorie stoffen ais op het lozen 
vanuit een bepaalde, bij AMvB aangewezen, categorie van inrichtingen. 
Er  zal in de praktijk, uit het oogpunt van handhaving, vooral met 
algemene regels voor diverse categorieën van inrichtingen worden ge- 
werkt. 

In een AMvB op basis van artikel 2a van de WVO kunnen regels worden 
opgenomen die nodig zijn ter bescherming van het oppervlaktewater 
tegen verontreiniging, danwel met het oog op een doelmatige werking 
van de betrokken zuiveringstechnische werken. Er  zijn twee soorten 
algemene regels te onderscheiden: 
1. algemene regels met daarnaast een vergunningplicht; 
2. algemene regels zonder vergunningpìicht. 
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7.3 

In het tweede geval dient er in de betreffende &VvB een artikel te 
worden opgenomen dat bepaalt dat de bij of krachtens artikel 1 van de 
WVO gestelde verboden niet gelden met betrekking tot lozingen. beho- 
rend tot een bij de maatregel aangewezen categorie. 
Verwacht wordt dat artikel 2a met ingang van 1 maart 1993 in de WVO 
zal zijn opgenomen. De eerste AMvB op basis van artikel 2a zal naar 
verwachting eerst per 1 januari 1994 van kracht worden. 

De activiteiten die plaatsvinden op de verschillende bloembollen- en 
bolbloementeelt bedrijven hebben een vergelijkbaar karakter. Dit geldt 
ook voor de verschillende emissies die vrijkomen bij deze bedrijven. 
Daar door het uitvoeren van de in dit rapport aangegeven sanerings- 
maatregelen emissies naar oppervlaktewater ten gevolge van aktiviteiten 
in en om de gebouwen worden opgeheven, kan het stellen van algemene 
regels in het kader van de WVO voor de in dit rapport beschreven 
aktiviteiten op bloembollenteeltbedrijven achterwege blijven. Of dit ook 
geldt voor de aktiviteiten op de percelen zal aan de orde komen in het 
tweede deelrapport. 

Relaties met andere (mi1ieu)wetten 

Andere (mi1ieu)wetten die van belang zijn, zijn reeds in de inleiding van 
dit hoofdstuk genoemd. 

7.3.1 Wet op de waterhuishouding 

Met ingang van 1 juli 1990 is de Wet op de waterhuishouding (Wwh) van 
kracht geworden. De Wwh regelt enerzijds de beheersplannen ter 
uitvoering van het integrale waterbeleid en bevat anderzijds een vergun- 
ningenregiem voor de uitvoering en regeling van de kwantitatieve 
aspecten van het beleid. De WVO bevat het vergunningenregiem voor de 
uitvoering en regeling van de kwalitatieve aspecten van het beleid. In de 
beheersplannen kan o.a. worden aangegeven welke functie een bepaald 
oppervlaktewater heeft en/of welke waterkwaliteit binnen een bepaalde 
termijn bereikt moet worden voor een bepaald oppervlaktewater. Tevens 
kunnen in de beheersplannen bepaalde maatregelen worden aangegeven. 
Als voorbeeld kan in dit verband worden genoemd dat een aantal 
waterkwaliteitsbeheerders in het beheersplan opnemen dat nieuwe 
ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater niet meer worden 
toegestaan. Bij de vergunningverlening op grond van de WVO moet 
vervolgens met deze beheersplannen en de daarin voorgestelde maatre- 
gelen rekening worden gehouden (artikel 1, lid 6 van de WVO). 
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7.3.2 

7.3.3 

Bestrijdingsmiddelenwet 

De Bmw bepaald dat het verboden is een bestrijdingsmiddel in de 
handel te brengen en toe te passen tenzij dit middel is toegelaten. 
Punten die voor de emissieproblematiek van belang zijn, zijn met name 
de verplichting van een ieder om ten aanzien van bestrijdingsmiddelen 
en ledige verpakkingen een zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen 
dat geen gevaar voor mens, dier of plant, waarvan de instandhouding is 
gewenst, of voor grond of water ontstaat en het uitvoeringsbesluit bij de 
artikelen 13, 14 en 15 waarin wordt aangegeven dat het verboden is 
gebruikte verpakkingen en resten van al dan niet verdunde bestrijdings- 
middelen zodanig te verwijderen dat zij op enige wijze in het oppervlak- 
tewater kunnen geraken. Hoewel de Bmw niet echt een "milieu-wet" is, is 
het de bedoeling dat bij de toelating van nieuwe middelen milieucriteria 
een grotere rol gaan spelen. 

Sinds 1991 hebben waterkwaliteitsbeheerders ook een beperkte opspo- 
ringsbevoegdheid in het kader van de Bmw. Dit betreft met name 
toezicht op de artikelen 2, 10 en 13 van de Bmw en artikel 13 van het 
Uitvoeringsbesluit Bmw. In geval van een overtreding kan de opspo- 
ringsambtenaar van de waterkwaliteitsbeheerder een procesverbaal 
opmaken. 

Door het Landbouwschap is een verordening (Verordening Reiniging 
Verpakkingen Bestrijdingsmiddelen; lit. 50) opgesteld waarin, wordt 
aangegeven dat een ieder die bestrijdingsmiddelen in de zin van de 
verordening toepast de verpakkingen van bestrijdingsmiddelen onmiddel- 
lijk en aansluitend op de lediging dient te reinigen met apparatuur zoals 
beschreven in de verordening. Het reinigingswater dient hierbij in de 
spuittank te worden gedeponeerd. 

Door het Landbouwschap wordt gewerkt aan een verordening waarin de 
opvang en verwerking van spuitrestanten en reinigingswater wordt 
geregeld. De verwachting is echter dat deze verordening eerst medio 
1993 van kracht wordt. 

Wet Milieubeheer 

In het CUWVO-rapport "Emissie-problematiek agrarische bedrijven en 
bestrijdingsmiddelen I' werd al gemeld dat er  voor agrarische bedrijven 
een tweetal AMvB's uitgewerkt wordt. 
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A de (ontwerp-)AMvB "Besluit akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met 

B de (ontwerp-)AMvB "Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt 
opengrondsteelt I Wet Milieubeheer" 

Wet Milieubeheer". 

Beide AMvB's zijn voor de bloembollen- en bolbloementeelt bedrijven 
van belang. In deze besluiten zullen o.a. regels worden gesteld betreffen- 
de het gebruik van dompelbaden, afvalhopen en wasplaatsen en regels 
voor de opslag, aanmaak en verwerking van bestrijdingsmiddelen. De 
verwachting is dat de AMvB's eerst in 1995 van kracht zullen worden. 

7.3.4 Wet bodembescherming 

Ten opzichte van hetgeen hierover in het CUWVO-rapport "Emissie- 
problematiek agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen " reeds is 
vermeid zijn een paar aanvullingen te noemen. Inmiddels is de tweede 
fase van het Besluit gebruik dierlijke mest ingegaan. De maatregelen die 
hier in beschreven staan gelden echter met name voor de activiteiten die 
plaatsvinden op de percelen en komen dus aan de orde in het tweede 
deel van dit rapport. Een besluit dat wel van invloed is op de activiteiten 
die in dit rapport aan de orde komen is het Besluit van 4 mei 1990, Stb 
217, houdende regels met betrekking tot het in de bodem lozen van 
vloeis toffe n (Lozingenbesl ui t bodem bescherming). 

Lozin ge - n be s I u i t bodem besc he r min g 

Dit Lozingenbesluit bodembescherming is op 1 juli 1990 in werking 
getreden. Voor de lozing van overige vloeistoffen (andere dan huishou- 
delijke lozingen) gold een overgangstermijn van 2 jaar, zodat ook v o o r  
deze lozingen het besluit per juli 1992 van kracht is geworden. Het 
Lozingenbesluit verbiedt in principe alle lozingen van vloeistoffen o p  ot 
in de bodem (het definitief in de bodem brengen) met het oog o p  J e  
bescherming van de bodem. 

Werkingssfeer Lozingenbesluit bodembescherming 

Het besluit is o.a. g& van toepassing op lozingen in de bodem: 
- van grond-, oppervlakte- , hemel- en drinkwater waaraan geen 

- van grondwater gebruikt voor: 
verontreiniging en/of warmte is toegevoegd; 
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7.4 

1. vochtvoorziening van gewassen 
2. schoonmaken van gewassen op het veld 
3. het voorkómen van voor stuifbestrijding opgebracht materiaal; 
via een vloeiveld, bezinkveld, biezenveld of rietveld; 
- van water gebruikt voor het reinigen van werk- en voertuigen die niet 

- door stomen van de bodem; 
- bij bouwrijp maken door opspuiten; 
- bij het toedienen van kunstmeststoffen; 
- bij het gebruik van dierlijke meststoffen of zuiveringsslib (geregeld in 

zijn gebruikt voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen; 

art. 9, wet Bodembescherming). 

Als wordt aangetoond dat een aansluiting op de riolering of dat een 
andere wijze van afvoeren niet mogelijk is kan op  verzoek voor het lozen 
van overige vloeistoffen in de bodem een ontheffing worden verleend 
voor ten hoogste 4 jaar. 

De inwerkingtreding van het Lozingenbesluit bodembescherming heeft 
ook voor bloembol- en bolbloementelers een aantal gevolgen. Zo is b.v. 
het uitrijden van spoelwater van bloembollen over percelen eerst moge- 
lijk als hiervoor een ontheffing wordt verkregen. Na inwerkingtreding van 
de Wet milieubeheer kunnen voor lozingen binnen inrichtingen waarvoor 
een vergunning krachtens de Wet milieubeheer vereist is, geen ontheffin- 
gen meer worden verleend. In plaats daarvan wordt op grond van artikel 
19a van de Wet bodembescherming in het Lozingenbesluit bodembe- 
scherming bepaald dat bij de vergunning krachtens de Wet milieubeheer 
kan worden afgeweken van het verbod in de bodem te lozen. 

Wijziging in wetgeving 

De Wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne met "Vergunningen en algemene regels (VAR)", waarin 
wordt beoogd de vergunningstelsels van de Wet Milieubeheer, de Wet 
geluidhinder, de Wet chemische afvalstoffen, de Afvalstoffenwet en de 
Wet luchmerontreiniging te integreren tot één vergunningstelsel, en 
"Plannen en milieukwaliteitseisen" zijn in het Staatsblad gepubliceerd 
(Stb 1992, 414 resp. Stb 1992, 415). Samen met de huidige Wet algeme- 
ne bepalingen milieuhygiëne (Wabm) zijn deze wetsvöorstellen inmiddels 
samengevoegd tot de Wet milieubeheer. De Wet Milieubeheer is op  1 
maart 1993 in werking getreden. De WVO blijft naast de Wet milieu- 
beheer bestaan. 
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7.5 Gevolgen wetgeving voor de sector 

Op grond van het bovenstaande is duidelijk dat een bloembollenteelt- en 
bolbloementeelt bedrijf te maken heeft met verschillende wetten en 
regels, die tot doel hebben het milieu te beschermen. In deze paragraaf 
zullen de gevolgen van de wet- en regelgeving voor de sector worden 
aangegeven. Hierbij zal waar mogelijk de indeling per afvalwaterstroom 
worden aangehouden. 

Spoelwater eerooid produkt. 

In de praktijk blijkt dat het mogelijk is om het spoelwater van bloembol- 
len te recirculeren via een bezinkvoorziening. In veel gevallen wordt de 
bezinkvoorziening gevormd door een bassin zonder vloeistofdichte 
bodem. Het bassin is hierbij bedoeld voor de opvang van het spoelwater 
en bezinking van onopgeloste bestanddelen. Het bassin kan niet worden 
gezien als een bezink- of vloeiveld. De wetgeving die op dit moment van 
toepassing is op deze activiteit de Wm, Wbb en de WVO. 

In het Lozingenbesluit op grond van de Wbb wordt in art. 25, 1' lid 
aangegeven dat het niet toegestaan is om een lozing van overige vloei- 
stoffen in de bodem uit te voeren. In de toelichting bij dit artikel wordt 
aangegeven dat het hier handelingen betreft die variëren van het inci- 
denteel laten weglopen van bodemverontreinigende stoffen tot het 
systematisch lozen in de bodem. Hiernaast geldt art. 14 van de Wbb. 

Art. 14 Ieder die op  of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in art. 8 - 13 en 
die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem 
kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of 
aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich 
voordoet, deze zoveel mogelijk te beperken en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk 
te beperken en ongedaan te maken. 

Het Lozingenbesluit bodembescherming is volgens art. 2, 2' lid niet van 
toepassing op een lozing binnen inrichtingen waarvoor ingevolge een 
besluit op grond van art. 2a van de Wet Milieubeheer (Stb. 1981. 410) 
ter zake van lozingen in de bodem in het belang van de bescherming van 
de bodem voorschriften geiden. Momenteel wordt gewerkt aan een 
besluit akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer, hetwelk ook voor bloem- 
bollenteeltbedrijven zal gaan gelden. Verwacht wordt dat in dit besluit 
voornoemde voorschriften zullen worden opgenomen. Op het moment 
dat dit besluit van kracht wordt betekend dit dat binnen de inrichting 
e.e.a. is geregeld krachtens de Wet Milieubeheer. Buiten de inrichting 
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geldt dan nog steeds het Lozingenbesluit bodembescherming. 

Het Lozingenbesluit bodembescherming biedt de mogelijkheid aan het 
bevoegd gezag om op een daartoe strekkend verzoek onder voorwaarden 
voor een periode van maximaal 4 jaar een ontheffing te verlenen. 
Verlenging van een verleende ontheffing is mogelijk. 

Teneinde de bodem te beschermen kunnen op grond van de Wet 
bodembescherming maatregelen worden voorgeschreven. Voor de 
opvang van het spoelwater kan hierbij worden gedacht aan het vloeistof- 
dicht uitvoeren van het bassin. Totdat het Besluit akkerbouwbedrijven 
Wet Milieubeheer van kracht wordt moet, indien voor de opvang van 
spoelwater van bloembollen een bassin zonder vloeistofdichte bodem 
wordt gebruikt, een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit 
bodembescherming worden aangevraagd. 
Een knelpunt kan ontstaan als er  een overschot aan spoelwater ontstaat. 
Indien dit overschot aan spoelwater niet kan worden hergebruikt voor 
andere doeleinden binnen het bedrijf zal dit overschot verwijderd 
moeten worden. In paragraaf 4.1 werd reeds aangegeven dat het de 
voorkeur heeft om dit overschot over land te verspreiden. 

Voor het uitrijden van dit overschot aan spoelwater over land is volgens 
het Lozingenbesluit bodembescherming een ontheffing nodig. Het ver- 
dient aanbeveling als het bevoegd gezag voor het uitrijden van dit 
overschot aan spoelwater van bloembollen over land eenzelfde uitzonde- 
ring zou maken als voor het kwalitatief vergelijkbare reinigmgswater van 
werktuigen en machines die niet gebruikt zijn voor de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen. 

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat voor de verwijdering van 
een evt. overschot aan spoelwater van bloembollen verwacht wordt dat 
vooruitlopend op aanpassing van het Lozingenbesluit Bodembescherming 
ontheffingen zullen worden verleend voor het uitrijden van spoelwater 
over land. 

Percolaat uit orpanisch afval-, cornDosterings en Dotgrondhouen. - 

Voor organisch afval-, composterings- en potgrondhopen geldt dat deze 
zodanig moeten zijn uitgevoerd dat geen verontreiniging van de bodem 
kan optreden. Op  dit moment geldt voor de opslag van deze stoffen in 
zijn algemeenheid art.14 van de Wbb en de Wm. Verwacht wordt dat in 
het besluit akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer voor de organisch 
afval- en composteringshopen een mestdichte vloer met opstaande rand 



- 109- 

of een vergelijkbare voorziening zal worden voorgeschreven. Het ever,:u- 
eel vrijkomende percolaat uit deze afvalhopen moet worden opgevangen. 
Door het voorkomen van een regenwateroverschot en door het percolaat 
terug te voeren op de hoop kan lozing worden voorkomen. 

Sanitair afvalwater. 

Voor sanitair afvalwater is in paragraaf 4.3 reeds aangegeven dat dit bij 
voorkeur via de riolering moet worden afgevoerd naar een communale 
rwzi. Bij lozing via de riolering heeft men te maken met de Lozingsveror- 
dening riolering van de betrokken gemeente. Als aansluiting op de 
riolering of als aanvoeren per as naar een communale rwzi tegen redelij- 
kerwijs te vragen kosten niet mogelijk is kan onder voorwaarden lozing 
in de bodem of het oppervlaktewater plaats vinden. 
Bij lozing van huishoudelijk afvalwater op de bodem of het oppervlakte- 
water is resp. de Wbb of de WVO van toepassing. In het Lozingenbesluit 
bodembescherming is omschreven hoe bij de lozingen in de bodem moet 
worden gehandeld. In het kader van de WVO wordt op dit moment 
gewerkt aan algemene regels voor de lozing van huishoudelijk afvalwater 
uit verspreide bebouwing. Bij de opzet van deze algemene regels zal 
waar mogelijk en zinvol worden aangesloten bij het Lozingenbesluit 
bodembescherming. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlak- 
tewater dit toelaat kan lozing op oppervlaktewater worden overwogen. 
Het sanitair afvalwater dient in dat geval alvorens het wordt geloosd 
door een voldoende gedimensioneerde septictank te worden geleid. 

Reinigineswater - -  machines en werktuigen. 

De Wbb is van toepassing op het reinigen van machines en werktuigen 
in de percelen. Als er afspoeling van het reinigingswater naar oppervlak- 
tewater optreedt is ook de WVO van toepassing. Voor reiniging van 
machines en werktuigen die niet zijn gebruikt voor de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen wordt het Lozingenbesluit bodembescherming niet 
van toepassing verklaard. Dit water kan in de bodem worden geloosd. 

Bij reiniging van machines en werktuigen op het verharde erf of op een 
wasplaats kan lozing op oppervlaktewater worden voorkomen door het 
reinigingswater op te vangen en te hergebruiken. Een evt. overschot aan 
reinigingswater kan in lijn met hetgeen hierboven is aangegeven buiten 
de inrichting worden geloosd in de bodem. Binnen de inrichting zal dit 
naar verwachting volgens het Besluit akkerbouwbedrijven Wet Milieube- 
heer niet worden toegestaan. 
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Spuitrestanten, reinigineswater van spuitauparatuur en restanten ont- 
smet t in qs baden. 

Naast de Wbb en de WVO is op deze afvalwaterstromen ook de Bestrij- 
dingsmiddelenwet van toepassing. Gelet op de aard van de verontreini- 
ging moet ongezuiverde lozing van deze afvalwaterstromen op opper- 
vlaktewater worden voorkomen. Ook in het Bestrijdingsmiddelen besluit 
wordt in art. 13, 2' lid aangegeven dat het o.a. verboden is om resten van 
al dan niet verdunde bestrijdingsmiddelen op zodanige wijze te verwijde- 
ren dat zij in enig oppervlaktewater geraken of kunnen geraken. In het 
2' lid onder b wordt aangegeven dat dit verbod ook geldt voor het op 
zodanige wijze verwijderen dat zij in de bodem van waterwingebieden 
geraken of kunnen geraken. Hiervan wordt uitgezonderd de spuitresten 
van bestrijdingsmiddelen die in dat gebied mogen worden gebruikt en de 
resten aanwezig in spoelwater van zo goed mogelijk geledigde appara- 
tuur waarmede die bestrijdingsmiddelen zijn toegepast, mits deze spuit- 
resten en resten aanwezig in het spoelwater over landbouwgrond wordt 
verspreid. 

In de Beschikking verwijdering dompelvloeistof bloembollen- en knollen 
wordt in art. 2 aangegeven dat dompelvloeistoffen of resten slechts 
mogen worden verwijderd bij wege van: 
a. toevoeging aan reeds daarmee behandelde bloembollen of -knollen op 

zodanige wijze, dat de vloeistof volledig wordt opgenomen. 
b. gebruik vanaf kort voor het planten tot kort na opkomst van 

bloembollen of -knollen ter bestrijding van schimmelziekten, voor 
zover en op de wijze waarop zulks ingevolge de Bestrijdingsmiddelen- 
wet 1962 is toegestaan. 

In art. 83 van de Wbb wordt aangegeven dat de artikelen 8 - 13 en 
daardoor ook het Lozingenbesluit bodembescherming niet van toepassing 
zijn op gedragingen, voor zover daaromtrent regels zijn gesteld bij of 
krachtens o.a. De  Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962, 288) en de Wet 
verontreiniging opperlaktewateren (Stb. 198 1, 573). 

Duidelijk is dat voorkomen moet worden dat spuitrestanten, reinigings- 
water van spuitapparatuur en restanten dompelbad in oppervlaktewater 
geraken. Van belang is nu om na te gaan of de Bestrijdingsmiddelenwet 
regels stelt m.b.t gedragingen die genoemd zijn in de artikelen 8 - 13 van 
de Wbb. Voor wat betreft de toepassing van bestrijdingsmiddelen is dit 
het geval. Voor de verwijdering van resten van al dan niet verdunde 
bestrijdingsmiddelen wordt in de Bestrijdingsmiddelenwet alieen expliciet 
wat geregeld voor oppervlaktewater en de bodem van waterwingebieden. 
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Op  grond van het bovenstaande kan worden opgemerkt dat voor de 
verwijdering van resten van al dan niet verdunde bestrijdingsmiddelen en 
het spoelwater van zo goed mogelijk geledigde apparatuur voor de 
toepassing van die bestrijdingsmiddelen, bij het op of in de overige 
bodem brengen, het Lozingenbesluit bodembescherming van toepassing 
is. Dit houdt in dat voor het op de bodem brengen een ontheffing in het 
kader van het Lozingenbesluit bodembescherming noodzakelijk is. Dit 
geldt niet voor het op of in de bodem brengen van spuitresten en 
spoelwater in waterwingebieden voor zover het in waterwingebieden 
toegelaten bestrijdingsmiddelen betreft. Momenteel wordt door het 
Ministerie van LNV aktie ondernomen om de afstemming tussen de 
Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet bodembescherming te verbeteren. 

Een en ander heeft tot gevolg dat resten van al dan niet verdunde 
bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk moeten worden hergebruikt bij de 
volgende toepassing van het zelfde middel. Indien dit niet mogelijk is 
moeten de resten en het reinigingswater afkomstig van het uit- en 
inwendig reinigen van spuitapparatuur worden behandeld. Hiervoor kan 
bijv. het Carbo flo-proces worden toegepast. Het effluent kan onder 
voorwaarden worden geloosd op de riolering. Bij behandeling op be- 
drijfsniveau heeft men te maken met de Lozingsverordening Riolering 
van de betrokken gemeente. Bij verwerking op een centrale lokatie, 
waarbij ook anderen gebruik maken van de installatie, heeft men ook bij 
lozing op de riolering een Wvo-vergunning nodig (Besluit van 4 november 
1983, Stb. 577, houdende aanwijzing van soorten inrichtingen als bedoeld in de 
artiekelen 1 ,  tweede lid, en 31, vierde lid. van de WVO.). 

Overige - afvalwaterstromen. 

Met betrekking tot de overige ahalwaterstromen van bloembollen- en 
bolbloementeeltbedrijven kan worden opgemerkt dat er betreffende de 
verwijdering geen knelpunten optreden ten gevolge van de huidige wet- 
en regelgeving. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aigemeen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

De bedrijfstak omvat zowel de bloembollenteelt, de bolbloementeelt, 
als ook nauw hieraan verbonden bedrijven als loonspoelbedrijven e.d. 

Het aantal bedrijven in bloembollenteelt bedraagt ongeveer 3700 op 
een teeltareaal van 16.600 ha (1992). Het aantal bedrijven met 
bolbloementeelt bedraagt ongeveer 2000 (W.O. bloembollenteeltbe- 
drijven) op een teeltareaal van ongeveer 1000 ha (1990). 

Het gebruik aan bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt in 
het MJP-G op basis van gebruikscijfers over de periode 1984-1987 
geschat op 2036 ton werkzame stof per jaar, hetgeen overeenkomt 
met een gemiddeld gebruik van 123 kg/ha/jaar. 

Het gebruik aan bestrijdingsmiddelen in de bolbloementeelt wordt 
geschat op 107 ton werkzame stof per jaar, hetgeen overeenkomt 
met 102 kg/ha/jaar. 

Het gebruik aan nutriënten in de bloembollenteelt wordt geschat op 
204 kg N/ha/jaar en 111 kg PIOJha/jaar, hetgeen meer is dan voor 
een evenwichtsbemesting noodzakelijk is. 

Uit onderzoek is gebleken dat oppervlaktewater en grondwater in 
bloembollenteelt gebieden verontreinigd zijn met bestrijdingsmidde- 
len en nutriënten. In oppervlaktewater worden de in de Derde Nota 
Waterhuishouding genoemde grenswaarden overschreden. 

Zowel door de overheid, de bedrijfstak als door andere organisaties 
zijn plannen ontwikkeld respectievelijk in uimoering gebracht om de 
emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten vanuit de bloem- 
bollen- en bolbloementeelt te reduceren. 

Conclusies 

1. Van de emissies van bloembollenpercelen zijn onvoldoende kwanti- 
tatieve gegevens bekend. Hiernaar wordt momenteel een onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek zal naar verwachting in 1994 afgerond zijn. 
Mede om die reden is besloten om in dit eerste deelrapport alleen 
aandacht te besteden aan de emissies die optreden ten gevolge van 
activiteiten in en rond de gebouwen waarbij afvalwater kan ontstaan. 
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Aan de emissies ten gevolge van activiteiten op de percelen zal, in 
een later stadium op basis van gegevens van het emissie-onderzoek 
bloembollenteelt, in het tweede deelrapport aandacht worden 
besteed. 

Afvalwaterstromen 

2. Op bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven kunnen de volgende 
verontreinigde afvalwaterstromen in volgorde van omvang en 
vemilingswaarde worden onderscheiden: 
1. spoelwater gerooid produkt; 
2. percolaat van organisch afval-, composterings- en potgrondhopen; 
3. sanitair afvalwater; 
4. reinigingswater machines en werktuigen; 
5. spuitrestanten, reinigingswater van spuitapparatuur en restanten 

6.  voorbehandelingswater bolbloemen; 
7. reinigingswater bewaarruimten e.d.; 
8. overige afvalwaterstromen bolbloementeelt: 

ontsmettingsbaden; 

condens-, beregenings- en lekwater trekruimten; 
afvoer hemelwater trekruimten; 
drain-/drainagewater. 

Hoedanigheid afvalwater 

3. Het afvalwater dat binnen de bedrijfstak vrijkomt bij de in conclusie 
2 punt 1 t/m 4 aangegeven afvalwaterstromen, bevat o.a. de volgende 
vrachten verontreinigingen: 

afvalwater- 
stroom 

N - K j  P - t o t .  
(*103 kg) (*103 kg) ('10' k g )  

omvang m3 czv 

2.375 .O00 650 4.6 2 3 , 5  

p.m. 70 116 8 
p.m. 40 oe2 1 , 5  

p.m. 634 p.m. 19,8 

4. De hoeveelheid spuitrestanten en reinigingswater van spuitmachmes 
wordt geschat op 2 m3 per bedrijf per jaar. De hoeveelheid ont- 
smettingbadrestant wordt geschat op 50 - 2000 1. per bedrijf. Deze 
hoeveelheid kan sterk worden verminderd door over te gaan op 
ontsmetting door middel van schuimen. 
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5.  De emissie van bestrijdingsmiddelen die t.g.v. de in dit rapport 
beschreven aktiviteiten naar de bodem, het grond- en oppervlakte- 
water optreedt wordt geschat op 7.6*103 - 14,7*103 kg W.S. 

6. Er zijn nagenoeg geen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens bekend 
van de omvang van de emissies van bewaarruimten e.d. en 
bolbloementeeltbedrijven (afvalwaterstromen 6,  7 en 8). 

Sanering 

Voor een overzicht van o.a. de saneringsmaatregelen en de implernenta- 
tiedata wordt verwezen naar tabel 5.4 in hoofdstuk 5. 

7. Spoelwater afkomstig van het spoelen van bloembollen kan worden 
hergebruikt en hoeft daarom niet geloosd te worden op oppervlak- 
tewater en/of de riolering. Voor het op de bodem brengen van een 
evt. overschot aan spoelwater is een ontheffing van het Lozingenbe- 
sluit bodembescherming nodig. 

8. Percolaat van organisch afval- en composteringshopen kan worden 
teruggevoerd op de hoop en hoeft niet te worden geloosd. Een 
structureel overschot aan percolaat kan worden voorkomen door de 
hoop tegen neerslag te beschermen. 

9. Door potgrondhopen tegen neerslag te beschermen kan worden 
voorkomen dat er verontreinigd lekwater vrijkomt. 

10. Het algemene beleid voor de lozing van sanitair afvalwater is dat dit 
bij voorkeur dient te worden behandeld in een communale rwzi. 
Indien aansluiting op de riolering of afvoer per as naar een com- 
munale rwzi tegen redelijke kosten niet geëist kan worden kan het, 
als de waterkwaliteit ter plaatse dit toelaat, via een voldoende 
gedimensioneerde septictank worden geloosd op de bodem of op 
oppervlaktewater. Voor maatregelen t.a.v. lozingen van huishoudelijk 
afvalwater in de bodem wordt verwezen naar het Lozingenbesluit 
bodembescherming 

11. Uit onderzoek is gebleken dat spuitrestanten en reinigingswater van 
spuitmachines uit de bloembollen- en bolbloementeelt verwerkt 
kunnen worden met behulp van het Carbo flo-proces. Het effluent 
van het Carbo flo-proces bleek hierbij niet acuut toxisch voor de 
watervlo D. magna. Inmiddels zijn ook andere behandelingsinstalla- 
ties voor deze afvalwaterstroom beschikbaar. 
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12. Verwerking van dompelbadrestanten met behulp van het Carbo flo- 
proces levert vooralsnog geen goede zuiveringsresultaten op. Deze 
vorm van verwerking is onderwerp van een nadere studie. 

13. Dompelbadrestanten kunnen worden hergebruikt door deze toe te 
voegen aan reeds met de dompelvloeistof behandelde bloembollen of 
- knollen op een zodanige wijze dat de vloeistof volledig wordt 
opgenomen. Ook kan de dompelvloeistof worden gebruikt voor de 
bestrijding van schimmelziekten in de periode van kort voor het 
planten tot kort na de opkomst van de bol, voor zover en de wijze 
waarop zulks ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet is toegestaan. 

14. Ten gevolge van de uitvoering van de in dit rapport aangegeven 
maatregelen kunnen lozingen ten gevolge van de in dit rapport 
beschreven aktiviteiten, m.u.v. de lozingen van sanitair afvalwater in 
specifieke gevallen, op oppervlaktewater worden voorkomen. 
Waterkwaliteitsbeheerders kunnen zich derhalve beperken tot 
controle en, indien nodig, handhavend optreden. 

15. Door uitvoering van de in dit rapport aangegeven maatregelen zullen 
de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater t.g.v. 
de in dit rapport beschreven aktiviteiten nagenoeg volledig worden 
gereduceerd. Van deze reductie zal 34 % tot 59 % (2,61 * 103 - 8,71 
* 103 kg w.s.) worden gerealiseerd door behandeling van het afval- 
water. Het overige deel zal worden bereikt door de stoffen terug te 
brengen naar de plaats van herkomst, het perceel. 

Wetgeving 

16. Aanbevelingen zijn opgesteld om voor die knelpunten die bij het 
uitvoeren van de aanbevelingen met andere wetgeving ontstaan, de 
voor het milieu minst schadelijke oplossingsrichting aan te geven. 

17. Het opstellen van een model lozingsvergunning is om de in conclusie 
14 aangegeven reden achterwege gelaten. 

18. Het opstellen van algemene regels in het kader van de WVO voor 
emissies van bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven ten gevolge 
van de in dit rapport beschreven aktiviteiten is niet noodzakelijk. 
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8.3 

19. Uit de de nieuwe model-lozingsverordening van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten volgt dat bloembollen- en bolbloemen- 
teeltbedrijven bij lozing op de riolering niet meer kunnen volstaan 
met een kennisgeving aan Burgemeesters en Wethouders van de 
betrokken gemeente, maar dat een vergunning voor lozing op de 
riolering moet worden aangevraagd. 

Aan beveiingen 

Aanbevolen wordt om het lozingenbeleid en de vergunningverlening in 
het kader van de WVO voor bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven af 
te stemmen op bovenomschreven conclusies. Dit leidt tot de volgende 
aanbevelingen. Voor een overzicht van o.a. de saneringsmaatregelen en 
de implementatiedata wordt verwezen naar tabel 5.4 in hoofdstuk 5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Er dient gezocht te worden naar mogelijkheden om de emissie van 
zowel bestrijdingsmiddelen ais nutriënten naar het milieu sterk terug 
te dringen. De in verschillende plannen en nota’s reeds aangegeven 
mogelijkheden voor de vermindering van de emissie van bestrij- 
dingsmiddelen en nutriënten dienen zo spoedig mogelijk onderling te 
worden afgestemd en daadwerkelijk te worden uitgevoerd. 

De bedrijfstak dient er op te worden gewezen dat door het treffen 
van preventieve maatregelen en door hergebruik van water, de 
verontreiniging van oppervlaktewater door direkte lozingen voorko- 
men kan worden. Het opstellen van een voorlichtingsbrochure kan 
hierbij van nut zijn. 

Gemeenten dienen gestimuleerd te worden om voor de afvoer van 
sanitair afvalwater ook in buitengebieden riolering van voldoende 
hydraulische capaciteit aan te leggen. Een nadere invulling van de 
benodigde capaciteit dient in samenhang met de overige lozingen in 
het buitengebied plaats te vinden. 

Het verdient aanbeveling dat voor het op de bodem brengen van een 
evt. overschot aan spoelwater afkomstig van het spoelen van bloem- 
bollen een zelfde uitzondering voor het Lozingenbesluit 
bodembescherming zou worden gemaakt, als voor het kwalitatief 
vergelij kbare reinigingswater van machines en werktuigen die niet 
zijn gebruikt voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen. 
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5 .  

6. 

7 .  

8. 

9. 

Voorkomen moet worden dat percolaat van organisch afval-, 
composterings-en/of potgrondhopen in oppervlaktewater of binnen 
de inrichting in de bodem komt. Dit is mogelijk door het op de hoop 
terugvoeren van het percolaat en de hoop tegen neerslag te 
beschermen. 

De werktuigen die 
dingsmiddelen dienen bij voorkeur in het perceel te worden gerei- 
nigd. De reiniging dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd 
dat voorkomen wordt dat het reinigingswater afspoelt naar 
oppervlaktewater. 

gebruikt zijn voor de toepassing van bestrij- 

Indien reiniging van de in aanbeveling 6 genoemde werktuigen plaats 
vindt op een verharde wasplaats op het bedrijf, dient het 
reinigingswater te worden verzameld om te worden hergebruikt of 
om buiten de inrichting op de bodem (het perceel) te worden 
gebracht. 

Spuitrestanten en het reinigingswater van spuitmachines en appara- 
tuur dienen, ais hergebruik niet mogelijk is, te worden behandeld in 
een daartoe geschikte installatie die bij voorkeur op een per regio, 
centrale lokatie is opgesteld. Het effluent kan onder voorwaarden via 
de riolering of op een andere wijze naar een communale rwzi worden 
afgevoerd. 

Installaties voor de verwerking van spuitrestanten en reinigingswater 
van spuitmachines dienen met prioriteit te worden geïntroduceerd. 

10. Nagegaan dient te worden of de aanleg van (overdekte) wasplaatsen 
voor het uit- en inwendig reinigen van spuitmachines gerealiseerd 
kan worden op de lokaties waar spuitrestanten en reinigingswater van 
spuitmachines worden ingezameld en/of verwerkt. 

11. Het verdient aanbeveling om de werkzaamheden met bestrijdings- 
middelen (ontsmetten, aanmaak van spuitvloeistof, vulplaats spuit- 
machine en opvangen restant) op het bedrijf te combineren in één 
ruimte. 

12. Voorkomen moet worden dat de tijdens en na het ontsmetten van 
bloembollen lek- en morsverliezen vrijkomen. Deze verliezen moeten 
daartoe worden opgevangen en teruggevoerd in het ontsmettingsbad. 
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13. Bewaarruimten e.d. dienen bij voorkeur primair droog te worden 
gereinigd. Indien, aanvullend, water wordt gebruikt, dient het 
reinigingswater i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van ziektekiemen. 
na bezinking van de onopgeloste bestanddelen via de riolering of op 
een andere wijze te worden afgevoerd naar een wzi .  

14. Voor de bolbloementeelt in kassen (vaste glasopstanden; glastuin- 
bouw) dienen maatregelen te worden voorgeschreven conform de 
CUWO-subwerkgroep Glastuinbouw. 

15 Aan de problematiek van de bolbloementeelt in rolkassen zal in het 
tweede deelrapport aandacht worden besteed, daar deze wijze van 
telen meer gemeen heeft met vollegrondsteelt dan met glastuinbouw. 

16. Het verdient aanbeveling om door middel van onderzoek een goed 
kwalitatief en kwantitatief beeld van de emissies van bolbloembe- 
drijven te krijgen. 

17. Het verdient aanbeveling dat in het in voorbereiding zijnde Besluit 
akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer het vloeistofdicht maken van 
de bodem van bezinkbassins voor spoelwater van bloembollen wordt 
ge rege Id. 

18. Het verdient aanbeveling dat gemeenten de lozingsverordening 
riolering aanpassen aan de model-iozingsverordening van de VNG 
(versie december 1992). 

19. Indien voor bloembollen- en bolbloementeeltbedrijven vergunningen 
worden aangevraagd voor het lozen van afvalwaterstromen op de 
riolering, verdient het aanbeveling dat gemeenten bij de beoordeling 
van deze vergunningaanvragen de voor de in dit rapport beschreven 
afvalwaterstromen aangegeven conclusies en aanbevelingen overne- 
men. 

20. Daar invoering van de maatregelen op bedrijfsniveau er toe leidt dat 
er geen lozing van afvalwaterstromen op oppervlaktewater meer 
hoeft plaats te vinden, kunnen waterkwaliteitsbeheerders volstaan 
met controle en na de implementatiedatum zonodig handhavend 
optreden. 
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.. .:. 

Hieronder wordt aangegeven aan wie de verschillende aanbevelingen 
met name zijn gericht. 

Rijksoverheid : 1,2,3,4,15,16,17 
Waterkwaliteitsbeheerders : 1,2,3,8,14,16,20 
Gemeenten : 1,2,3,4,13,18,19 
Bedrijfstak : 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 
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Bijlage 1 : Verklarende woordenlijst, begrippen en afkortingen 

areaal teeltoppervlak 

bijzondere bolgewassen bolgewassen die niet behoren tot de hoofdge- 
wassen: tulp , hyacint, narcis, lelie, gladiool 
en iris 

broeierij bolbloementeelt 

cultivar 

droogverkoop 

fusten 

kralen 

koppen 

leverbaar 

parteren 

pitten 

plantgoed 

botanische term voor taxonomische eenheid 
binnen de soort, waarbij de eenheid geselec- 
teerd en gehouden wordt door de mens op 
grond van morfologische, fysiologische of 
andere kenmerken die voor de teelt in land- 
en tuinbouw van belang zijn 

verkoop van bloembollen t.b.v. de detailhan- 
del 

verpakkingsmateriaal voor bloembollen m.n. 
kisten 

de kleinste knolletjes die naast de moeder- 
knol worden gevormd (plantmaat 1 - 4 cm 
omtrek) . 

het verwijderen van de bloemen vóór de 
oogst 

bloembollen bestemd voor de bolbloemen- 
teelt en verkoop t.b.v. detailhandel 

het in parten verdelen van een bol (alleen 
gebruikelijk bij narcissen) met als doel snelle 
vermeerdering 

de produktie.van kralen (plantmaat 3 - 8 cm 
omtrek), levert leverbare knollen op 

bloembollen t.b.v. een volgende teelt 
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porrie hopen 

reinigingswater 

spoelwater 

spuitmachine 

spuitrestant 

hopen organisch afval afkomstig van bioem- 
bollen- en bolbloementeelt 

water dat vrijkomt bij de reiniging van werk- 
tuigen en machines 

water gebruikt voor het spoelen van bloem- 
bollen 

machine gebruikt voor de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen incl. het voertuig waar- 
mee deze machine wordt voortbewogen. 

standaard bedrijfseenheid een eenheid gestandaardiseerde netto toege- 
voegde waarde, d.w.z. berekend in een basis 
periode bij een doelmatige bedrijfsvoering en 
onder normale omstandigheden 

hoeveelheid spuitoplossing die overblijft na 
een toepassing 

trekruimten 

uitgangsmateriaal 

wasplaats 

ruimten gebruikt voor de teelt van bolbloe- 
men 

bloembollen t.b.v. de teelt 

verharde plaats voor de reiniging van 
werktuigen en machines 

zuurstofbindende stoffen stoffen waarbij voor de afbraak zuurstof ver- 
bruikt wordt 

aox-gehalte het gehalte aan aktief-kool adsorbeerbare 
organo halogeenverbindingen 

CZV chemisch zuurstof verbruik 

bm biochemisch zuurstof verbruik 
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Landbouwt ell ing 198'3 
bloembolien en  -kno l l en  (excl broeierijeri)  

1 stip = 5 ha 

Centraal Bure 
Ho of da f de ling 
Voorburg , 



-134- 



- 135- 

Bijlage 3: Overzicht tuipenbroeienj CBS 

Y 

Landbouwtel l ing 1989 
tulpenbroei 

1 st ip = 200 000 s t u k s  



.. 
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Bijlage 5: Overzicht belangrijke adressen 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Directie Akker- en Tuinbouw 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 
tel. 070 - 3793911 

Milieu Platform Bloembollensektor 
Postbus 175, 2180 AD Hillegom 
tel. 02520 - 15254 

Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw 
Afdeling Milieu, Kwaliteit en Techniek 
Postbus 474, 6710 BL Ede 
tel. 8370 - 71550 

Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw 
Afdeling Bloembollen 
Postbus 85, 2160 AB Lisse 
tel. 02521 - 62121 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) 
Postbus 175, 2180 AD Hillegom 
tel. 02520 - 15254 

Landbouwschap 
Afdeling Bloembollenteelt 
Prinsevinkenpark 19 
2585 HK Den Haag 
tel. 070 - 3526666 

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) 
Postbus 85, 2160 AB Lisse 
tel. 02521 - 62121 

Produktschap voor de Siergewassen 
Postbus 93099 
2509 AB Den Haag 

Dienst Landbouwvoorlichting 
Team Bloembollen en Bolbloemen Hoorn 
Keem 33, 1624 NB Hoorn 
tel. 02290 - 48044 
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.. 
Dienst Landbouwvoorlich ting 
team Bloembollen en Bolbloemen Lisse 
Postbus 244, 2160 AH Lisse 
tel. 02521 - 31349 

Stichting Teeltbegeleiding & HLO’s 
Postbus 649 
2003 RP Haarlem 

Consulentschap voor de Landbouw Noord-Holland 
Postbus 3005, 2001 DA Haarlem 
tel. 023 - 301234 

Consulentschap voor de Landbouw Zuid-Holland 
Postbus 30119, 2500 GC Den Haag 
tel. 070 - 3307200 

Centrum voor Landbouw en Milieu 
Amsterdarnsestraatweg 877 
3555 HL, Utrecht 
tel. 030 - 441301 

ROC’s Kluster NW-Nederland 
Tolweg 11 
1681 ND Zwaagdijk 
tel. 02286 - 2740 
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Bijlage 6: Bolontsmettingsmethoden 

KOUDE ONTSMETTING 

De koude ontsmetting wordt op verschillende manieren uitgevoerd 
(lit. 14). 

1. Lang dompelen (15 min.) 

Hierbij wordt het plantgoed ontsmet door het gedurende 15 min. in 
een dompelbad onder te dompelen. De methode is zeer betrouwbaar, 
daar de kontakttijd lang is en de bollen geheel in kontakt met de 
dompelvloeistof komen. 

2. Kort dompelen (15 sec. - 1 min.) 

Bij deze methode kunnen in een relatief korte periode met relatief 
weinig dompelvloeistof veel bollen behandeld worden. Een voordeel 
van deze methode is dat het bad langdurig kan worden gebruikt en 
dat er weinig restanten ontstaan. Vanwege de korte kontakttijd tussen 
dompelvloeistof en plantgoed moet de concentratie van 
ontsmettingsmiddelen hoger zijn. 

3. Douchen 

Hierbij wordt het plantgoed in fusten in douchecabines geplaatst. 
Daar het plantgoed goed bevochtigd moet worden bepaalt de douche- 
tijd het effect van deze methode. De methode is minder betrouwbaar 
dan de dompelmethoden. Ook hier wordt, afhankelijk van de 
douchetijd, een hogere concentratie ontsmettingsmiddelen gebruikt 
dan bij lang dompelen. 

4. Schuimen 

Met behulp van speciaal ontworpen apparatuur is het mogelijk om 
plantgoed te ontsmetten met een schuim met ontsmettingsmiddelen. 
Deze apparatuur kan zowel op de plantmachine als op een vaste 
installatie worden gemonteerd. Een voordeel van deze methode is dat 
het plantgoed goed bevochtigd wordt en dat er geen drift van 
ontsmettingsmiddelen en lekverliezen optreden. De concentratie 
ontsmettingsmiddel is ongeveer 3 maal zo hoog als die voor lang 
dompelen. 
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5. .Spuiten 

Ook het bespuiten van plantgoed kan zowel op de plantmachine als 
op een vaste opstelling worden uitgevoerd. Een probleem hierbij kan 
zijn dat de verdeling van de ontsmettingsvloeistof over het plantgoed 
niet goed is. De concentratie aan middelen is ongeveer 4 maal zo 
hoog als die gebruikt wordt bij lang dompelen. 
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Bijlage 7 :  In 1993 iegelaten werkzame stoffen voor het ontsmetten van 
bloembollen. 

benomyl/carbendazim 
captan 
etridiazool 
formaline 
furalaxyl 
iprodion 
mancoze b 
maneb/benomyl 
maneb/carbendazim 
maneb/thiabendazool 
manebhhiofanaat-methyl 
maneb/vinchlozolin 
maneb/zineb 
maneb/zineb/carbendazim 
mane b/zine b/procymidon 
prochloraz 
procymidon 
propamocarb 
thiabendazool 
thiofanaat-methyl 
thiram spp. 
tolylfluanide 
vinchlozolin 
zineb/maneb 




