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Wateropgaven bij 
bollenteelt/akkerbouw



Agenda

1. Wateropgave bollen en akkerbouw

2. Hoe meten wij de situatie in polders?

3. Wat kunnen wij bieden aan informatie 

4. Welke acties doet Rijnland met de bollen en akkerbouw

Voor de discussie:

1. Wat hebben bollentelers en akkerbouwers nodig om bij 
te dragen aan een betere waterkwaliteit? 

2. Wat is hierin de rol van het waterschap?



Wateropgaven Hoogheemraadschap van 

Rijnland

1. Veiligheid 3. Schoon water2. Voldoende water

WGP proces met 
Peilbesluit, integraal



Beleid van Rijnland verminderen watervervuiling

• Ambitie van Rijnland: 

Schoon en gezond water dat past bij de functies

Waar gaat het om:

• Afvalwater zuiveren en riool overstorten verminderen

• “Nieuwe” stoffen

• Vervuilde waterbodems

• Agrarische emissies:
Gewasbeschermingsmiddelen

Nutriënten zoals fosfor en stikstof



Meten van de waterkwaliteit 



Meetnetten

• KRW meetnet

• Zwemwater meetnet

• Trend meetnet

• Agrarisch meetnet

• Meetnet overig water



Het agrarisch meetnet

• 31 punten agrarisch gebied 

• 5 natuur

• Elke maand

• Vaste locaties 

• Trends zichtbaar



Meetnet overig water

• Meetpunten op basis van een kans-steekproef 

 diversiteit van het gebied

• 6 clusters
– Ondiepe klei polders

– Diepe klei polders -> akkerbouw

– Veengebied

– Zandgrond achter de duinen -> bollenteelt

– Water in stedelijk gebied

– Kleine plassen (<50 ha)

• 40-50 metingen per cluster

• Uitgevoerd in 2015-2016, herhaling 2018-2019



Huidige situatie waterkwaliteit 

nutriënten



Trends waterkwaliteit algemeen



Fosfor – Rijnland breed



Fosfor – Agrarisch meetnet 2014 - 2016

• Afname van 20% tov 2000, met versnelling in 2010

• 72% afkomstig uit landelijk gebied

• Grootste uitdaging in de bollensector



Stikstof – Rijnland breed



Stikstof – Agrarisch meetnet 2014 -2016

• Significante afname, maar we zijn er nog niet

• 47% afkomstig uit landelijk gebied



Huidige situatie waterkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen



Gewasbeschermingsmiddelen

Stoffen per 

meetpunt
(2015-2017)

• 0 

• 1 

• 2-5 

• 6-10 

• >10 

Normoverschrijdingen

(aantal stoffen, 2015-2017)

• 0 

• 1 

• 2-5 

• 6-10 

• >10 

Bron: Universiteit Leiden (CML) en Rijkswaterstaat-WVL, 05-03-2019, 
www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl



Top 10 

norm

over-

schrijden-

de stoffen 

2015-2017

Stofnaam Naam middel Werking

1 Esfenvaleraat Sumi-Alpha, Sumicidin

Super

Insecticide

2 imidacloprid Admire Insecticide

3 deltamethrin Decis Insecticide

4 lambda-

cyhalothrin

Karate Zeon, Ninja Insecticide, 

acaricide 

5 cypermethrin-

alfa

Fendona, No Fly Insecticide 

6 pirimifos-

methyl

Actellic Insecticide, 

acaricide 

7 carbendazim (Afbraakproduct 

thiofanaat-methyl)

Fungicide

8 metazachloor Butisan S, Springbok Herbicide 

9 pendimethalin Stomp, Malibu Herbicide

10 methiocarb Mesurol FS Insecticide, 



Daarom versnellen



De acties vanuit het waterschap

• Handhaven, voorlichten, POPsubsidies

• Bezem door de middelenkast 
– Gebiedsbreed, >400 deelnemers

• Onderzoek onder agrariërs

• Relatiedag voor agrariërs

• Detailonderzoek poldersloten

• Landbouwportaal Noord-Holland

• Projecten samen met agrariërs, 

belangenbehartigers en overheden





 Bollenteelt projecten

• Schoon erf schone sloot

• Beter organisch bemesten

• Fosfaatbinding met ijzerzand

• Bollenpolder van de toekomst



 Akkerbouwprojecten

• DAW Haarlemmermeer

• GreenBase

Haarlemmermeer

• Landbouwportaal Noord-Holland

• Project in aanvraag



Beschikbare informatie



Discussie

• Wat hebben bollentelers en akkerbouwers 

nodig om bij te dragen aan een betere 

waterkwaliteit? 

• Wat is hierin de rol van het waterschap?




