
Aanpak waterkwaliteit in de bollenteelt

Deel 1: Hesper Schutte, Hoogheemraadschap van Rijnland

Deel 2: Stefan Jansen, Deltares



IJzerzand als oplossing voor 
fosfaatprobleem bollenteelt op zand

Deel 1: Hesper Schutte

• Wat doet Rijnland

• Waarom noodzaak

• Proces aanpak ijzerzand

Deel 2: Stefan Jansen 

• Technische onderbouwing van 

verschillende toepassingen
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland



Drie kerntaken

1. Waterveiligheid

2. Voldoende water

3. Schoon en gezond water





Onze natuur is sterk 

afhankelijk van 

schoon water





IJzerzand kan fosfaatemissie fors verlagen



Gezamenlijke aanpak nu  

LMB: Uitvoeringsprogramma KRW 
bloembollen Rijn-West 2013 -2021:

• Gewasbeschermingsmiddelen niet 
laten uitstromen door actie: Schoon 
erf, schone sloot

• Beter organisch bemesten bodem

• Fosfaatreductie realiseren met 
ijzerzand bollenateliers
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2021 verantwoording



Uitrollen naar de praktijk
• 3000 ha bollengrond op zand in Rijnland. Nog 

eens ca 5000 ha in Noord-Holland.

• 3000 ton/jr ijzerzand via Aquaminerals

• Na 14 jaar verzadigd -> onderzoek terugwinning

• Bovenwettelijke maatregel. Hoe verleid je? MKDH

• Maatwerk per perceel -> Catalogus 
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Fosfaatverwijdering met ijzerzand: 

praktijkproeven

Imagine the resultFoto: 

Annemarie van Dam



Praktijkonderzoek in de Bollenstreek

2012-2014: Wat kunnen we doen?

(Drie verwijderingsmethoden)

2010-2012: Wat moeten we doen?

(Hoeveel water, fosfaat, en waar komt het vandaan?)



16 maart 2017

Zoeken naar 

ruimte voor 

zuivering



Drie verwijderingsmethoden

Nutrientenstuw Puri-oever Omhulde drain



De Puri-oever: principe

1. Drain 

water

2. Buffer 

vat

3. Grof

grindfilter

4. IJzerzandfilter

5. Grof grindfilter

6. Afvoer

naar sloot



Begroeid

Puri-oever

Onbegroeid

Resultaten:

-80-95% verwijdering

-Redelijke doorlatendheid

-Geen bij-effecten



Voorhout - Zuid-Holland 

2 sleuven

Resultaten:

-70-95% verwijdering

-Goede doorlatendheid

-Geen bij-effecten

Egmond - Noord-Holland

1 sleuf

Fosfaatbindende drains



Rijnland (pilot) De Dommel

Resultaten:

-80-95% verwijdering

-Beperkte capaciteit

-Geen bij-effecten

Nutrientenstuw



Vergelijking met andere maatregelen

Zuiveren bij 

gemalen

Helofytenfilters Bronmaatregelen

• Zuiveren bij gemalen: weinig praktijkervaring

• Helofytenfilters: alleen bij gecombineerde functie

• Bronmaatregelen: als aanvulling



Pliko/Puridrain (Waternet)



Andere filtertechnieken voor fosfaat



Woodchip reactors (nitraat)

Slim ontwerp, goede communicatie



Praktijkproeven
• Diverse technieken zijn beschikbaar

• Fosfaatverwijdering is mogelijk

• Onderhoud en levensduur varieert per ontwerp

• Verbeterpunten:

• Doorlatendheid

• Praktische inpasbaarheid

• Prijs

• Ervaring

IJzerzand
• Maar beperkt beschikbaar (20% bollenareaal)

• Ontwikkeling vergelijkbare producten

• Terugwinning van P (nog) niet mogelijk

Conclusies



Ontwikkelen maatregelen
• Kosten verlagen

• Optimaliseren ontwerp

• Ervaring opdoen

• Betrekken telers/aannemers

Beleid
• Verplichting of vrijwillig?

• Financieel?

• Keurmerk?

• Zoeken naar win-win situatie (meer organische 

stof bij toepassing zuivering)

Adaptatie telers
• Keuze voor maatregelen

• Ervaring beheer en onderhoud

Toekomst



Met dank aan:

Eric Bisschops (eigenaar Pilotlocatie)

Bert Woertink (technische ondersteuning)

Ton van Schie en Rene Heijsteck (Aquon)

Tonny Hemme (Reststoffenunie)

Imagine the result

Vragen?

Foto: 

Annemarie van Dam


