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O L L E N
'Naarde bollen geweest' is de uitdrukking die gebruikt wordt

om aan te geven dat een bezoek aan de Bollenstreek of de Keu-

' kenhof is gebracht. In de tijd dat de tulpen bloeien is dat een

kleurig schouwspel, waarmee Nederland over de hele wereld

beroemd is. Graag willen mensen in andere landen van deze ;

; kleurenpracht meegenieten en dat is de reden dat de export van

. bloemen en bollen al jaren stijgt. De intensieve bloembollenteelt

zoekt daarom — onder andere in Noord-Nederland — naar moge-

lijkheden om het areaal uit te breiden. Hieraan zijn grote risikp's

verbonden en als we niet oppassen gaat het milieu 'naar de

knoppen'.

Siaerius, Karin Ree

200 in 1990. Helaas brengt de bollenteelt naast
ekpnomische voordelen enkele milieuproblemen
met zich mee.

Bestrijdingsmiddelen

De bloembol is een zwak gewas, zeer gevoelig
voor schimmel- en virusziekten. Terwijl het
areaal ongeveer 2 % van de landbouw be-
draagt, neemt de bloembollenteelt ruim 10 %
van het gebruik van schimmelbestrijdende mid-
delen voor haar rekening. Op zandgronden
moet voor de bollenteelt ook grondontsmetting
worden toegepast (vergelijkbaar met de aardap-
pelteelt). De bloembollenteelt in het Noorden
verschilt op een aantal punten met de teelt in het
Westen van het land. De teelt gebeurt hier voor-

De 'ekonornische verwachtingen van de bloem-
bollenteelt in Nederland zijn groot. De bran-

. cheverenjging voorziet tot het jaar 2000 een
groei van wel 30 %. Met name in de Verenigde
•Staten en Japan blijft de vraag stijgen. Binnen-
lands Vpelen ook andere faktoren een rol. Om
aan dë gloeiende vraag te kunnen voldoen
zoeken de traditionele bollentellers uit het Wes-
ten van het land naar uitbreidingsmogelijkheden.
In de Randstand is de grond schaars en duur en

. in Zuid- en Noord-Holland is het sinds 1989 zelfs
verboden nog meer grasland in bollengrond om
te zetten. Met name in Noord-Nederland zijn die
uitbreidingsmogelijkheden er nog wel. Door de
algemeen vrij zwakke situatie van veel akker-
bouwbedrijven is bollenteelt voor een aantal
boeren een alternatief. In Friesland is het aantal
hektares bollenteelt gestegen van 100 in 1982 tot

namelijk op de zwaardere gronden en vindt
maar eens in de vijf of zes jaar op hetzelfde
perceel plaats. Hierdoor zijn er minder pro-
blemen met bodemziekten in vergelijking met de
Bollenstreek. Toch worden ook in Noord-Neder-
land grote hoeveelheden fungiciden (tegen
schimmels), herbiciden, insekticiden en virus-
bestrijders gebruikt. Vóór het planten en na de
oogst vindt in een aantal gevallen nog bolont-
smetting plaats, meestal in een schuur.
Het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen heeft
nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Mid-
delen die in de grond komen kunnen het grond-
water vervuilen of in het oppervlaktewater
terechtkomen. Over het algemeen zijn deze
middelen niet direkt schadelijk voor mens en
milieu, maar bij grotere hoeveelheden en op
langere termijn wel. Onderzoek in Zuid-Holland
bij werknemers in de bollenteelt en omwonenden
heeft aangetoond dat de bestrijdingsmiddelen
effekt op de gezondheid hebben. Er is (geringe)
afname van o.a. reaktiesnelheid gemeten en er
zijn meer huidafwijkingen vastgesteld.

Aantasting landschap

Daarnaast dreigt een aantasting van het land-
schap. Zo zijn in Friesland in de omgeving van
Harkema, waar veel lelies geteeld worden, de
laatste jaren op een aantal plaatsen karakteris-
tieke houtwallen beschadigd of verdwenen door
het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een
nabijgelegen bollenveld. Verder vraagt de
schimmelgevoeligheid van bloembollen een lage
grondwaterstand. Doorbemaling kunnen allerlei
vennen en poelen en de daarbij behorende flora
en fauna verdwijnen.
Langs de Friese kust, in Achtkarspelen en Oost-
stellingwerf, rond Kloosterburen en Winschoten
en in de Drentse Zuidoosthoek bestaan momen-
teel plannen voor de uitbreiding van de bollen-
teelt.
Gemeentelijke en provinciale bestuurders onder-
steunen deze plannen van harte. Milieu-organi-
saties en natuurbescherming willen dat er goed
naar de mogelijke schadelijke gevolgen van de
bloembollenteelt gekeken wordt. Uit een recent
onderzoek van het Centrum voor Landbouw en
Milieu (CLM) is gebleken dat milieuvriendelijke
bollenteelt zonder de gebruikelijke grote hoe-
veelheden bestrijdingsmiddelen ook mogelijk is.
Voor mens en milieu kan dat een oplossing zijn. •
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