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Op donderdag 1 februari 2018 vond de tweede Publieksavond Waterbeschikbaarheid plaats voor de 
regio’s Noord-Beveland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Dit keer waren er ruim 26 aanwezigen. 
Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de behandelde onderwerpen en de reacties uit de zaal.    
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Opening 
Geen vragen uit de zaal 

 

Toelichting FRESHEM-kaart 
Geen vragen uit de zaal 

 

Toelichting grondwateronttrekking 
Geen vragen uit de zaal 

 

Poll 
Stelling:  Wat zijn de maximale kosten per m3 water dat een ondernemer kan 

betalen voor water? 
    

Wanneer zou u bereid zijn om te investeren in zoetwatermaatregelen? 

 

Reacties:   

- “Afhankelijk van omstandigheden” 

- “Afhankelijk van gewassen die ik teel” 

- “De locatie bepaalt ook de waarde” 

- “Beregenen kost geld” 

- “Interessanter naarmate er hoog renderende gewassen worden geteeld” 

- “De afweging wanneer de pomp aan/uit wordt gezet is onderdeel van het 

ondernemerschap van de ondernemer” 

- “Bij toepassing PGD / subirrigatie is het wel van belang dat er 

zoetwater(aanvoer) beschikbaar is” 

- “Bepaalde teelten moet je gewoon beregenen, denk hierbij aan bloembollen 

en andijvie” 

 

  



Terugkoppeling rondetafelgesprekken (3x) 
 

Tafel 1 
Tafelbegeleiders: Vincent Klap en Angelo de Bruijn 

 
Stelling: Hoe groot is de gemiddelde droogteschade per jaar?  

 Eén persoon uit Tholen schat op basis van eigen ervaringen circa 25% droogteschade te 
hebben in het telen van pootaardappelen ten opzichte het boeren in de droogmakerijen nabij 
Rotterdam (40 ton/ha tegenover 30 ton/ha). 

 Een opmerking luidde dat in droge jaren de lagere opbrengsten vaak worden gecompenseerd 
door hogere prijzen. Droogteschade wordt daardoor niet zo intensief beleefd, omdat het 
inkomen er niet sterk negatief door wordt beïnvloed. 

 Maximale productie kost geld. Kwaliteit is belangrijk (retail), zoet water is daarvoor cruciaal. 
 
Stelling: 1 jaar natschade staat gelijk aan … jaar droogteschade 

 Natschade wordt als incident erger ingeschat dan droogteschade, want bij natschade kan je 
hele opbrengst verloren gaan waardoor je geen inkomen hebt.  

 Glastuinbouwers vragen naar mogelijkheden om het overschot aan neerslag op te slaan in de 
bodem. Als het gietwaterbassin vol is wordt het zoete water nu afgevoerd. De mening wordt 
gedeeld dat dit een vervelend kenmerk is van onze zoetwatersituatie: soms hebben we teveel 
en op andere momenten te weinig. 

 Door gemeenten wordt steeds meer regenwater afgekoppeld van de riolering en via het 
watersysteem afgevoerd. Biedt dit geen kans voor benutting?  

 Een nieuwe proef met T-tape wordt waarschijnlijk vanaf dit jaar uitgevoerd in Zeeuws-
Vlaanderen. Het principe om druppelbevloeiing onder de ploegvoor aan te leggen om irrigatie 
in de wortelzone te bevorderen wordt besproken. Een bijkomend voordeel is om het te 
irrigeren water aan te lengen met meststoffen.  
Reactie was negatief, omdat de kosten niet in verhouding worden geacht t.o.v. de baten.  
   

Stelling: Optimalisatie van de zoetwatersituatie kan het best op bedrijfsniveau plaatsvinden. 

 Zelf regelen (op bedrijfsniveau) heeft de voorkeur, vooral bij de glastuinbouw, maar velen 
realiseren zich dat je vaak niet in je eentje te werk kunt gaan en dus moet samenwerken met 
de omgeving. 

 Een voorbeeld om water vast te houden door het aanbrengen van organische stof op het 
perceel wordt ter discussie gesteld. Vanuit de groep wordt gesteld dat deze optie in de 
praktijk onuitvoerbaar is vanwege de mestwetgeving. Bovendien is er erg veel materiaal 
nodig voor een kleine verhoging van het gehalte organisch stof, tot wel 140 vrachten op één 
landbouwperceel. 

 Opslag van zoet water onder dorpskernen wordt als mogelijkheid gezien. 
 
Stelling: Wie moet het initiatief nemen om de zoetwatersituatie optimaliseren? 

 Breed leeft het besef dat het initiatief van de gebruikers zelf moet komen, maar dat de 
regionale overheden een taak hebben in het faciliteren van proeven en verkenningen. 
Optimalisatie van de zoetwatersituatie moet dus samen worden opgepakt. 

 Overigens meent een enkeling dat er niet zoveel behoefte bestaat aan nieuwe kennis; de 
overheid zou ook gewoon kunnen kiezen voor het uitrollen van goede maatregelen (stuwtjes, 
peilgestuurde drainage). 

  



Tafel 2 
Tafelbegeleiders: Walter Oomen en Melle Nikkels  

 

Algemene synthese van de reactie op de stellingen 

 Project Waterhouderij, agrarier zelf al bezig met peilgestuurde drainage e.a. zaken. 

 Verschil tussen waterbehoefte vroege teelten en late teelten; wat is nodig om egaal gewas te 
krijgen 

 Droogteschade ingeschat op 15-20%, is er altijd; beregenen echter niet altijd goed voor de 
bodem (en vaak niet mogelijk) 

 Eb- en vloedwerking Oosterschelde: opdrukken zoetwaterbel, gevolgen hiervan 

 Discussie lokale of centrale conservering van water 

 Op Noord-Beveland goede grond aanwezig: belang daarvan voor zoetwatervoorziening 
 
  



Tafel 3 

Tafelbegeleiders: Marjan Sommeijer en André van de Straat 
 
Gespreksronde in één zin: 
Gebiedsgericht samenwerken aan oplossingen. 
 
Stelling: 1 jaar natschade staat gelijk aan … jaar droogteschade 
Dit thema is niet expliciet behandeld. 

 Momenteel wordt veel overtollige neerslag afgevoerd naar het buitenwater. Kunnen we dat 
niet ergens kwijt? Zoek locaties om dit water te bufferen.  

 Voorgesteld wordt om de regels zodanig in te richten dat wat onttrokken wordt ook 
aangevuld moet worden. Maak een soort uitwisselingsmodel waarin het mogelijk is om soms 
extra aan te vullen en soms extra te onttrekken. Het saldo hoeft dan niet jaarlijks op nul te 
eindigen. 

 Inventariseer de mogelijkheden om elkaar te helpen. Verzamel en infiltreer bv. afstromend 
water uit kernen. Kijk of transport via sloten mogelijk is. 

 
Stelling: Optimalisatie van de zoetwatersituatie kan het best op bedrijfsniveau plaatsvinden. 

 Samen: Een aanpak per polder/regio spreekt het meest aan. Daarbij blijven onderlinge 
verschillen onvermijdelijk (Laagst blijft laagst). 

 Bedenk dat je moet blijven beregenen als je er eenmaal mee begint. Kijk naar mogelijkheden 
voor een efficiënter gebruik. Het maakt nogal uit of je uitgaat van een voorziening voor 
calamiteiten of voor permanente beregening. 

 Overstappen op andere gewassen is niet zomaar even te doen. 

 Kijk naar de mogelijkheden om “eigen” producten te maken met eigen productie- en 
verwerkingsmethoden. 

 
Stelling: Wie moet het initiatief nemen om de zoetwatersituatie optimaliseren? 

 Degene die het water nodig heeft zou het initiatief moeten nemen en daarbij (van geval tot 
geval) gefaciliteerd moeten worden door de overheid. Het lijkt logisch om dit vanuit groepen 
ondernemers te starten. 

 Maak werk van pilots en maak de resultaten daarvan zichtbaarder. 
 
Vraag en aanbod: 

 Vraag en aanbod werken op elkaar door. Naarmate er meer zekerheden zijn rond het aanbod 
van water zal de bedrijfsvoering daarop aangepast worden en neemt de vraag toe. 

 Ervaring van een boer die in Brabant eerder ‘slaaf van de beregening’ was: niet kunnen 
beregenen geeft ook rust.  

 Ten aanzien van de regels voor infiltreren en onttrekken wordt nog aangegeven dat het te 
infiltreren water kwalitatief wel op orde moet zijn. 

 Ook hier komt weer terug dat er veel water ongebruikt afgevoerd wordt. Investeer in 
verdrogingsbestrijding/vasthouden van water.  

 Bij verschillende deelnemers valt het niet goed dat in de deltawateren meer zout toegelaten 
wordt, terwijl er voor de landbouw behoefte is aan zoet water. 

 
 
 
 
 


	Verslag 2de Publieksavond Waterbeschikbaarheid  Regio’s Noord-Beveland, Schouwen-Duivenland, Walcheren 
	Inhoud 
	Opening 
	Terugkoppeling rondetafelgesprekken (3x) 

