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De Zeeuwse Waterbeschikbaarheid1 

Inleiding 

Het is moeilijk te geloven dat Nederland amper historie heeft qua zoetwaterbeleid. Toch is 
dat het geval. Zoet water was er, of niet, en het beleid richtte zich op het efficiënt afvoeren 
van overtollig water. Wat dat betreft kunnen we bogen op een eeuwenlange en rijke traditie. 

Natuurlijk is het belang van zoet water niet pas recentelijk onderkend, denk aan de 
drinkwatervoorziening, maar historisch gezien heeft Nederland weinig ervaring met tekorten, 
zodat specifiek beleid gericht op zoetwaterbeschikbaarheid overbodig was. In de praktijk was 
ons land zodanig ingericht dat zoet water op veel plaatsen beschikbaar was voor gebruikers. 
Gaandeweg is de beschikbaarheid verbeterd door ruilverkavelingen en aanpassing van het 
regionale watersysteem. Gebruikers hebben daarop ingespeeld en zijn meer gebruik van 
zoet water gaan maken. Ook zijn er meer gebruikers bijgekomen. Het belang van zoet water 
is voor meer functies in de afgelopen decennia onmiskenbaar gegroeid en het gebruik 
navenant geïntensiveerd. Dat zoet water voor gebruikers in de meeste gevallen niet direct 
beprijsd is, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. 

De droge zomer van 1976 markeert een omslag in het bewustzijn over zoet water, omdat in 
dat jaar wellicht voor het eerst op grotere schaal tekorten optraden. Nadien hebben zich ook 
in 2003 en 2006 lastige perioden en zelfs calamiteiten voorgedaan (zoals de kadebreuk bij 
Wilnis), die het besef over het belang van zoet water flink hebben vergroot en het onderwerp 
beleidsmatig hoger op de agenda hebben gezet. Uiteraard heeft ook de mondiale 
zoetwaterschaarste het bewustzijn vergroot. Het vasthouden van water gebeurt in Zeeland 
via regulier peilbeheer zoals vastgelegd in peilbesluiten. Watergebiedsplannen besteden 
meer dan vroeger aandacht aan droogtebestrijding en ook de vergunningverlening voor 
onttrekkingen is geactualiseerd. 

In het Nationaal Waterplan van 2009 signaleerde de rijksoverheid dat zoetwatervoorziening 
minder vanzelfsprekendheid is dan menig gebruiker veronderstelde en kondigde aan dat het 
beleid na 2015 op een andere leest geschoeid zou worden. Dat schot voor de boeg kreeg in 
de volgende jaren uitwerking en leidde in 2014 tot een Deltabeslissing over de toekomstige 
nationale zoetwatervoorziening. In de tussentijd onderstreepte een zeer droog en warm 
voorjaar in 2011 de noodzaak van specifiek beleid en inmiddels mag ook 2015 aan deze 
reeks worden toegevoegd. De droogteproblemen bleven binnen de perken vanwege 
voldoende aanvoer van rivierwater in de kritische droogteperiode, maar algemeen wordt 
beseft dat 2015 een dubbeltje op zijn kant is geweest. Met lagere rivierwateraanvoer zou de 
watervoorziening zeker knellender geweest zijn met meer droogteschade tot gevolg. 

De Deltabeslissing maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma waarmee de rijksoverheid 
een preventieve koers vaart ten aanzien van klimaatverandering met de ambitie rampen te 
voorkomen in plaats van er nadien op te moeten reageren. In Nederland is de insteek 
uiteraard primair gericht op waterveiligheid, maar ook zoetwaterbeschikbaarheid en 
ruimtelijke adaptatie kregen hun plek in deze aanpak. Dit document is volledig gewijd aan het 
tweede onderwerp, de zoetwaterbeschikbaarheid, binnen de Zeeuwse context. 

Doelbeschrijving en processtappen Waterbeschikbaarheid 

Waterbeschikbaarheid is een belangrijk element van de Deltabeslissing. Het heeft tot doel 
zoetwatergebruikers inzicht te verschaffen in de waterbeschikbaarheid en dus ook in de kans 
op watertekort. Uiteraard met de bedoeling dat zij daarop kunnen inspelen door bijvoorbeeld 

                                                

1 Om misverstanden te voorkomen wordt Waterbeschikbaarheid met hoofdletter gebruikt als eigennaam voor het beleidstraject. 

Overal waar eerder de term voorzieningenniveau werd gebruikt is die in dit document vervangen door Waterbeschikbaarheid, 
dus zelfs in citaten. Geschreven met kleine letter betreft het de inhoudelijke betekenis. 
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innovaties toe te passen in hun bedrijfsvoering. Het rijk beschrijft de Waterbeschikbaarheid 
als: de beschikbaarheid van zoet water in normale en droge situaties in een gebied. Het gaat 
hierbij om oppervlakte- en grondwater, kwantiteit en kwaliteit (indien van toepassing). De 
Waterbeschikbaarheid geeft daarmee de grens van de overheidsverantwoordelijkheid en 
biedt transparantie en handelingsperspectief aan gebruikers. De uitwerking loopt via een 
gezamenlijk proces van overheden en gebruikers. 

Er zijn vier doelen geformuleerd voor de Waterbeschikbaarheid, t.w.: 

- Zoetwaterbewustzijn vergroten en daarmee zuinig watergebruik stimuleren 
- Afstemming tussen rijk, regio en gebruikers intensiveren t.b.v. een doelmatiger 

watervoorziening 
- Zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening maximaal koppelen 
- Handelingsperspectief bieden aan gebruikers 

De eerste twee doelen sluiten naadloos aan bij het gegroeide zoetwaterbewustzijn zoals in 
de inleiding beschreven. Het derde doel geeft aan dat zoetwaterbeleid niet sectoraal moet 
worden ingestoken, maar onderdeel dient te zijn van een breder omgevingsbeleid. Dat 
verklaart meteen waarom de provincies zijn verzocht de regie te voeren op het uitwerken van 
de Waterbeschikbaarheid, want zij zijn immers de bevoegde regionale beleidsinstantie met 
betrekking tot ruimtelijk en natuurbeleid. Met het vierde doel maakt de rijksoverheid duidelijk 
dat het oog heeft voor het belang van de gebruiker. Die heeft namelijk niet alleen behoefte 
aan zoet water, maar vooral ook aan duidelijkheid over wat hij mag verwachten. 

Qua procesgang heeft het rijk voor ogen dat overheden en gebruikers gezamenlijk drie 
stappen doorlopen om uiterlijk in 2021 de Waterbeschikbaarheid op regionale schaal te 
beschrijven, t.w.: 

1. Inzicht geven in de beschikbaarheid van water en de kans op watertekorten, nu en in 
de toekomst. 

2. Een dialoog voeren tussen overheden en gebruikers over deze informatie. 
3. De inspanningen zo nodig optimaliseren en afspraken vastleggen. 

Het rijk coördineert de uitwerking voor de rijkswateren (het hoofdwatersysteem), waarbij het 
regelmatig afstemt met de regio's, zodat over en weer dezelfde uitgangspunten worden 
aangehouden. 

De Zeeuwse uitwerking 

In de voorgaande paragraaf is het begrip Waterbeschikbaarheid beschreven, zijn de doelen 
benoemd en de processtappen aangegeven die moeten leiden tot de verwezenlijking ervan. 
De eerste stap heeft een beschrijvend karakter, nl. inzicht in de bestaande situatie geven en 
een toekomstverwachting beschrijven. Dit document beoogt daarin te voorzien en dient als 
basis voor het proces dat de komende jaren wordt doorlopen, dus voor de dialoog met 
gemeenten en vertegenwoordigende organen van gebruikers, zoals regionale afdelingen van 
de ZLTO, het niet-agrarisch bedrijfsleven (industrie en Evides) en de natuurbeweging. Een 
volgende stap kan het gesprek op lokaal niveau zijn met individuele gebruikers om een 
realistische ambitie te formuleren. Die ambitie moet vervolgens worden uitgewerkt in 
maatregelen en afspraken die als het Zeeuwse Waterbeschikbaarheid kunnen worden 
aangeboden aan het rijk. De Waterbeschikbaarheid voor de Reigersbergsche polder, Tholen 
en Sint Philipsland zal overigens wellicht samen met de Brabantse buren worden opgesteld. 

De besluitvorming over de toekomst van het Volkerak-Zoommeer is een belangrijke factor in 
deze regio. Ingeval van een zout Volkerak-Zoommeer zal namelijk vooraf worden voorzien in 
een alternatieve zoetwatervoorziening van de omliggende gebieden. Voor Tholen en Sint 
Philipsland is aanvoer vanuit het Hollandsch-Diep voorzien, water dat op enkele plaatsen 
onder de Eendracht doorgeleid zal worden om aangesloten te worden op de regionale 
watersystemen van de eilanden. Voor de Reigersbergsche polder is aanvoer van overtollig 
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water van de Brabantse Wal in beeld als alternatief. De aanvoerroute is in dit geval in feite al 
grotendeels rond (afvoer richting de Bathse Spuikom). Eerder is berekend dat de aanvoer 
waarschijnlijk in de meeste jaren volstaat, maar in sommige jaren tekort zal schieten. De 
droge zomer van 2015 is er een periode van 20 dagen geweest zonder aanvoer. Nu was de 
Reigersbergsche polder daar niet afhankelijk van, maar ingeval van een zout Volkerak-
Zoommeer zou dat wel het geval zijn geweest. De alternatieve zoetwatervoorziening maakt 
vooralsnog geen deel uit van de beschrijving van de Waterbeschikbaarheid. Uiteraard wijzigt 
dat zodra een besluit tot een zout Volkerak-Zoommeer wordt genomen. 

Een eerste vraag die zich opdringt wanneer we de huidige toestand willen beschrijven is 
welk schaalniveau we daarvoor hanteren? Het rijk hanteert een onderverdeling in zeven 
zoetwaterregio's2, maar dat is geen werkbare schaal voor de Waterbeschikbaarheid, omdat 
het geen hydrologische eenheden zijn terwijl dat wel het schaalniveau is waarop vraag en 
aanbod in balans moeten zijn. Zeeland is ook als provincie geen hydrologische eenheid. Het 
grootste schaalniveau van hydrologische eenheden binnen Zeeland is dat van 
afvoergebieden, zoals hieronder in de figuur afgebeeld. De figuur maakt meteen duidelijk dat 
het schaalniveau van deze afvoergebieden onpraktisch klein is. Clustering ligt daarom voor 
de hand, of wellicht zelfs categorisering van vergelijkbare typen afvoergebieden, om grotere 
eenheden te verkrijgen. Overigens is het ook denkbaar in sommige gevallen de 
Waterbeschikbaarheid juist op het schaalniveau van een peilgebied te definiëren, wanneer 
de hydrologische situatie daar aanleiding toe geeft. 

 

Figuur 1. Overzicht van afvoergebieden in Zeeland die als hydrologische eenheden kunnen worden beschouwd. 

Als uitgangspunt is het wenselijk uit te gaan van zo groot mogelijke gebieden, maar ruimte te 
laten voor kleinschalig maatwerk. Van belang is dat de afbakening die in de praktijk wordt 
gehanteerd op steun kan rekenen van gebruikers in het gebied. Dit om te voorkomen dat zij 
zich niet betrokken voelen bij het proces dat tot doel heeft realistische ambities per gebied te 
formuleren en die vervolgens uit te werken in maatregelpakketten. 

Huidige zoetwatersituatie 

Waterbeschikbaarheid associeert met een definieerbaar volume dat actief gebruikt kan 
worden door gebruikers. Voor industriële gebruikers klopt dat, maar voor gebruikers in de 
Zeeuwse landbouw niet, omdat een groot deel van hen niet over actief benutbaar zoet water 
beschikt. Een toegesneden peilbeheer verkleint hun watervraag doordat het freatisch 

                                                
2 Regio's Noord, Oost, Noord-Holland en Flevoland, West, Rivieren, Zuid en Zuidwestelijke Delta 
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grondwaterpeil in de akkers zo hoog mogelijk wordt gehouden en daarmee ook de 
zoetwaterbeschikbaarheid voor gewassen. Het hiermee gemoeide volume is niet eenduidig 
uit te drukken en het water kan ook niet actief benut worden (het is daar vaak ook te zout 
voor), maar het heeft een matigend effect op de watervraag en zou als passief gebruik voor 
de landbouw gekenmerkt kunnen worden. De term zoetwatersituatie heeft een neutraler 
beschrijvend karakter en wordt daarom in het volgende gehanteerd. 

 
In Zeeland kunnen grofweg vier verschillende zoetwatersituaties onderscheiden worden, 
waarvan de eerste twee tamelijk onafhankelijk zijn van de ondergrond. 
 

1. Externe aanvoer uit het hoofdwatersysteem 

Deze zoetwatersituatie is gesitueerd aan de oostkant van de provincie, waar Zeeland via het 
Volkerak-Zoommeer contact maakt met het nationale hoofdwatersysteem (zie figuur 2). De 
aanvoer van extern zoet water naar Tholen, Sint Philipsland en de Reigersbergsche polder is 
in kwantitatieve zin ten opzichte van de vraag quasi ongelimiteerd. De kwaliteit van de 
voorziening is weliswaar suboptimaal, vanwege de relatief hoge chloridegehaltes 
(ordegrootte 400-450 mg/l) in het Volkerak-Zoommeer en het regelmatig voorkomen van 
blauwalgen, maar niettemin biedt de aanvoer het gebied gunstige productieomstandigheden, 
hoewel in sommige gebieden de zoutgehaltes door kwel behoorlijk kunnen oplopen. De 
variatie in productieomstandigheden vertaalt zich in een gedifferentieerde retributieregeling 
(kostendekkende vastrechtbijdrage) voor gebruikers. De bijdrage varieert tussen € 3 en €32 
per hectare per jaar (tarieven 2015). 

 

 

Figuur 2. Overzicht van de Zeeuwse gebieden met aanvoer van extern zoet water. De vlakkleuren coderen voor 
de hoogte van de retributie. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
http://www.scheldestromen.nl/het_waterschap/projecten/projecten_water/tholen. 
 

2. Servicegebied landbouwwaterleiding met aanvoer op maat 

Het tweede aanvoerregime is een met Biesboschwater gevoede landbouwwaterleiding met 
een aantal aftakkingen in Zuid-Beveland (het blauwe netwerk in figuur 2). Het water is zoeter 
dan uit het Volkerak-Zoommeer (± 150 mg Cl-/l), maar anders dan in het gebied langs het 
Volkerak-Zoommeer wordt per afgenomen volume afgerekend. Het tarief bedraagt anno 
2015 € 0,70 per kubieke meter. 

 

http://www.scheldestromen.nl/het_waterschap/projecten/projecten_water/tholen


Basisdocument Zeeuwse Waterbeschikbaarheid, versie 25-02-2016 

5 
 

3. Natuurlijke afstroom 

Een derde zoetwatersituatie is die waar reliëf zorgt voor afstroom van oppervlakte- en 
grondwater. Dit geldt in Zeeland vooral voor Zeeuws-Vlaanderen dat wat lager ligt dan het 
aangrenzende Vlaanderen en daarvandaan water ontvangt. Ook langs de duinzomen vindt 
afstroom plaats.  

 

 

Figuur 3 en 4. Hoogtekaart en een kansenkaart van natuurlijke zoetwatervoorraden in de Zeeuwse ondergrond. 
De figuren geven geen direct beeld van de stromingen, maar maken wel helder dat de wat hogere delen (geel in 
linkse kaart) overwegend grotere zoetwatervoorraden herbergen (blauw in rechtse kaart). Vanuit deze gebieden 
stroomt neerslag deels af naar de nabijgelegen lagergelegen gebieden. 
 

Deze gebieden beschikken ten opzichte van gebieden zonder aanvoer over een grotere 
voorraad zoet water, maar zeker voor de afstroom van oppervlaktewater geldt dat de 
aanvoer in de tijd doorgaans niet matcht met de vraag. Historisch gezien ligt de focus in deze 
gebieden daarom op het beperken van wateroverlast, hoewel een wijziging waarneembaar is 
naar meer conservering in ondergrond of oppervlaktewater. Het waterschap heeft zelfs als 
regionale waterbeheerder een (voorwaardelijke) regeling opgesteld voor eigen beheer van 
stuwtjes door agrariërs. 

De ondergrond biedt, indien hij een grote watervoerende capaciteit bezit (de blauwe 
gebieden in figuur 4), de mogelijkheid tot onttrekking in de zomer. In ondergronden met een 
lage (zoet)watervoerende capaciteit bestaat de mogelijkheid het zoet-zoutgrensvlak in de 
bodem 's winters wat te verlagen met peilgestuurde diepdrainage waarmee zout water 
vervangen wordt door inzijgend zoet regenwater. Als nuancering bij figuur 4 moet worden 
opgemerkt dat de daarin aangegeven zoetwatervoorraden niet zijn gemeten, maar een 
waarschijnlijkheid (kans) weergeven op basis van locatiekenmerken, zoals hoogteligging, 
samenstelling van de bovenlaag, aanwezigheid van eventuele kleilagen,…. Momenteel wordt 
de zoet-zoutverdeling in de ondergrond voor de hele provincie in kaart gebracht aan de hand 
van luchtmetingen. Deze gegevens komen beschikbaar eind 2016. Tot die tijd baseren we 
ons op de "kansenkaarten", in dit geval dus die van de watervoorraden. 
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4. Geen externe aanvoer 

Het restant en meteen het grootste deel van het Zeeuwse grondgebied kent geen externe 
wateraanvoer die benut kan worden voor direct actief landbouwkundig gebruik en is voor zijn 
zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van de neerslag. In termen van de 
Waterbeschikbaarheid is alleen sprake van aanvoer van veelal brak water ten behoeve van 
peilbeheer. Daarmee wordt het freatisch grondwaterpeil verhoogd en als gevolg daarvan de 
zoetwatervoorraad in de akkerbodem positief beïnvloed. Net als bij de hierboven beschreven 
zoetwatersituatie van natuurlijke afstroom kan de ondergrond kansen bieden voor 
wateropslag of verdringing van brak/zout door zoet water. 

5. Hergebruik van water 

In Zeeuws-Vlaanderen vindt hergebruik van afvalwater plaats vanuit de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie Terneuzen t.b.v. de industrie. Dat is een omvangrijke 
toepassing. Kleinschaliger hergebruik voor landbouwdoeleinden vindt plaats vanuit de 
zuiveringen Wissenkerke op Noord-Beveland en Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland. 

Huidige gebruikspraktijk 

De praktijk sluit per gebied uiteraard aan op de zoetwatersituatie ter plaatse. Dat betekent 
dat in de gebieden langs het Volkerak-Zoommeer de landbouw nadrukkelijk is gericht op het 
actief benutten van beschikbaar zoet water. Gewassen worden er op vrij grote schaal 
beregend. Al naar gelang het gewas en de hydrologische omstandigheden betekent dat vaak 
twee a drie beregeningen van zo'n 25 mm per seizoen. Het agrarische bouwplan van de 
gebieden met ruime zoetwateraanvoer wijkt overigens niet significant af van de rest van 
Zeeland, al is het aandeel van uien en aardappelen er wel wat hoger dan in gebieden zonder 
aanvoer. Ook zorgt de beschikbaarheid van zoet water er doorgaans voor dat vroeger 
geoogst kan worden dan in gebieden zonder zoetwateraanvoer. Dit temporele voordeel 
vertaalt zich vaak in een hogere productprijs (met name via contractteelt). 

Zoals hierboven aangegeven, wordt in Tholen en Sint Philipsland gedifferentieerd tussen 
gebieden met verschillende serviceniveaus. Figuur 2 illustreert de ruimtelijke verdeling, 
waarbij moet worden opgemerkt dat deze kaart de situatie in 2014 weergeeft. Het is 
denkbaar dat de kaart in de loop van de tijd zal worden aangepast als de werkelijke situatie 
blijkt af te wijken van de veronderstelde. Aan de west- en zuidranden geldt het lage tarief, 
omdat de chlorideconcentratie in het aangevoerde water daar overwegend hoger is dan 750 
mg/l. In de centrale en noordelijke delen is het zoutgehalte van het water niet 
onderscheidend, maar wordt het tariefverschil bepaald door de afstand tot de meest 
nabijgelegen hoofdwatergang: een grotere afstand correspondeert met een lager tarief (roze 
i.p.v. groen in de figuur). 

Waar de ruime zoetwaterbeschikbaarheid in de gebieden langs het Volkerak-Zoommeer zich 
niet scherp vertaalt in specifieke benutting door één of enkele teelten, geldt voor het water 
van de landbouwwaterleiding wel dat het hoofdzakelijk in één deelsector wordt afgenomen, 
nl. de fruitteelt. Dat heeft alles te maken met de relatief hoge prijs van € 0,70/m3. Het zoete 
water is van cruciaal belang in het beperken van de gevolgen van nachtvorst tijdens de 
bloeiperiode. Zonder vorstbestrijding kan een oogst al gedecimeerd worden bij aanvang van 
het groeiseizoen. Maar met het zoete water kan nadien ook de grootteklasse van het fruit 
gestuurd worden, waarmee een hogere kiloprijs bekomen kan worden. Gezien het feit dat de 
toediening efficiënt plaatsvindt met druppelirrigatie en de productiekosten in de fruitteelt 
bovendien relatief hoog zijn, legt deze bijkomende kost voor zoet water niet onevenredig veel 
gewicht in de schaal. De fruitteelt concentreert zich in het gebied dat kan worden voorzien uit 
het netwerk van de landbouwwaterleiding (figuur 2). 

In de rest van de provincie wordt in sommige gebieden op kleine schaal beregend vanuit de 
sloten, maar deze onttrekkingen zijn gereguleerd door het waterschap. Daarnaast wordt er 
her en der grondwater onttrokken voor landbouwkundige toepassing. Ook deze 
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onttrekkingen zijn gereguleerd. In geval van kleine onttrekkingen3 kan worden volstaan met 
een melding bij het waterschap. Voor grotere onttrekkingen, of onttrekkingen in kwatsbare 
gebieden, is een vergunning nodig. Figuur 5 toont nogmaals de provinciale kansenkaart 
zoetwatervoorkomens, met daarin met rode punten de vergunde landbouwonttrekkingen. Het 
is duidelijk dat de punten nagenoeg allemaal in blauwe gebieden zijn gesitueerd. 

 

 

Figuur 5. Overzicht van de vergunde grondwateronttrekkingen. Dat zijn ofwel kleine onttrekkingen in kwetsbare 
gebieden of niet-kleine onttrekkingen in gebieden met een grondwaterbel > 15 m. 
 

Zoals hierboven al aangegeven zijn er ook gebieden waar geen enkele sprake is van extra 
waterbeschikbaarheid. Daar is de huidige praktijk dat het waterschap als waterbeheerder de 
peilen in de sloten gedurende het groeiseizoen verhoogt ten opzichte van het winterpeil, om 
op die manier drainage te beperken en water vast te houden in de landbouwpercelen. In 
plaats van toevoer is hier dus sprake van het beperken van "lek". 

Toekomstige gebruikspraktijk 

Wat betreft de gebieden met aanvoer is de doelstelling richting de toekomst gericht op 
behoud van serviceniveau in de mix van kwantiteit (kuubs), kwaliteit (zoet) en 
leveringszekerheid. Een verbeterdoelstelling in de zin van uitgebreidere aanvoer is niet aan 
de orde, maar binnen de bestaande situatie kunnen mogelijk verbeteringen worden 
doorgevoerd. Zo kan gedacht worden aan het met behulp van stuwen leiden van water naar 
deelgebieden die nu nog overwegend brak of zout zijn, of het aanleggen van nieuwe 
aftappunten aan de landbouwwaterleiding, waarmee een gebied dat nu verstoken is van 
wateraanvoer toch wordt ontsloten. Het uitgangspunt is echter dat zulke initiatieven primair 
een privaat karakter zullen hebben en uiteraard alleen uitvoerbaar zijn in nauw overleg met 
het waterschap of Evides dat de landbouwwaterleiding exploiteert. 

Qua onttrekking van grondwater lijkt er nog ruimte te zijn voor uitbreiding. De punten in figuur 
5 geven aan waar in de huidige situatie grondwateronttrekking plaatsvindt. Dat gebeurt op 

                                                

3 Van een kleine onttrekking is sprake wanneer de locatie een zoetwaterbel heeft van meer dan 15 m 
dikte en niet in een zgn. kwetsbaar gebied ligt en per kwartaal niet meer dan 3000 m3 wordt 
onttrokken (op jaarbasis maximaal 8000 m3) met een maximum debiet van 60 m3/uur. De maximale 
onttrekking is niet alleen in absoluut volume vastgelegd, maar tevens geldt een limiet per oppervlakte 
van 800 m3/ha/jaar (= 80 mm). 
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basis van natuurlijke aanwezigheid. Afgaande op de voorraden lijkt met name de ondergrond 
van Zeeuws-Vlaanderen mogelijkheden te bieden voor meer onttrekking. 

In andere gebieden met minder grote voorraden, waar onttrekking nu feitelijk geen optie is, 
kan de voorraad mogelijk door gerichte maatregelen zodanig worden uitgebreid dat ook daar 
in de toekomst zoet grondwater kan worden onttrokken. De mogelijkheden daartoe worden 
sterk bepaald door kweldruk en/of infiltratiedruk. Ook hiervan zijn kansenkaarten die zijn 
gecombineerd in figuur 6. 

 

 

Figuur 6. Kansenkaart met kwel- en infiltratiegebieden. 
 

Gebieden met sterke kwel (rood) kwalificeren zich slecht voor de opslag van zoet water in de 
ondergrond, terwijl de blauwe delen wel kansen bieden. De metingen van de zoet-
zoutverdeling in de ondergrond zullen voor een scherper beeld zorgen dan deze kaart. Op 
proefschaal wordt momenteel al in de praktijk onderzocht of deze wateropslag technisch 
haalbaar is en of hij economisch rendabel is (GO-FRESH). De indicaties over de technische 
haalbaarheid zijn positief, maar het is te vroeg al stevige conclusies te trekken over de 
toepassingsmogelijkheden op grotere schaal. Dat beperkt voorlopig ook de beschrijving van 
de toekomstige Waterbeschikbaarheid. In theorie biedt de ondergrondse opslag de beste 
optie voor een uitbreiding van de waterbeschikbaarheid gedurende het groeiseizoen, maar 
zolang de toepasbaarheid (ook ten aanzien van effecten op de omgeving, zoals zoutlozingen 
op het oppervlaktewater) en het rendement ervan niet zijn vastgesteld, blijft het lastig hier 
harde afspraken over te maken. In de komende tijd zal het onderzoek hiernaar worden 
voortgezet, opdat de basis om afspraken op te maken wordt verstevigd. 

Op het eind van de rij zijn er gebieden die geen kansen bieden voor wateropslag waar 
gedurende het groeiseizoen van kan worden geprofiteerd voor toediening. Maar in veel van 
zulke gebieden zijn wel degelijk maatregelen denkbaar die bijdragen de 
productieomstandigheden op peil te houden. Het opzetten van het waterpeil in de sloten en 
daarmee het doorvoeren van een algehele grondwaterpeilverhoging is een al genoemde 
maatregel. Een andere perspectiefrijke maatregel is de aanleg van regelbare diepdrainage 
waarmee gedurende het winterseizoen preferent zout water van wat grotere diepte onder het 
maaiveld kan worden afgevoerd. De ontstane ruimte wordt vervolgens van bovenaf opgevuld 
met zoet regenwater. De bodemwatervoorraad als zodanig wijzigt op deze manier niet, maar 
het zout wordt wel op grotere diepte gehouden. Voor deze toepassing is vooral de bovenste 
laag van de ondergrond bepalend en voormalige schor- en veengronden (de groene en 
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paarse delen in figuur 7) lenen zich er goed voor. Het plaatje wijst uit dat er veel van dit soort 
gebieden zijn. Deels overlappen ze met de blauwige gebieden in figuren 5 en 6 wat erop 
duidt dat de diepere ondergrond kansen lijkt te bieden voor wateropslag. In die gevallen zal 
dat waarschijnlijk de voorkeur hebben. 

 

 

7. Overzicht van bodemtypes in de provincie Zeeland. 

 

Los van de bodem of ondergrond biedt ook procestechniek nog een mogelijkheid de 
zoetwaterbeschikbaarheid te verhogen. In dat geval wordt omgevingswater dat te zout is 
voor directe toepassing eerst technologisch ontzilt, waarna het beschikbaar komt voor zoete 
toepassingen. Vooralsnog lijkt dit spoor dusdanig duur te zijn dat de kansen voor 
landbouwdoeleinden zeer beperkt zijn. De aanpak wordt momenteel onderzocht voor 
overwegend industriële toepassing. 

Meer dan waterbeschikbaarheid 

In voorgaande tekst ligt de nadruk op zoetwaterbeschikbaarheid. Ten onrechte zou daarmee 
de indruk gewekt kunnen zijn dat de Waterbeschikbaarheid alleen daardoor wordt bepaald. 
In essentie wordt de Waterbeschikbaarheid echter bepaald door de balans tussen behoefte 
en beschikbaarheid. Maatregelen die erop zijn gericht de behoefte te beperken, vallen dus 
evenzeer onder de paraplu van de Waterbeschikbaarheid. Als onderdeel van de 
Waterbeschikbaarheid voor Zeeland zouden daarom afspraken gemaakt kunnen worden 
over gezamenlijke inspanningen van overheid en private partijen om de zoetwaterbehoefte te 
verminderen, bv. door de toediening efficiënter te maken, structuurverbeterende maatregelen 
en/of efficiëntere doorspoeling. Het ligt daarbij voor de hand initiatieven in gebieden met 
minder opties voor vergroting van de waterbeschikbaarheid voorrang te verlenen wegens de 
schaarste aan alternatieven. 


