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PROEFTUIN ZOET WATER 
 

INLEIDING   

Zoet water is tamelijk schaars in Zeeland en de kans is groot dat het alleen maar schaarser wordt 
naarmate de klimaatverandering doorzet. Alle reden om na te gaan hoe de zoetwatersituatie valt te 
optimaliseren, zodat we beter gesteld zijn tegen de zwaardere omstandigheden van de toekomst. 
Het programma dat hieraan invulling geeft heet Proeftuin Zoet Water. Het maakt deel uit van het 
Deltaplan Zoetwater, waar het is aangeduid als Proeftuin ZW Delta voor gebieden zonder aanvoer.  

Waar hierboven Zeeland nog simpelweg als eenheid werd genoemd, is het goed dat te nuanceren: de 
nadruk ligt op dat deel van Zeeland waar externe wateraanvoer (zo goed als) ontbreekt en men voor de 
watervoorziening is aangewezen op neerslag. De Proeftuin Zoet Water heeft tot doel de 
zelfvoorzienendheid in met name dit deelgebied te vergroten. 

De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat meer en meer onder druk, zowel door droogte als door verzilting, 
hoewel die twee niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn. De afgelopen jaren hebben de zorg hierover 
versterkt, met droge voorjaren (2020 en 2011 als sprekendste voorbeelden) en de lange warme en droge 
zomer van 2018 als opvallendste illustraties. Laag-Nederland kent meer plaatsten waar deze 
problematiek optreedt, maar Zeeland onderscheidt zich door de mate waarin dat het geval is. 

PROGRAMMASTRUCTUUR   

Zoet water heeft landelijk de aandacht en kent een eigen spoor binnen het Deltaprogramma dat 
Nederland zowel veilig als leefbaar moet houden. In een groot deel van Nederland wordt 
zoetwatervoorziening vooral bepaald door de verdeling van zoet rivierwater, zodat de aandacht zich daar 
ook vooral op die verdeling richt. Voor gebieden zonder aanvoer moest een eigen spoor worden uitgezet, 
opdat de leefbaarheid ook daar op peil blijft. In Zeeland heeft dat geresulteerd in de Proeftuin Zoet Water 
dat een projectenprogramma is met een innovatief onderzoekend karakter. De Proeftuin wordt financieel 
gesteund vanuit het Deltafonds met 50% cofinanciering tot een maximum van M€ 2,25 in de periode tot 
2021, en maakt deel uit van de bestuursovereenkomst over een robuuste toekomstige watervoorziening 
die de leden van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta maart 2015 hebben getekend. 

Voor de periode 2022-2027 is een nieuwe aanvraag bij het Rijk ingediend van M€ 1 voor onderzoek en 
M€ 2,25 voor de subsidiëring van effectief gebleken maatregelen om de zoetwatersituatie robuuster te 
maken. 

Het streven is innovaties te beproeven waarmee bij wijze van spreken een gereedschapskist met 
maatregelen kan worden gevuld die, al naar gelang de lokale omstandigheden, ingezet kunnen worden 
om de zoetwatersituatie voor verschillende soorten van gebruik te optimaliseren. Die gereedschappen 
kunnen potentieel in de hele wereld worden toegepast, zodat de relevantie van de pilots uitstijgt boven 
het puur regionale belang. Met zijn zoute omstandigheden biedt Zeeland een mooie laboratoriumruimte 
voor dit soort onderzoek. Het nadeel verkeert hier in zijn omgekeerde. 

De coördinatie van het programma ligt bij de provincie Zeeland, dat daarmee aanspreekpunt is voor het 
rijk. Maar de uitwerking en uitvoering is een gezamenlijke regionale taak waar uiteraard waterschap 
Scheldestromen nauw bij betrokken is. Daarnaast nemen gemeenten, Evides en de sectoren industrie, 
landbouw en natuur eraan deel.  

Het programma van de Proeftuin is in 2014 in vrij korte tijd opgesteld en omvatte toen negen 
projectideeën. Een deel daarvan is snel in uitvoering genomen, een aantal wacht daar nog op. En er zijn 
in de tussentijd nieuwe projecten bedacht die zijn toegevoegd aan het programma. Verderop in dit 
document worden ze stuk voor stuk beschreven en als bijlage is een poster uit de begintijd bijgevoegd die 
in kort bestek het toenmalige totale programma schetst. 

Innovatie vraagt om flexibiliteit, zodat het huidige programma niet in beton is gegoten. Als een 
aanvankelijk perspectiefrijk projectidee bij nader inzien zijn belofte niet kan inlossen, kan het van de lijst 
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af. En omgekeerd kunnen nieuwe ideeën worden opgenomen als ze perspectief bieden met het oog op 
zelfvoorzienendheid. Vandaar ook dat dit document een "levend document" beoogt te zijn. Er kunnen 
wijzigingen op plaatsvinden. Graag zelfs. Laat duizend bloemen bloeien! 
 

TWEESPOREN AANPAK   

De doelstelling is toe te werken naar een situatie waarin de regionale watergebruikers de kenmerken van 
de eigen zoetwatersituatie kennen en op basis daarvan weten op welke manier zij hun zoetwaterbehoefte 
en –beschikbaarheid stabiel in balans kunnen houden. 
 

De figuur hiernaast verbeeldt de opgave die 
ontstaat wanneer de vraag naar zoet water 
groeit terwijl het aanbod afneemt. Dat 
vraagt om een actieve houding en het 
treffen van maatregelen. 

Maatregelen kunnen grofweg in twee 
hoofdcategorieën worden onderscheiden, nl. 
die bijdragen aan: 

(i) vergroting zoetwaterbeschikbaarheid 
(ii) vermindering zoetwatervraag 
 

Het eerste pad leidt langs de opties opslag van zoet water in de ondergrond of oppervlaktewater en het 
opwerken van afvalwater of omgevingswater dat in zijn direct beschikbare vorm niet aan de 
kwaliteitseisen van gebruikers voldoet. De onderlegger voor dit pad is dat het beschikbare water 
efficiënter wordt gebruikt. Daar is ruimte voor omdat er op jaarbasis een neerslagoverschot bestaat; 
gemiddeld bedraagt de neerslag in Zeeland 21 cm meer dan de verdamping. Tekorten die in de 
zomerperiode ontstaan, kunnen dus in theorie 's winters worden aangevuld. 

Het tweede pad kent meer zijpaden, die bovendien nog niet allemaal verkend zijn. Hierbij kan worden 
gedacht aan het veredelen van gewassen op zouttolerantie, het efficiënter toedienen van water aan 
gewassen (zowel ruimtelijk als temporeel), het vergroten van de watercapaciteit van de bodem door 
koolstofverrijking, maar ook het doorbreken van mythes over zoutgevoeligheid. Het eindpunt van dit pad 
wordt gevormd door de situatie waarin zoetwatervoorziening dusdanig veeleisend is dat een switch naar 
zoute teelten een reëler optie is. Hoewel erg uiteenlopend van karakter neemt in al deze gevallen de 
effectieve vraag naar zoet water af. 

PROGRAMMAOVERZICHT   
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De Proeftuin kent tot nu toe dertien projectideeën, waarvan de meeste zijn uitgevoerd, of in uitvoering zijn. 
Een enkel idee wacht nog op uitvoering. De randen van de blokjes hierboven geven aan of de projecten 
tot de categorie aanbodvergrotend of vraagverminderend behoren. De vulling duidt op de status: geel = 
afgerond, groen = in uitvoering, oranje = nog wachtend op uitwerking. De eerste regel geeft de trekker 
aan, de tweede (Breed of Smal) duidt om de omvang van het opdrachtgevende consortium en de derde 
regel geeft de ondersteuningsstructuur aan (Opdracht of Subsidie). 

Hieronder volgen beschrijvingen van de afzonderlijke projectideeën met de beoogde producten, de 
betrokken partijen, de planning, het budget en een typering van de opdrachtstructuur. Het programma 
wordt gesteund door het rijk vanuit het Deltafonds. Tot 2021 is er € 2,25 miljoen (Incl. btw) beschikbaar 
op basis van 50% cofinanciering. 

E1 FRESHEM Zoet-zoutkartering, 76363  

Status Afgerond 

Projectbeschrijving Voor waterconservering is kennis van de zoet-zoutverdeling in de 
ondergrond essentieel. Dit project, dat kadert binnen een wetenschappelijk 
onderzoek, brengt deze verdeling tot op grote diepte (> 80 m) in kaart. Dat 
gebeurt met behulp van een helikopter die de hele provincie overvliegt in 
parallelle lijnen met een tussenafstand van 300 meter en het zoutgehalte 
meet als weerstand van de ondergrond voor elektromagnetische straling in 
een bepaalde frequentierange. Op basis van het verdiepte inzicht kunnen 
nadien doelmatige beheerkeuzen gemaakt worden, zowel in het 
oppervlakte- als grondwater. De zoet-zoutkartering vormt daarmee een 
basis voor maatregelopties en wordt dus niet toevallig aangeduid als E1. 

Een voordeel van deze analyse is dat de zoet-zoutverdeling in de tijd stabiel 
verondersteld wordt, zodat een dataset uit 2015 in de toekomst als 
referentie kan dienen, mits er niet in de nabijheid een grootschalige ingreep 
is uitgevoerd die het grondwaterprofiel heeft aangetast (denk bijvoorbeeld 
aan tunnelaanleg of natuurontwikkeling). 

Het onderzoeksaspect van het project zit erin dat Deltares en TNO een nog 
niet eerder toegepaste bewerking van de data gaan toepassen waarmee het 
deelsignaal dat wordt veroorzaakt door de ondergrond zelf (mineraal en/of 
organisch) feitelijk wordt gefilterd van het gemeten weerstandssignaal. De 
resolutie van het resulterende zoet-zoutsignaal neemt daarmee toe. 

Product De meetdata zijn publiek beschikbaar via https://www.zeeland.nl/water/zoet-
water/zoet-zoutverdeling-zeeuwse-ondergrond. Sinds januari 2018 zijn de 
gegevens ook beschikbaar via een geavanceerder webviewer 
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland (trekker) 

Deltafonds 

Deltares (eigen onderzoeksbijdrage) 

Evides 

Rijkswaterstaat Zee & Delta 

Vereniging Zeeuwse Gemeenten 

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 

Waterschap Scheldestromen 

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

Deltares (consortiumleider) 

TNO 

BGR (Budesanstalt fur 
Geowissenschaften und 
Rohstoffen) 

https://www.zeeland.nl/water/zoet-water/zoet-zoutverdeling-zeeuwse-ondergrond
https://www.zeeland.nl/water/zoet-water/zoet-zoutverdeling-zeeuwse-ondergrond
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem
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Opdrachtbudget € 1.220.000 (Excl. btw)  € 1.476.200 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Provincie Zeeland is opdrachtgever en heeft met het rijk en regionale 
partijen afspraken gemaakt over hun financiële bijdragen aan het project.  

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Er is gekozen voor een opdrachtstructuur, omdat de opdrachtnemers een 
concreet product opleveren. Er heeft geen aanbesteding plaatsgevonden 
vanwege het onderzoekskader van het project. 

Planning Juni 2014 – December 2016  luchtmetingen in vier meetcampagnes: 

Oktober 2014 (volgens planning uitgevoerd) 

Maart 2015 (volgens planning uitgevoerd) 

Augustus 2015 (volgens planning uitgevoerd) 

September 2015 (overbodig omdat de voorgaande campagnes zo 
voorspoedig zijn verlopen dat de metingen zijn afgerond) 

Januari 2017 Oplevering dataset Zeeuws-Vlaanderen en rapport 
Kanaalzone. 

Mei 2017 Oplevering volledige Zeeuwse dataset. 

 

 

E2 GO-FRESH II ondergrondse waterconservering, 71718  

Status Afgerond 

Projectbeschrijving Het project onderzoekt verschillende vormen van ondergrondse 
waterconservering en is een voortzetting van GO-FRESH dat in het kader 
van het programma Kennis voor Klimaat heeft gelopen van 2012 tot eind 
2013. Naast de technische haalbaarheid wordt ook het economisch 
rendement onderzocht. 

De drie verschillende vormen van waterconservering zijn: 

1. Freshmaker → een combinatie van zoutwateronttrekking op ± 15 diepte 
en zoetwaterinfiltratie op ± 7 meter diepte. De verwachting is dat de 
zoetwatervoorraad in de bodem dusdanig toeneemt dat er gelegenheid 
ontstaat voor onttrekking gedurende de zomer. De bevindingen in de 
afgelopen twee jaar zijn positief, maar onduidelijk is of de voorraad 
stabiel toeneemt of slechts tijdelijk in respons op de gecombineerde 
onttrekking/infiltratie. Coördinaten: 51.441, 3.808 

2. Kreekruginfiltratie → zoetwaterinfiltratie op geringe diepte onder het 
maaiveld door een peilgestuurd ondiep infiltratiesysteem. Volgens de 
theorie leidt een peilopzet tot een veertigvoudige verdieping van het 
zoet-zoutgrensvlak. Ook op deze manier vindt dus uitbreiding plaats van 
de zoetwatervoorraad en ontstaat de mogelijkheid tot onttrekking in 
tijden van droogte. Uiteraard verloopt deze uitbreiding trager dan bij de 
Freshmaker, maar ook deze theorie lijkt gestaafd te worden door de 
metingen in de eerste twee jaren. Coördinaten: 51.556, 3.587 

3. Drains2Buffer → verdikking van de regenwaterlens door toepassing van 
peilgestuurde diepe drainage. Deze aanpak verschilt principieel van de 
vorige twee, omdat er geen voorraad wordt aangelegd waaraan in de 
zomer water kan worden onttrokken. In plaats daarvan wordt de voor de 
landbouw essentiële regenwaterlens enkele decimeters verdikt, zodat 
die minder kwetsbaar is gedurende droge zomers. De methode zorgt er 
dus vooral voor dat aan de basale randvoorwaarde van een zoete 
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wortelzone voor de reguliere landbouw blijft worden voldaan. 
Coördinaten: 51.680, 3.884 

Product Rapportage over de meerjarige proefperiode. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland (trekker) 

Deltafonds 

Gemeente Borsele 

Gemeente Schouwen-Duiveland 

Gemeente Veere 

Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer (STOWA) 

Stichting Waterbuffer 

Waterschap Brabantse Delta 

Waterschap Scheldestromen 

Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

Deltares (consortiumleider) 

Acacia Water 

Alterra 

KWR Water Research 

HZ University of Applied Science. 

Ondersteunend betrokken 
Draineur Rutten en Meeuwse 
Handelsonderneming 

Opdrachtbudget € 451.000 (Excl. btw)  € 545.700 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Opdracht. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Hoewel een subsidie de voorkeur heeft, is omwille van de financierbaarheid 
gekozen voor de opdrachtvorm.  

Planning 2014 t/m 2017  

 

 

E3 Waterconservering in oppervlaktewater  

Status Afgerond 

Projectbeschrijving Tekstueel wordt deze vorm van waterconservering onderscheiden van die in 
de ondergrond, maar vanwege de wisselwerking tussen deze twee 
compartimenten is het onderscheid niet altijd met een schaartje te knippen. 
Een bestendig hoger waterpeil in de poldersloten vertaalt zich in een hoger 
freatisch grondwaterpeil en dus een grotere zoetwaterbuffer. Bepalend voor 
de tekstuele onderverdeling is het vertrekpunt voor de maatregel. Hier is dat 
het oppervlaktewatersysteem. 

Er is geen heus project uitgevoerd op dit onderwerp, maar wel heeft 
waterschap Scheldestromen in samenwerking met lokale boeren, in het 
afvoergebied Paal ervaring opgedaan met waterconservering in sloten. 
Daarvoor zijn in het gebied van 9000 ha in totaal 50 stuwen geplaatst. De 
evaluatie was overwegend positief. Op basis daarvan heeft het waterschap 
een regeling ingesteld die boeren in het hele beheergebied gelegenheid 
biedt (onder voorwaarden) een stuw in een secundaire of tertiaire sloot te 
plaatsten (zie https://scheldestromen.nl/waterbeheer-eigen-hand). Zij dienen 
die wel zelf aan te schaffen. 

De regeling geldt vanaf juli 2015 en leidde aanvankelijk tot weinig respons. 
Na enkele droge jaren staat de teller in 2020 inmiddels op ± 25. 

https://scheldestromen.nl/waterbeheer-eigen-hand
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Product Is beperkt gebleven tot een interne evaluatie. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Waterschap Scheldestromen 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

 

Opdrachtbudget Niet gerapporteerd 

Opdrachtstructuur n.v.t. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

n.v.t. 

Planning 2012-2014  

 

 

E4 Omgevingsaanpak Milde Ontzilting,   

Status Afgerond 

Projectbeschrijving Dit project richt zich op het verkennen van de mogelijkheid om licht zilt 
omgevingswater in de Lovenpolder ten noorden van Hoek zodanig voor te 
zuiveren in een natuurlijke omgeving, dat het vervolgens technisch kan 
worden ontzilt. Het opgewerkte water kan worden benut door de industrieën 
in het Braakmangebied bij Terneuzen met Dow Benelux als voornaamste 
partij. De motivering voor deze verkenning is dat de bedrijven vanuit het 
oogpunt van risicospreiding graag een extra bron van zoet water tot hun 
beschikking hebben. In de huidige situatie betrekken zij water van (i) Evides 
dat het aanvoert vanuit de Biesbosch en (ii) opgewerkt effluent van de RWZI 
van Terneuzen. In principe bestaat ook de mogelijkheid het water op te 
werken voor landbouwkundig gebruik. De prognose over de kuubprijs maakt 
dat het niet evident is dat dit economisch rendabel zal zijn. 

In dit project is primair onderzocht of de natuurlijke voorzuivering d.m.v. een 
helofytenfilter mogelijk is en welke stromen zich hier het meest voor lenen. 
Daarnaast is nagegaan of de aanvoer van de verschillende stromen in de 
tijd voldoende groot is en in welke verhouding deze primaire stromen 
optimaal gecombineerd kunnen worden om zowel de natuurlijke 
voorzuivering als de ontzilting optimaal te benutten. 

Het omgevingswater dat potentieel beschikbaar is voor opwerking is bestaat 
uit drie verschillende bronstromen, t.w.: 

1. water dat van bovenstrooms wordt aangevoerd via de zogenaamde 
westelijke rijkswaterleiding, 

2. het neerslagoverschot van de Lovenpolder zelf, 

3. koelwater van de industrieën in het Braakmangebied. 

Het project is opgebouwd uit zes verschillende werkpakketten die zich 
richten op het wetlandontwerp, de integratie van groene en grijze 
infrastructuur, de geohydrologie van het gebied, de kansen voor landbouw 
en natuur en de bedrijfseconomische aspecten. Het zesde werkpakket is de 
projectorganisatie. Coördinaten:  

Product De verkenning heeft uitgewezen dat de natuurlijke voorzuivering feitelijk niet 
rendabel te maken is. Het ruimtebeslag en de kosten voor het 
watertransport zijn daarvoor te hoog. Het verslag is te ontsluiten via 
https://www.zeeland.nl/water/zoet-water. 

https://www.zeeland.nl/water/zoet-water
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Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Deltafonds 

Dow Benelux 

Provincie Zeeland 

Waterschap Scheldestromen 

 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

HZ University of Applied Sciences 

Centre of Expertise Delta Technologie  

Deltares 

Evides 

Staatsbosbeheer 

Universiteit Gent 

Grontmij 

Opdrachtbudget € 115.000 (Excl. btw) → € 139.150 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Subsidieregeling waarbij een consortium is gevormd rondom de 
onderzoeksvraag over de haalbaarheid van natuurlijke voorzuivering van 
omgevingswater. Het onderscheid tussen opdrachtgever/financierder en 
opdrachtnemer is niet strikt: alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de 
projectdoelstelling en onderling aangegeven welke bijdrage (cash of in kind) 
ieder daaraan voor zijn rekening neemt. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Deze structuur is vergelijkbaar met die van de RAAK-regeling (Regionale 
Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie) waarmee het Centre of Expertise 
Delta Technologie vertrouwd is.  

Planning Maart 2015 – December 2015 

 

E10 Verkenning gebiedsfreshmaker, 00300  

Status Afgerond 

Projectbeschrijving In dit project zijn de mogelijkheden verkend om het concept van de 
freshmaker toe te passen op een groter gebied. Het project heeft zowel een 
fysiek-technische als een financieel-organisatorische kant. De 
achterliggende gedachte is de volgende. 

Uit de freshmakerproef in Ovezande blijkt dat het concept van de 
freshmaker (geforceerd zout grondwater vervangen door zoet water) werkt. 
Daarmee is het op bedrijfsniveau technisch werkbaar gebleken. Vanuit 
regionaal perspectief is het interessant op te schalen tot 
gebiedsfreshmakers, maar naast geohydrologische vereisten spelen dan 
ook sociale. Niet langer is één bedrijf betrokken, maar moeten meerdere 
grondbezitters onderling akkoord zijn over de inrichting van een dergelijke 
voorziening. Dat vergt gerichte organisatie en wellicht ook specifieke 
financieringsarrangementen. Het is het terrein waar hydrologen en andere 
technisch-inhoudelijke types weinig kennis van zaken hebben en waar een 
beroep moet worden gedaan op andere expertises. Dat gebeurt in dit 
project. Coördinaten: 

Product De verkenning heeft als uitkomst dat opschaling technisch haalbaar lijkt en 
tot een lagere kuubprijs leidt dan die van de landbouwwaterleiding. Het 
prijsverschil is echter redelijk beperkt en vergt wel medewerking van alle 
betrokkenen in een gebied. Opmerkelijke waarneming is dat er in de regio 
weinig animo voor de aanpak bleek. Het rapport is in te downloaden via 
https://www.zeeland.nl/water/zoet-water. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend Opdrachtnemend/uitvoerend 

https://www.zeeland.nl/water/zoet-water
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Provincie Zeeland Infram 

KWR Watercycle Research Institute 
Decisio 

KplusV 

Opdrachtbudget € 50.000 (Excl. btw)  € 60.500 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Opdracht 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Het consortium heeft eerder in 2015 de Delta Water Award gewonnen, wat 
in dit geval als voorselectie wordt gehanteerd. Aangezien de opdracht 
beneden een bedrag van k€ 50 blijft kan daardoor een enkelvoudig 
ondershands offerteverzoek gedaan worden. 

Planning Januari 2016 – Juli 2016 

 

E11 Verkenning Waterhouderij Walcheren  

Status In uitvoering nadat POP3-subsidiebeschikking in december 2018 is 
goedgekeurd. 

Projectbeschrijving De Waterhouderij Walcheren is een project waarin zeven agrarische 
bedrijven samenwerken om de zoetwatersituatie in hun gebied te 
optimaliseren. Ze doen dat al enkele jaren, maar vanaf 2018 start een 
nieuwe fase waarin in nauwe samenwerking met waterschap 
Scheldestromen het oppervlaktewaterpeil in het gebied verhoogd wordt en 
het surplus aan regenwater, dat regulier wordt afgevoerd naar het 
hoofdwatersysteem, zoveel mogelijk actief wordt opgeslagen in de 
ondergrond. Onderdeel van de optimalisatie is de scheiding van zoet en 
zout oppervlaktewater door middel van stuwen. Daarnaast wordt de 
biodiversiteit in het gebied gestimuleerd als bijkomende 
optimalisatieverkenning. 

Het hogere waterpeil biedt kansen (grotere zoetwatervoorraad), maar er 
kleven ook risico’s aan (natschade). De verkenning wil nagaan hoe de 
positieve en negatieve effecten zich verhouden door te experimenteren met 
weersadaptief waterbeheer. De insteek voor de komende jaren is de 
effecten van het verhoogde waterpeil nauwkeurig te monitoren en de 
bevindingen te vertalen in een beslissingsondersteunend systeem (BOS) 
dat idealiter vervolgens ook nog eens geautomatiseerd wordt. 

Product De verkenning zal inzicht bieden in de rek van weersadaptief waterbeheer 
en in een rapportage worden uitgewerkt. Daarnaast zal een BOS worden 
opgesteld, waarmee op een gestandaardiseerde wijze wordt ingespeeld op 
weersvoorspellingen. 

Een bijkomend product is een getoetst praktisch samenwerkingsverband 
van een groep boeren. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland 

Rijk (deltafonds) 

Waterschap Scheldestromen 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

Stichting Waterhouderij met als 
trekker Tim Moerland 

Aequator 

Deltares 

HZ University of Applied Sciences 
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Louis Bolk Instituut 

ZLTO 

Opdrachtbudget € 695.000 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Subsidie (deels Europees POP3 en deels nationaal) 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

POP3 is het Europese programma ter stimulering van 
plattelandsontwikkelingen waarbij in deze derde fase de nadruk ligt op 
landbouw en waterbeheer. Dat biedt een uitgelezen mogelijkheid de reeds 
lopende verkenning nadrukkelijk op te schalen.  

Planning 2018 – 2020 

 

E12 Drainstore  

Status In uitvoering 

Projectbeschrijving Deze proef richt zich op zoetwateropslag in de ondergrond van een perceel 
van het agrarisch bedrijf Meulwaeter in Kruiningen, met als bijkomende 
doelstelling een ontkoppeling van het regionaal watersysteem. 

De essentie van de proef is dat drainwater van een 25 hectare groot perceel 
via een samengesteld drainagesysteem wordt opgevangen in een 
verzamelput en vandaar wordt geïnjecteerd in de diepere ondergrond. Ter 
plaatse is de kleiige deklaag ongeveer 8 meter dik, zodat de injectie in elk 
geval zo diep zal moeten plaatsvinden. Onder de deklaag bevindt zich 
volgens de GeoTop-data van TNO een goed watervoerend pakket van meer 
dan 10 meter dik waarin het water goed kan worden opgeslagen. 

In principe wordt op deze manier het complete neerslagoverschot in en 
onder het perceel opgeslagen. In geval van waterbehoefte kan grondwater 
worden onttrokken en dan ofwel aan de bodem worden toegediend middels 
sub-irrigatie door de bestaande drains, of oppervlakkig door beregening. In 
principe is meer water op te slaan dan alleen van het eigen perceel van 25 
ha, zodat gekeken wordt naar opschaling door koppeling van nabijgelegen 
percelen van Meulwaeter. Uiteraard kunnen deze percelen nadien ook 
profiteren van het opgeslagen water voor hun eigen watervoorziening. In 
zijn opgeschaalde vorm zou meer dan 100 ha benut kunnen worden voor de 
opvang van regenwater en infiltratie in het ene perceel van 25 ha om later te 
worden benut voor de watervoorziening van de 100 ha. 

Door het uitsluitende gebruik van regenwater dat op de akker zelf valt voor 
het aanvullen van het zoete grondwater, onderscheidt deze aanpak zich van 
andere al beproefde opslagmethoden als Kreekruginfiltratie en Freshmaker. 
Het voordeel hiervan is dat er geen zoet water wordt onttrokken aan het 
regionaal watersysteem, zodat dat beschikbaar blijft voor de omgeving. 

Niet alleen wordt niet onttrokken uit het regionaal watersysteem gedurende 
droge periodes, maar daarnaast zal ook de afvoer ernaar in natte periodes 
tot nul worden gereduceerd. Het voordeel hiervan is dat het regionaal 
watersysteem minder belast wordt ingeval van hevige neerslag. Zodoende 
snijdt het mes in principe aan twee kanten, want met het wispelturiger 
neerslagpatroon als gevolg van klimaatverandering, groeit de noodzaak om 
zowel gesteld te staan voor waterschaarste als wateroverlast. 

Product Opgeknipt in drie fasen van deskstudie, via verkennend veldonderzoek tot 
volwaardige praktijkproef zal het onderzoek tot eind 2020 worden uitgevoerd 
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en resulteren in tussenrapportages en een eindrapport. De 
tussenrapportages hebben uiteraard tot doel de kansrijkheid van de proef 
op de gekozen locatie in kaart te brengen en zo nodig te besluiten er vanaf 
te zien. De praktijkproef zelf zal zich vooral richten op de praktische 
prestaties van de methode en dus de nodige monitoring behelzen. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland 

Rijk (deltafonds) 

Waterschap Scheldestromen 

Gemeente Reimerswaal 

Agrarisch bedrijf Meulwaeter 

Opdrachtnemend/uitvoerend 

KWR Watercycle Research Institute 

Opdrachtbudget € 247.749 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Opdracht 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

De opdrachtstructuur is administratief de gemakkelijkste werkwijze, zeker in 
een overzichtelijke setting als deze, waarin de provincie hoofdopdrachtgever 
is met Rijk, waterschap en gemeente als cofinanciers. 

Planning 2018 – 2020 

 

 

E5 DeltaDrip  

Status In uitvoering nadat POP3-subsidiebeschikking in december 2018 is 
goedgekeurd. 

Projectbeschrijving Watertoediening in de landbouw vindt doorgaans plaats door middel van 
beregening. De efficiëntie daarvan is niet scherp bekend, maar 
verondersteld wordt dat een relatief groot deel van het water niet in de 
bodem terecht komt. 

In dit project wordt daarom het gebruik van (ondergrondse) druppelirrigatie 
onderzocht. Deze methode heeft als voordeel dat de watergift nauwkeuriger 
kan worden uitgevoerd en daar bovenop kunnen ook nutriënten aan het 
water worden toegevoegd, zodat precisiefertigatie mogelijk is. De 
druppelirrigatie wordt in drie verschillende varianten op drie percelen van 
een hectare toegepast en vergeleken een referentie waarbij conventioneel 
beregend wordt. 

De gewasproducties vormen uiteraard een belangrijke indicator voor de 
verschillende aanpakken, maar ook zullen vochtgehaltes in de bodem op 
uitgebreide schaal gemonitord worden. 

Product De resultaten van het onderzoek zullen worden beschreven in een 
rapportage. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland 

Rijk (deltafonds) 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

Maatschap Waverijn 

Stichting BABG 

Opdrachtbudget € 500.000 (Incl. btw) 
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Opdrachtstructuur Subsidie (deels Europees POP3 en deels nationaal) 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

POP3 is het Europese programma ter stimulering van 
plattelandsontwikkelingen waarbij in deze derde fase de nadruk ligt op 
landbouw en waterbeheer. 

Planning 2018-2020 

 

 

E6 Zoutmanagement in zoektocht naar zouttolerante aardappel  

Status Afgerond 

Projectbeschrijving Dit project mikt op het beperken van de landbouwwatervraag door de 
zouttolerantie van aardappelen te verhogen. Indien aardappelen onder 
ziltere omstandigheden geteeld kunnen worden, beperkt dat de eisen aan 
de oppervlaktewaterkwaliteit qua chlorideconcentratie. In principe kan 
daardoor de doorspoeling van het regionale watersysteem beperkt worden 
en dus de regionale watervraag.  

C. Meijer BV voert al sinds 2009 gerichte veldproeven uit op dit gebied. 
Sinds 2012 gebeurt dat onder stuurbare zoutcondities. Tot nu toe is de 
aanpak sterk empirisch: aardappelen worden wel of niet blootgesteld aan 
een zoutregime en de productieopbrengsten worden vergeleken om het 
zouteffect te kunnen analyseren. In dit project wordt voortgeborduurd op de 
ervaring van Meijer, maar wordt de proef op twee manieren verdiept, t.w.: 

 Het monitoren van de zout- en vochtdynamiek in de wortelzone, het 
modelleren daarvan en het toepassen van een gericht waterbeheer om 
de zoutdruk te manipuleren. 

 Het inbrengen van nieuw genetisch materiaal dat zich in de afgelopen 
jaren heeft onderscheiden in het empirisch onderzoek. Daarnaast zal 
gericht worden gezocht naar de genen die coderen voor de 
zouttolerantie. Coördinaten: 

Product Rapportage over zout- en vochtdynamiek in de wortelzone van 
aardappelplanten. 

Proof of Principle in zilt perceel met beproeving van rassen en 
veredelingsmateriaal op zouttolerantie. 

Kaart met kansrijke gebieden voor zouttolerante aardappelen in Zeeland. 

Het eindrapport is beschikbaar via https://www.zeeland.nl/water/zoet-water. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

C. Meijer BV 

Deltares 

Provincie Zeeland 

Rijk (deltafonds) 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

C. Meijer BV 

Deltares 

Opdrachtbudget € 230.000 (Excl. btw)  € 278.300 (Incl. btw) 

Opdrachtstructuur Subsidie van provincie, mede namens het rijk, aan C. Meijer BV. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Het betreft een onderzoek op een thema van algemeen belang dat om die 
reden in aanmerking komt voor financiële steun. Omdat het resultaat 

https://www.zeeland.nl/water/zoet-water
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bestaat uit kennis en afgezien van de kansenkaart geen vooraf goed te 
beschrijven concreet product, komt een subsidie het meest in aanmerking. 

Planning 2015-2016  

 

 

E7 Meer fruit met minder water, 71614  

Status In uitvoering nadat POP3-subsidiebeschikking in december 2018 is 
goedgekeurd. 

Projectbeschrijving Dit project kent vier verschillende onderzoeken: 

1. toediening van organische stof aan de bodem om de vochthoudende 
capaciteit ervan te verhogen. 

2. testen of de aanwezigheid van specifieke schimmels de opname van 
aanwezig water door de wortels stimuleert. 

3. testen van een efficiënter type sproeier voor de bestrijding van 
vorstschade. 

4. gerichte droogtestress induceren bij perenbomen waardoor de boom in 
een “hydrologische spaarstand” wordt gezet, wat zich een jaar later 
vertaalt in een betere oogst. 

Product De resultaten van het onderzoek zullen worden beschreven in een 
rapportage. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Provincie Zeeland 

Rijk (deltafonds) 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

NFO 

Uitvoerend 

Bodata, 

Meeuwse Handelsonderneming 

Opdrachtbudget € 261.184 (Incl. btw), toegekend budget is lager dan in POP3-kader 
aangevraagd. Via een separate subsidie van € 116.607 heeft provincie 
Zeeland voorzien in aanvullende financiering om het project inhoudelijk op 
peil te houden. 

Opdrachtstructuur Subsidie (deels Europees POP3 en deels nationaal) 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

POP3 is het Europese programma ter stimulering van 
plattelandsontwikkelingen waarbij in deze derde fase de nadruk ligt op 
landbouw en waterbeheer.  

Planning 2018-2020  

 

 

E8 Ontkrachten zoutmythes  

Status Behoeft nadere uitwerking 

Projectbeschrijving Zouttolerantie is niet alleen een fysiologisch kenmerk van een plant, maar is 
op z'n minst ook in enige mate een indicatie voor de mentale gesteldheid 
van zoetwatergebruikers. Hun voorkeur voor zo zoet mogelijk water is 
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begrijpelijk, maar de veronderstelde kritische waarden worden vaak 
overschat. Onderzoek wijst dit uit en ook in de praktijk blijkt regelmatig dat 
er meer mogelijk is dan waar gebruikers vanuit gaan. Uitgaand van het 
adagium "Zien doet geloven" zou het interessant zijn de grenzen van de 
fysiologische zouttolerantie van gewassen te laten verkennen door 
praktijkproeven in samenwerking met agrariërs om aldus de mentale 
zouttolerantie te vergroten. 

Omdat dit een gevoelig onderwerp is, is het niet eenvoudig het in een 
projectvorm te gieten. Mogelijk kan een experiment worden ingericht op 
eigen grond van de overheid, maar concreet zicht daarop is er nog niet. 
Duidelijk is wel dat als chloridenormen versoepeld worden de 
beschikbaarheid van acceptabel zoet water toeneemt. 

Product p.m. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

p.m. 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

p.m. 

Opdrachtbudget p.m. 

Opdrachtstructuur p.m. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

p.m. 

Planning p.m.  

 

 

E9 Switch naar zoute teelt  

Status Behoeft nadere uitwerking 

Projectbeschrijving Vanuit het perspectief van zoetwatervoorziening is dit een terugvaloptie. De 
Proeftuin Zoet Water mikt primair op het weerstand bieden aan verzilting. In 
de praktijk betekent dat vooral het verminderen van het effect van zout, 
oftewel mitigatie. Het voorgaande projectidee E8 verlegde de nadruk naar 
adaptatie aan bestaande omstandigheden en dit projectidee E9 gaat nog 
een stap verder, zij het dat het zich nadrukkelijker op de toekomst richt. 

De gedachte is dat er als gevolg van verzilting op den duur gebieden zullen 
zijn die redelijkerwijs niet meer zoet te houden zijn. Daarmee verliezen ze 
hun klassieke landbouwfunctie. Omzetting in natuur is één optie, maar een 
switch naar zoute teelten is een andere. Ook deze stap vermindert de vraag 
naar zoet water, wat rechtvaardigt dat hij in dit kader wordt opgenomen. 

Product p.m. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

p.m. 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

p.m. 

Opdrachtbudget p.m. 

Opdrachtstructuur p.m. 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

p.m. 
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Planning Na 2021  

 

 

E13 Ondergronds beregenen  

Status In uitvoering 

Projectbeschrijving Deze proef richt zich op het meten van het effect van een zuinige en 
tamelijk eenvoudige manier van watertoediening, namelijk met een 
samengesteld drainagesysteem (subirrigatie, of minder deftig, ondergronds 
beregenen). De techniek is tot nu toe vooral toegepast op grasland, zodat 
het effect op de gewasproductie in de akkerbouw nog onbekend is. Die 
onbekendheid remt de investeringsbereidheid van ondernemers, ondanks 
dat deze techniek hun zoetwatersituatie naar verwachting zal verbeteren. 

De proefopzet bestaat eruit dat twee naast elkaar gelegen  percelen 
teelttechnisch gezien identiek behandeld worden, maar slechts één perceel 
via het drainagesysteem water krijgt toegediend. Het verschil in productie is 
een maat voor het effect van de extra watertoediening. 

De proef beperkt zich niet tot het meten van de productiewaarden, ook de 
vochtconditie in de twee percelen wordt in detail gevolgd. Op die manier 
worden de biologische waarnemingen ondersteund door fysische informatie. 
Naast de praktijkproef zal de bredere toepasbaarheid in functie van 
bodemkenmerken modelmatig worden verkend. 

Uiteraard zal de waarde van deze proef sterk afhangen van de neerslag 
gedurende het groeiseizoen. Als die overvloedig is, zal watertoediening 
weinig verschil maken. De looptijd van de proef beslaat drie groeiseizoenen, 
zodat de kans dat er een valide proefseizoen tussen zit aanzienlijk is, maar 
zekerheid is daarover op voorhand niet te geven. 

Technisch gezien is dit geen spraakmakend innovatief onderzoek, maar het 
belang van de proef is niettemin groot. De resultaten ervan zullen namelijk 
de belangrijke ondernemersvraag helpen beantwoorden of een investering 
in een dergelijke voorziening rendabel is. 

Product Eindrapportage met resultaten van de proef en een modelmatige 
doorrekening voor heel Zeeland. Ook zijn meerdere 
informatiebijeenkomsten voor gebruikers voorzien. 

Projectpartners Opdrachtgevend/financierend 

Rijk (deltafonds) 

Provincie Zeeland 

Waterschap Scheldestromen 

Gemeente Noord-Beveland 

Opdrachtnemend/uitvoerend  

Proefboerderij Rusthoeve 

Uitvoerend 

KWR Watercycle Research Institute  

KnowH2O 

Opdrachtbudget € 294.747 (= subsidiebedrag. Btw is niet aan de orde, want opdrachtnemer 
krijgt zelf btw gecompenseerd) 

Opdrachtstructuur Subsidie 

Toelichting op gekozen 
opdrachtstructuur 

Subsidies hebben omwille van transparantie de voorkeur en in dit geval is 
een subsidie ook praktisch prima passend 

Planning 2020-2022 
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