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Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Bestuurlijke samenvatting quick-scans landbouwregio’s
Noordelijke klei
De pootaardappelteelt en de melkveehouderij vindt in het Noordelijk kleigebied plaats op
relatief grote, gespecialiseerde bedrijven. Poterteelt en melkveehouderij zullen de
belangrijkste bedrijfstakken blijven, ook als het GLB wijzigt en het klimaat verandert.
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de land- en tuinbouw is de zoetwatervoorziening
die afhankelijk is van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Het Waterakkoord Noord
Nederland voorziet in gedetailleerde afspraken over de verdeling van de waterstroom over het
Noorden. Door klimaatverandering zal de verdamping toenemen. Dit wordt onvoldoende
gecompenseerd door extra neerslag in het groeiseizoen. Voor de land- en tuinbouw blijft het
van het grootste belang om ook in de toekomst te kunnen beschikken over zoet water uit het
IJsselmeer. Door de toenemende behoefte aan zoetwatervoorziening in West Nederland is er
reden om in Noord Nederland ook naar alternatieve zoetwatervoorraden te zoeken. Nader
onderzoek moet uitwijzen met welke middelen het Lauwersmeer als zoetwaterbekken is te
optimaliseren.
Zeespiegelstijging en bodemdaling zal verhoging van de kweldruk tot gevolg hebben, en dat
kan leiden tot verzilting van oppervlaktewater en grondwater. Ervaringen van ondernemers en
inzichten van experts in met name de bodemdalingsgebieden geven aanleiding om verzilting
ruim binnen de komende 50 jaar als reële bedreiging te zien. Om daaraan zoveel mogelijk het
hoofd te bieden is, naast optimalisering van de zoetwater aanvoer, praktijkonderzoek nodig
naar de uitvoering van alternatieven voor de verziltingsbestrijding.
Delen van de primaire zeekering voldoen niet aan de normen en bij verdere zeespiegelstijging
zullen de knelpunten verder toenemen. Oplossingen liggen in ophogen dijk en/of maatregelen
aan weerszijden van de dijk. LTO Noord ziet niets in binnendijkse, multifunctionele zones
achter 'overslagdijken'. Een betere oplossing is versterken van de vooroever, als vorm van
kwelderherstel.
Oldambt
Grootschalige akkerbouw en de melkveehouderij zijn belangrijk in het Oldambt en zullen dat
blijven, ook als het GLB wijzigt en het klimaat verandert.
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de landbouw is de zoetwatervoorziening die
afhankelijk is van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Het Waterakkoord Noord Nederland
voorziet in gedetailleerde afspraken over de verdeling van de waterstroom over het Noorden.
Door klimaatverandering zal de verdamping toenemen. Dit wordt onvoldoende
gecompenseerd door extra neerslag in het groeiseizoen. Voor de land- en tuinbouw blijft het
van het grootste belang om ook in de toekomst te kunnen beschikken over zoet water uit het
IJsselmeer. Door de toenemende behoefte aan zoetwatervoorziening in West Nederland is er
reden om in Noord Nederland ook naar alternatieve zoetwatervoorraden te zoeken. Nader
onderzoek moet uitwijzen met welke middelen het Lauwersmeer als zoetwaterbekken is te
optimaliseren.
Delen van de primaire zeekering voldoen niet aan de normen en bij verdere zeespiegelstijging
zullen de knelpunten verder toenemen. Oplossingen liggen in ophogen dijk en/of maatregelen
aan weerszijden van de dijk. LTO Noord ziet niets in binnendijkse, multifunctionele zones
achter 'overslagdijken'. Een betere oplossing is versterken van de vooroever, als vorm van
kwelderherstel.
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Veenkoloniën
Grootschalige akkerbouw en de melkveehouderij zijn belangrijk in de Veenkoloniën en zullen
dat blijven, ook als het GLB wijzigt en het klimaat verandert. De teelt van de zetmeelaardappel
zal meer of minder onder druk komen, afhankelijk van de manier waarop het GLB na 2013
haar beslag krijgt.
Met name in de akkerbouwgebieden is de droogtegevoeligheid een risico, dat toeneemt met
de klimaatverandering. Niet alleen bij normale droogte in de voorjaar en zomer, maar ook bij
een te nat voorjaar gevolgd door een te droge zomer zal er behoefte zijn om gewassen te
beregenen. Door de aanvoer van water via de hoofdsystemen vanuit het westen en het
noorden van de provincie kan een belangrijk deel van de provincie worden bediend. Het
Waterakkoord Noord Nederland voorziet in de gedetailleerde afspraken over de verdeling van
IJsselmeerwater over het Noorden. De mogelijkheden voor de aanvoer van water tot in
zuidoost Drenthe kent grenzen. Bij langdurige drogere perioden en zeker ook als de aanvoer
van het IJsselmeer achter blijft, zal het technisch en qua kosten lastig blijken om in de
behoefte van de landbouw te voorzien. Daarom zullen alternatieven moeten worden
onderzocht.
Door klimaatverandering zal de verdamping toenemen. Dit wordt onvoldoende
gecompenseerd door extra neerslag in het groeiseizoen. Voor die gebieden waar uiteindelijk
de aanvoer van oppervlaktewater onvoldoende is om in de behoefte te voorzien moet
onderzocht worden of er aanspraak kan worden gemaakt op beregening uit grondwater.
Noordelijk weidegebied
De melkveehouderij vindt in het Noordelijk weidegebied plaats op relatief grote,
gespecialiseerde bedrijven. De melkveehouderij zal belangrijk blijven, ook als het GLB wijzigt
en het klimaat verandert. Het grondgebruik binnen de veehouderijsectoren zal de komende
jaren naar verwachting weinig veranderingen laten zien.
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de landbouw is de zoetwatervoorziening die
afhankelijk is van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Het Waterakkoord Noord Nederland
voorziet in gedetailleerde afspraken over de verdeling van de waterstroom over het Noorden.
Door klimaatverandering zal de verdamping toenemen. Dit wordt onvoldoende
gecompenseerd door extra neerslag in het groeiseizoen. Voor de land- en tuinbouw blijft het
van het grootste belang om ook in de toekomst te kunnen beschikken over zoet water uit het
IJsselmeer. Door de toenemende behoefte aan zoetwatervoorziening in West Nederland is er
reden om in Noord Nederland ook naar alternatieve zoetwatervoorraden te zoeken. Nader
onderzoek moet uitwijzen met welke middelen het Lauwersmeer als zoetwaterbekken is te
optimaliseren.
Bodemdaling door veenoxidatie maakt permanente aanpassing van de waterhuishouding
noodzakelijk zodat optimaal agrarisch peilbeheer mogelijk blijft.
De verscheidenheid in de Noordelijke veenweide is zeer groot wat betreft de opbouw
van het bodemprofiel en de relatie daarvan met het grond- en oppervlaktewater. De
soorten veen, de plaats van die soorten veen in het profiel, het al dan niet voorkomen
van slecht- of ondoorlatende lagen, de dikte van het veenpakket, het al dan niet
voorkomen van een kleidek, de dikte van de kleilaag en de soort klei waar de deklaag
uit is opgebouwd: al deze zaken hebben hun invloed op de vochtvoorziening, de mate
van oxidatie en uiteindelijk ook op de wijze waarop de agrarische bedrijfsvoering
op de bodem is afgestemd. Door deze verscheidenheid is peilbeheer met maatwerk op
bedrijfsniveau noodzakelijk.
Een meer natuurlijk peilbeheer van poldergebieden wordt met name in de omgeving van
natuurbestemmingen wenselijk geacht maar levert voor de landbouw bezwaren op. De
landbouw heeft belang bij een jaarrond laag waterpeil. Dit dient ook als extra buffer bij zware
neerslag. Soms is in het kader van droogtebestrijding een hoger peil in de zomer gewenst.
Peilbeheer is dus maatwerk. De neiging van de waterschappen om over te gaan naar grotere
peilgebieden en dit op afstand te bedienen staat hier haaks op. Beter is het om te komen tot
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een verfijning van het waterbeheer met kleinere peilgebieden en afspraken over het te voeren
waterbeheer. De rol van zelfsturing door de ingelanden middels samenwerkingsverbanden
dient nader te worden onderzocht.
Noordelijk zand
De melkveehouderij vindt in het Noordelijk zandgebied plaats op relatief grote,
gespecialiseerde bedrijven. De melkveehouderij zal belangrijk blijven, ook als het GLB wijzigt
en het klimaat verandert. Het grondgebruik binnen de veehouderijsectoren zal de komende
jaren en decennia naar verwachting weinig veranderingen laten zien.
Droogtegevoeligheid van de zandgronden is een risico, dat toeneemt met de
klimaatverandering. Niet alleen bij normale droogte in de voorjaar en zomer, maar ook bij een
te nat voorjaar gevolgd door een te droge zomer zal er behoefte zijn om gewassen te
beregenen. Door de aanvoer van water via de hoofdsystemen kan een belangrijk deel van het
gebied worden bediend. Het Waterakkoord Noord Nederland voorziet in de gedetailleerde
afspraken over de verdeling van IJsselmeerwater over het Noorden. De mogelijkheden voor
de aanvoer van water tot in zuidoost Drenthe kent grenzen. Bij langdurige drogere perioden
en zeker ook als de aanvoer naar en het peil van het IJsselmeer achter blijft zal het technisch
en qua kosten lastig blijken om in de behoefte van de landbouw te voorzien. Onderzoek naar
betaalbare alternatieven is de komende tijd nodig.
Beekherstel is een ambitie die voor diverse Drentse beken op de rol staat. In enkele gebieden
is er sprake van natuurontwikkeling langs beken en ook de uitwerking van de KRW
maatregelen moeten worden gerealiseerd. Het ruimtebeslag en de doorsnijding van goed
verkavelde gebieden draagt ertoe bij dat het draagvlak voor dergelijke ontwikkeling bij de
agrarische partijen niet groot is. Onderzoek naar alternatieven is daarom gewenst.
In het kader van verdroging van natuurgebieden wordt de gewenste waterhuishouding in en
rond een natuurgebied onderzocht. Op veel plaatsen grenzen de functies landbouw en natuur
direct aan elkaar en is het gewenste peilbeheer zodanig verschillend dat een optimale situatie
voor beide functies niet realiseerbaar is. Natuur vraagt hoge peilen gedurende grote delen van
het jaar. De landbouw heeft belang bij een op de productie afgestemd peilbeheer dat
gemiddeld lager ligt. LTO is van mening dat bij verdrogingsproblemen interne buffering door
technische maatregelen binnen het natuurgebied de oplossing moet bieden.
Droogmakerijen
De diepe droogmakerijen in de randstad worden gekenmerkt door het voorkomen van brakke
kwel. Deze kwel komt uit de ondergrond . Door met name het voorkomen van (intensieve)
akkerbouwteelten vindt doorspoeling plaats om het chloride gehalte in het oppervlaktewater
op een aanvaardbaar niveau te houden. In het kader van de klimaatproblematiek wordt door
zowel provincies als waterschappen de discussie opgestart of deze relatief intensieve
doorspoeling op termijn is vol te houden. De teelt van akkerbouwgewassen vindt plaats op
zogenaamde zoetwaterlenzen. In de Schermer wordt op dit moment op zowel akkerbouw- als
veehouderijbedrijven onderzoek gedaan of sturing kan plaatsvinden op de grootte van de
zoetwaterlens. De provincie Noord-Holland zal Texel gaan aanwijzen als pilot-gebied klimaat
en waterhuishouding. De land- en tuinbouw op Texel is volledig afhankelijk van regenwater.
Aanvoer van zoet water is niet mogelijk. Altijd heeft men daar dus op zoetwaterlenzen geteeld.
Het idee is om de pilot Texel te koppelen aan het praktijkonderzoek van de Schermer. De
gedachte is dat sturing op zoetwaterlenzen de doorspoelbehoefte kan verminderen.
Boskoop
In de regio Boskoop treffen we een netwerk aan van bedrijven in de boomteelt. Teelt en
handel werken nauw samen en zijn vaak geïntegreerd. De Veiling Boskoop bestaat niet meer.
Daarentegen worden steeds meer producten afgezet via FloraHolland. Het ICT terrein is het
logistieke en handelscentrum van het gebied.
Er is sprake van bedrijfsvergroting. Dat houdt niet in dat het gebied groter wordt. Opschaling
wordt mede mogelijk gemaakt door een relatief groot aantal kwekers dat zal gaan stoppen.
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Het gebied bestaat in hoofdzaak uit veengrond en kent lange percelen met brede ondiepe
watergangen.
Het gebied is volledig gedraineerd. Drainwater wordt opgevangen in putten waarvan het peil
zodanig wordt gehouden dat de drooglegging nagenoeg constant is. Van bodemdaling is geen
sprake. Via de kluiten afgevoerde grond wordt steeds weer met geïmporteerd materiaal
aangevuld.
Er zijn in Boskoop 3 teelttypen te onderscheiden t.w. vollegrondsteelt, PCT (potcontainer) teelt
en glas dat ondersteunend wordt ingezet. Er is een verschuiving richting containerteelt
waarneembaar.
Als knelpunten in het watersysteem worden genoemd:
 Instandhouding van de veenkaden;
 Achterstallig onderhoud van sloten door tekort baggeren waardoor de waterafvoer uit
het gebied niet optimaal is;
 Gemalen liggen teveel aan de buitenkant van het gebied wat i.c.m. de
baggerachterstand kan leiden tot wateroverlast;
 Lage delen in het gebied waardoor de inundatienorm ter plaatse niet toereikend is.
 Verzilting van het gietwater ligt op de loer bij de inlaat bij Gouda vanwege oprukkend
zout water in de Hollandse Ijssel;
 De waterkwaliteit in het gebied is vanwege hoge gehalten aan nutriënten en
bestrijdingsmiddelen matig tot slecht
De aanvoer van kwalitatief goed water zal in de toekomst steeds meer de aandacht vragen.
De Boskoopse culturen zijn zeer zout gevoelig. De inlaat vanuit Gouda zal in de toekomst
teruggebracht worden en worden vervangen door het betere water uit de Rijn.
De teelt in potcontainers is beduidend intensiever dan die in de vollegrond. Dat betekent dat
bij een toenemende pc-teelt de watervraag groter zal worden.
De afvoer van water is vanwege achterstallig baggerwerk problematisch. Veel sloten in het
gebied zijn dichtgeslibd waardoor de afvoer naar de gemalen wordt bemoeilijkt en bij regenval
de slootpeilen snel oplopen.
Dit proces wordt nog eens aangejaagd door de intensieve drainage en de toenemende teelt in
containers.
Door achterstallig onderhoud is er een groot baggerprobleem in het gebied en er bestaat grote
behoefte aan het ontwikkelen van grootschalige integrale baggerprojecten. De vraag is waar
het materiaal in het gebied een plaats kan krijgen en welke toegevoegde waarde het kan
hebben.
Westelijk Veenweidegebied
Het veenweidegebied in het westen van ons land is circa 120.000 hectare groot.
Veenweiden zijn relatief slappe gronden met sub-optimale agrarische eigenschappen die in
toenemende mate, vooral de lager gelegen delen, worden ingericht als natuurgebied.
De drooglegging in de veenweidegebieden kunnen erg verschillen in plaats en tijd.
Aangenomen kan worden dat de diepte van het grondwater in de winter gemiddeld 60 cm
bedraagt en in de zomer 50. Lokaal zijn er echter ook plekken waar de grondwaterstand 20
cm onder het maaiveld ligt.
Door een combinatie van oxidatie, klink en krimp is een daling van het maaiveld ontstaan
waardoor de polders steeds dieper komen te liggen. Om de gronden desondanks geschikt
voor de landbouw te houden is een cyclus ontstaan van waterstandverlaging en
maaivelddaling.

LTO Nederland

4

Ontwikkeling van de veenweiden.
M.b.t. de ontwikkeling van de landbouw in de veenweiden worden 3 scenario’s geschetst.
 Grootschalige landbouw waarbij de productie op de wereldmarkt wordt afgezet.
Schaalvergroting en structuurverbetering zijn sleutelwoorden
 Stadslandbouw waarbij de agrariër zijn producten en diensten richt op de burger en hij
zorgtaken verricht t.b.v. het landschap. Kernwoorden zijn verbreding en groen- blauwe
diensten.
 Natuurlandbouw waarbij de bedrijven een deel van het inkomen verdienen met het
beheer van natuurgebieden. Extensivering is het sleutelwoord.
Gebiedspecifieke knelpunten
Bodemdaling
De komende 100 jaar wordt gerekend met een bodemdaling van gemiddeld (de verschillen
tussen gebieden zijn zeer groot) 50 cm. Dat leidt, in combinatie met een hogere
zeewaterspiegel, o.a. tot de volgende problemen.
 De cyclus maaivelddaling peilverlaging loopt uiteindelijk spaak. De kosten van het
droogmalen worden onaanvaardbaar en de kans op overstroming van de diepere
polders neemt toe.
 Een toenemende verzilting en zoetwaterkwel.
 Meer onderhoud aan veenkaden
Aandachtspunten
De landbouw om de stad kan niet uitsluitend met verbredingsactiviteiten in stand worden
gehouden. Het open landschap wordt gedragen door boeren die melken, niet die kano’s
verhuren.
Bodeminklinking lijkt tegen gegaan te kunnen worden door het aanbrengen van
onderwaterdrainage. Hieraan kleeft echter het nadeel dat vanwege een grotere verdamping
meer water nodig is dat meestal vanuit een ander gebied moet worden ingelaten. Overigens
wordt er op gewezen dat de boer niet de enige probleemeigenaar is. Bodemdaling is van
algemeen belang en vanuit dat perspectief zal geredeneerd moeten worden.
Rivierengebied (ontwerp)
Het rivierengebied heeft, mede dank zij het goede peilbeheer in de kommen en voldoende
zoet water voor de beregening op de stroomruggen, een goed ontwikkelde en
kapitaalintensieve land- en tuinbouw.
Het probleem van de zoetwateraanvoer bij droogte en de afvoer bij wateroverlast wordt extra
bemoeilijkt door kwel en wegzijging naar de grote rivieren. Het water is daarom moeilijk vast te
houden. De regio meent dat deze effecten moeten worden gecompenseerd in de
verdringingsreeksen en de waterakkoorden met RWS. De regio vindt dat de mogelijkheden
van vasthouden op de landgoederen en in de klimaatbuffers van de terreinbeherende
natuurorganisaties nader moeten worden onderzocht.
De waterkwaliteit behoeft enige verbetering, echter de sector meent dat de normstelling voor
stikstof en fosfaat in sloten en kanalen onvoldoende is gedifferentieerd. De tussenresultaten
van het project Monitoring Stroomgebieden wijzen uit dat het door de kwel en wegzijging in dit
gebied moeilijk is om een nutriëntenbalans op te stellen. De sector is echter bereid bij te
dragen aan de vermindering van de emissies. Om draagvlak te creëren zou met de
ingelanden in een gebiedsproces moeten worden gezocht naar de meest kosteneffectieve
oplossingen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering van de agrariërs.
Om de knelpunten op te lossen zou het watersysteem meer ruimte moeten worden geboden.
Om hiervoor draagvlak te creëren moet volgens de regio een gebiedsgerichte
Landbouweffectrapportage worden gemaakt (LER) met aandacht voor flankerend beleid.
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Centraal en Oostelijk Zandgebied (ontwerp)
Het centraal en oostelijk zandgebied is een gebied met overwegend zand, gebieden met klei
en veen zijn in mindere mate aanwezig. Veehouderij is de grootste sector, gevolgd door
akkerbouw en tuinbouw. In dit gebied is relatief weinig oppervlaktewater aanwezig.
Duidelijk is wel dat de rol van het IJsselmeer groter wordt. Zo wordt een zoetwaterbuffer voor
droge zomers in stand gehouden. De landbouw vraagt om nadere analyse van
peilverhogingen van het IJsselmeer.
De GGOR processen leveren in het gebied een aantal knelpunten op. Zo blijkt echter vaak dat
natschade optreedt in een geanalyseerd gebied. Terwijl de studies opgeleverd hadden dat de
GGOR optimaal is voor landbouwkundig gebruik.
Ruimte voor de rivierprojecten zouden vooraf gegaan moeten worden aan een
Landbouweffectrapportage (LER). Veelal blijkt dat bij ingrepen in het gebied nadelige effecten
ontstaan.
Agrarisch ondernemers ervaren natschade meer dan droogteschade. Een herijking van de
droogtestudie door de waterschappen is een relevante optie.
Bij gebiedsprocessen is er te weinig samenwerking waar water en landbouw elkaar raken.
Innovatieve gebiedsprocessen kunnen juist een instrument zijn om projecten te realiseren.
Duidelijke ruimtelijke spelregels en fysieke ruimte kunnen elementen zijn die een bijdrage
hieraan leveren. Groene – blauwe diensten zijn nog onvoldoende bereikbaar en de winsten
zijn nog onvoldoende helder.
Voor de waterschappen zijn de theorie en praktijk nog onvoldoende gekoppeld. Voor
waterschappen is het onduidelijk wat in Brussel gemeld moet worden. De landelijke normering
voor stikstof en fosfaat staan niet vast.
Zuid oostelijk zand
In het Zuidoostelijk Zandgebied is een goed ontwikkelde en kapitaalintensieve land- en
tuinbouw aanwezig. De belangrijkste ingrepen in het watersysteem, van belang voor de
landbouw, is de beregening uit grondwater en oppervlaktewater. Deze hebben een matig
verdrogend effect. Inzijging komt op grote schaal voor. In de zomer is de zoetwateraanvoer bij
droogte niet altijd voldoende. In het gebied wordt beperkt water afgevoerd. Om water langer in
het gebied vast te houden vindt actief stuwbeheer plaats: ook door de agrarische sector.
Daarnaast lopen er een groot aantal verdrogingsprojecten, met name gericht op natte natuur.
Hierdoor kunnen landbouwkundige belangen in het geding komen, wat spanningen
veroorzaakt. Naast verdroging van natuur en verminderen natuurlijke veerkracht, kan door het
intensieve grondgebruik de waterkwaliteit (KRW) een probleem worden in de toekomst.
Er treedt incidenteel wateroverlast op. In de toekomst zal dit vaker zijn door het veranderende
klimaat.
Belangrijke (regionale) speerpunten voor het gebied zijn:
 Tegengaan van verdroging, waarbij Deltaplan Hoge Zandgronden de koepel kan zijn,
waarin afstemming plaatsvindt.
 Ruimteclaim blauw/groen: hiervoor dient een landbouwcompensatie ladder uitgewerkt te
worden voor zuinig en meervoudig ruimtegebruik.
 Regionale waterberging in Brabant: een zoektocht naar een blauwe dienst
 Waterkwaliteit: per bedrijf mogelijkheden bekijken om uitspoeling nutriënten en emissies
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
Voor het innovatieprogramma zijn de blijvende wateraanvoer via het Limburgs/Brabants
kanalenstelsel, optimalisering regionaal beregeningsbeleid, beekdalbrede benadering en de
uitwerking van haalbare en betaalbare onderdelen van Nieuw Limburgs Peil speerpunten.
Zuid Limburg
Het gebied Zuid-Limburg is onder te verdelen in 2 subgebieden, namelijk ten noorden van
Sittard tot Susteren (zandgebied, vrij vlak) en het Heuvelland (veel löss, heuvels). Akkerbouw,
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grondgebonden veehouderij en fruitteelt zijn de belangrijkste bedrijfstakken. Beide gebieden
hebben eigen specifieke kenmerken.
In het gebied boven Sittard (bS) wordt beregend, wat op een aantal natuurgebieden een matig
verdrogend effect heeft. In dit gebied vindt op beperkte schaal actief stuwbeheer plaats. Om
de verdroging tegen te gaan worden diverse antiverdrogingsprojecten uitgevoerd. De GGOR
is voor dit gebied gereed (gebiedsdekkend). Plaatselijk treedt spanning op tussen landbouw
en natuur. Langs beken komen op beperkte schaal inundaties voor.
In het Heuvelland wordt nauwelijks beregend. Het grondwater bevindt zich op grote diepte.
Bovendien is de löss sterk vochthoudend. Drinkwaterwinning is hier de belangrijkste ingreep
in het watersysteem. De beken hebben nog hun oorspronkelijk meanderende karakter. Bij
intensieve neerslag in de lente is de afvoercapaciteit te gering, waardoor erosie en
modderstromen ontstaan in het Heuvelland. Dit kan tot wateroverlast leiden. Door de aanleg
en vergroting van buffers wordt dit probleem opgelost. De GGOR voor Zuid-Limburg richt zich
vooral op N2000 gebieden en is eind 2010 afgerond. Landbouwkundige belangen zijn hierbij
maar beperkt in het geding. Het peilbeheer geeft nauwelijks spanningen tussen landbouw en
natuur. Klimaatsveranderingen kunnen leiden een toename van oppervlakkige afstroming en
erosie.
In een groot deel van het gebied Zuid-Limburg is het watersysteem beperkt stuurbaar.
Waterkwantiteitsopgaven spelen vooral in het noordelijke deel, terwijl het zuidelijke deel vooral
waterkwaliteitsopgaven kent. Relevante projecten zijn het Deltaplan Hoge Zandgronden,
Gebiedsontwikkeling Maasdal, Bodembreed, Duurzaam Schoon Grondwater, Ecologisch
beekherstel en IWANH (kwaliteitsstudie).
Belangrijke (regionale) speerpunten voor het gebied zijn: GGOR, KRW, maatregelen bovenop
het generieke nutriëntenbeleid en de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen, het
tegengaan erosie en wateroverlast. De laatste twee regionale gebiedsspeerpunten zijn ook
regionale speerpunten voor het innovatieprogramma.
ZH Eilanden
De agrarische sector op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn volledig afhankelijk van de aanvoer
van zoet water uit het Holands Diep, Nieuwe Maas en Haringvliet. Door de eilanden structuur
is de ondergrond zodanig brak dat het telen van gewassen niet mogelijk zou zijn als de
waterlichamen niet structureel worden ververst met schoon zoet water. Daarnaast is dit zoete
water ook bedoeld om gewassen te besproeien ter voorkoming van vorstschade en gewassen
in een droog seizoen te voorzien van voldoende zoet water. Het zoete water wordt ingelaten
aan de ene kant van het eiland om aan de andere kant weer gespuid te worden. Voor dit
proces is kwantitatief zowel als kwalitatief veel zoet water nodig. Kwantitatief om de druk van
brak water uit de ondergrond voldoende te reduceren en kwalitatief omdat het zoete water wat
ingelaten wordt in de waterlichamen door de stroming ‘vervuild’ raakt met brak water. Daar
waar het gespuid wordt moet het ook nog bruikbaar zijn als gietwater en beregeningswater.
W e s tl a n d
Het Westland is een gesloten verdicht gebied waar bij grote neerslag hoeveelheden alles in
het werk gesteld moet worden om wateroverlast te voorkomen. Door het ontbreken van grote
stukken opengronds landbouw is er hoegenaamd geen buffer mogelijkheid.
Buffermogelijkheden zijn alleen nog in de aanwezige waterlichamen en opslagmedium van
glastuinbouwbedrijven. Het waterschap dient dus in dit verdichte gebied veel aandacht te
besteden aan voldoende capaciteit om het water uit te kunnen slaan.
Daarnaast kenmerkt zich het gebied door veel brak water in de ondiepe ondergrond. Beter
water is wel aanwezig in de diepere grondlagen en met omgekeerde osmose is dit water
geschikt te maken voor gietwater. De gewassen in de glastuinbouw zijn volledig afhankelijk
van voldoende zoet water dat kwalitatief aan de hoogste eisen voldoet. Deels omdat de
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planten door de snelle groei ‘couveuse’ planten zijn geworden en deels omdat de
bevloeiingstechniek heel geschikt is om heel zuinig te zijn met water maar dit alleen maar
functioneert als het water heel weinig tot geen chloride bevat.
Bollenstreek
Voor de Bollenstreek zijn de meest opvallende speerpunten:
 Beter regelen van waterafvoer, inrichting peilvakken en watersysteem tegen wateroverlast,
afgestemd op de kritische groeiperiode van de bollenteelt.
 Oplossingen zoeken voor de beschikbaarheid van zoetwater bij toenemende verzilting via
voorraad uit het IJsselmeer en toenemende zelfvoorzienendheid.
 Maatregelen zoeken voor reductie van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en
nutriënten mede door nalevering uit de bollenteelt.
In de quick scan komen meerdere aangrijppunten voor acties en oplossingen naar voren. Bij
de uitwerking in het gebiedsprogramma zullen de mogelijke acties nader bepaald en
geadresseerd worden.
 Werken aan kringlopen, zelfvoorziening, ruimte voor natuurlijke veerkracht…
 Ander grondgebruik; (zilte)teelten, Groen-Blauwe diensten, meervoudig grondgebruik,…
 Acceptatie bevorderen van minder optimale teeltomstandigheden bij verdroging,
vernatting, verzilting,…
 Toepassen van efficiëntie technieken: sensor, GPS, teeltwijze, waterbenutting, gesloten
kas,……
 Kunstmatige oplossingen: ‘pompen’, peilbeheer, waterbuffers, aan-/afvoeren,
hergebruiken, doorspoelen, peilgestuurde drainage, drijvende kas,…
 Ruimtebeslag: integraal, landbouw compenseren(ontwikkelmogelijkheden), Groen-Blauwe
diensten, meervoudig ruimtegebruik,…
 Waterbergen/bufferen: IJsselmeer, natuurgebieden, peilvlakken, Groen-Blauwe diensten,
zelfvoorzienendheid, multifunctioneel grondgebruik, samenwerken,….
 Faciliteren, opschalen en continueren Best Practises, maatwerk per gebied mogelijk
maken,……..
 De uitwerking van de klimaatontwikkeling op niveau van gebied en bedrijf. Waar komen
kritische grenzen in beeld voor verzilting, verdroging, vernatting, zoetwatervoorraad…..
 Meer kennis uit onderzoek naar de praktijktoepassing vertalen in plaats van in onderzoek
te blijven hangen is daarbij cruciaal (minder onderzoeken, meer toepassen…).
 De vertaling van de verwachte landbouw ontwikkeling (LEI 2020) naar betekenis voor
landbouw en waterhuishouding. (randvoorwaarden, knelpunten, keerpunten,….)
 Actief betrokken zijn bij studies in het kader van de Delta-programma’s < 2014, zoals
zoetwatervoorziening.
 Onderbouwing verdringingsreeksen.
 Uitwerking van haalbare en betaalde Natuur-, TOP- en KRW doelen en GGOR.
 Via gedeelde Data Base kunnen speerpunten en maatregelen voor overeenkomstige
gebieden en/of knelpunten vergeleken worden.
De waterbeheerder is bezig met meerdere gebieds-/ water projecten, waarin een actieve rol
van de landbouw gewenst is. Water is een cruciale productiefactor voor landbouw en
landbouw heeft belang bij oplossingen die goed aansluiten bij de landbouw.
 Klimaatontwikkelingen en de ontwikkelscenario’s van de landbouw (LEI 2020) vragen
daarbij om een voortschrijdende doorvertaling naar waterbehoefte en waterbeheer.
 Wateropgaven en landbouwopgaven zijn nauw verweven en vragen een integrale benadering.
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Flevoland
Voor de IJsselmeerpolders zijn de meest opvallende speerpunten:
 Inspelen op de te verwachten droogleggings problematiek in de Noordoost polder en de
Flevopolders nu en met name in 2050. Wat zijn de mogelijkheden voor de landbouw in de
toekomst?
 Gevolgen uitbreiding Almere.
 Ontzilten oppervlaktewater t.b.v. beregening.
Via een waterakkoord/ overeenkomst het commitment en de verantwoordelijkheid regelen
van (gebieds)partijen om samen problemen goed te analyseren, oplossingen met draagvlak te
zoeken, te faciliteren en realiseren. Werken aan kringlopen, zelfvoorziening, ruimte voor
natuurlijke veerkracht…
 Ander grondgebruik; (zilte)teelten, Groen-Blauwe diensten, meervoudig grondgebruik,…
 Acceptatie bevorderen van minder optimale teeltomstandigheden bij verdroging,
vernatting, verzilting,…
 Toepassen van efficiëntie technieken: sensor, GPS, teeltwijze, waterbenutting, gesloten
kas,……
 Kunstmatige oplossingen: ‘pompen’, peilbeheer, waterbuffers, aan-/afvoeren,
hergebruiken, doorspoelen, peilgestuurde drainage, drijvende kas,…
 Ruimtebeslag: integraal, landbouw compenseren(ontwikkelmogelijkheden), Groen-Blauwe
diensten, meervoudig ruimtegebruik,…
 Waterbergen/bufferen: IJsselmeer, natuurgebieden, peilvlakken, Groen-Blauwe diensten,
zelfvoorzienendheid, multifunctioneel grondgebruik, samenwerken,….
 Faciliteren, opschalen en continueren Best Practises, maatwerk per gebied mogelijk
maken,……..
 De uitwerking van de klimaatontwikkeling op niveau van gebied en bedrijf. Waar komen
kritische grenzen in beeld voor verzilting, verdroging, vernatting, zoetwatervoorraad…..
 Meer kennis uit onderzoek naar de praktijktoepassing vertalen in plaats van in onderzoek
te blijven hangen is daarbij cruciaal (minder onderzoeken, meer toepassen…).
 De vertaling van de verwachte landbouw ontwikkeling (LEI 2020) naar betekenis voor
landbouw en waterhuishouding. (randvoorwaarden, knelpunten, keerpunten,….)
 Actief betrokken zijn bij studies in het kader van de Delta-programma’s < 2014, zoals
zoetwatervoorziening.
 Onderbouwing verdringingsreeksen.
 Uitwerking van haalbare en betaalde Natuur-, TOP- en KRW doelen en GGOR.
 Via gedeelde Data Base kunnen speerpunten en maatregelen voor overeenkomstige
gebieden en/of knelpunten vergeleken worden.
Dus:
 Klimaatontwikkelingen en de ontwikkelscenario’s van de landbouw (LEI 2020) vragen
daarbij om een voortschrijdende doorvertaling naar waterbehoefte en waterbeheer.
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