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SAMENVATTING
Verzilting is een toenemend probleem voor de regio Noord-Holland Noord. Veel gewassen zijn
gevoelig voor zout en om de toekomstige akkerbouw-, bloembollen- en vollegrondsgroenteteelt
rendabel te houden, zijn telers in de regio Noord-Holland Noord afhankelijk van zoetwater. Naar
verwachting staat de zoetwatervoorziening in de toekomst echter nog meer onder druk door verzilting.
Om het probleem van verzilting aan te kunnen pakken, is het van belang om het te verkennen en de
gevolgen ervan in kaart brengen.
Het doel van dit onderzoek is om de economische schade van verzilting in kaart te brengen voor
de bloembollenteelt in het Noordelijk Zandgebied en de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de
Wieringermeerpolder. Daarnaast stelt het onderzoek zich ten doel om de gevolgen van verzilting en de
daarbij horende handelsperspectieven in het licht van de deltascenario’s door te trekken naar het jaar
2050.
Om antwoord te krijgen op de drie onderzoeksvragen die voor die doeleinden zijn opgesteld, is
op verschillende manieren data verzameld en geanalyseerd. Via interviews en enquêtes die zijn
verspreid onder verschillende telers in de regio zijn bedrijfsgegevens, teeltgegevens en de visie op het
probleem en de aanpak ervan verzameld. Interviews met experts en (semi-)overheden hebben een
extra context voor deze informatie opgeleverd. Vervolgens is er een economische analyse uitgevoerd,
waarin schadegevoeligheid en opbrengstderving voor verschillende gewassen per EC-waarde worden
gekoppeld aan bruto geldopbrengst per gewas. Tot slot wordt er met gegevens over de huidige situatie
een vertaalslag naar de toekomst gemaakt door ze te koppelen aan de vier deltascenario’s voor het jaar
2050.
Het Noordelijk Zandgebied is gevoelig voor kwel en in combinatie met de gevoelige bolgewassen
die volgens saldoberekeningen relatief veel opbrengen per hectare hebben, is de economische schade
hiermee relatief groot voor deze telers. Alternatief waterbeheer als ondergrondse opslag of druppel
irrigatie liggen voor deze telers voor de hand omdat hoge schadebedragen en hoge opbrengsten de
investeringen verantwoorden. Deze zelfstandigheid van de sector zet ook door in alle vier de
deltascenario’s voor 2050. Vollegrondsgroentetelers hebben voor de gevoeligere groentegewassen als
ijsbergsla, bospeen en stambonen te maken met economische schade. Het aanpassen van hun
bouwplan biedt perspectief om schade van verzilting te voorkomen. De zoetwatervoorraad is minder
een probleem voor deze telers, maar om wortelcontact met zout te voorkomen is duurzaam gebruik
van de zoetwaterlens een noodzaak. Door relatief hoge opbrengsten blijft ondergrondse opslag
daarnaast een optie. Akkerbouwers lijden door het relatief tolerante karakter van de meeste gewassen
weinig schade van verzilting. Consumptie- en pootaardappelen lopen het makkelijkst schade op en
pootaardappelen lijden de meeste economische schade door hogere bruto geldopbrengsten. Ook voor
deze telers is de zoetwatervoorraad geen probleem, echter kunnen pootaardappelen niet beregend
worden. Investeringen in alternatief waterbeheer zijn gezien de lagere opbrengsten minder reëel voor
deze telers en daarmee is duurzaam gebruik van waterbeheer een noodzaak.
Er ontbreekt nog veel essentiële kennis over verzilting, dat gebrek zet zich door in een gebrek
aan bewustzijn bij telers. Reeds lopende onderzoeksinitiatieven kunnen inspelen op beide gebreken en
met specifieke uitbreidingen in de uitvoer in de toekomst wellicht onzekerheden wegnemen. Hierin is
wellicht een rol weg gelegd voor overkoepelende organisaties. Door meer zekerheid te creëren kunnen
economische gevolgen naast bedrijfsniveau vertaald worden naar de regio.
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DEEL I
Voorafgaand
Verzilting, het verhaal en de vragen
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1. INLEIDING
1.1.

AANLEIDING

Verzilting, het proces waarbij het zoutgehalte van de bodem en water toeneemt, is wereldwijd
een toenemend probleem (Rengasamy, 2006), ook voor Nederland wordt deze ontwikkeling verwacht
(van Dam et. al., 2007). Veel landbouwgewassen zijn gevoelig voor zout, met name de teelt van
bloembollen, aardappels en vollegrondsgroente (Bakel en Stuyt, 2011). Hoge opbrengsten en kwalitatief
hoogwaardige producten zijn noodzakelijk om als Nederlandse agrarische sector rendabel te blijven in
de toekomst (Dijkema et. al., 2006). Hiervoor is de sector afhankelijk van de aanvoer van zoetwater. De
beschikbaarheid van zoetwater komt in de toekomst naar verwachting echter steeds meer onder druk
te staan. De landbouwsector moet de beschikbare hoeveelheid zoetwater delen met onder andere
stedelijke gebieden, industrie en natuur, waarbij de landbouw sluitpost in de verdringingsreeks is
(Handreiking Watertekort en Warmte, 2003). Ook in de provincie Noord-Holland is verzilting een
toenemend probleem en ondervinden telers reeds (incidenteel) schade. Daartoe is het van belang om
het probleem te verkennen en gevolgen in kaart te brengen. Omdat het echter lastig blijkt te zijn om
deze schade in geld uit te drukken, is het tot nu toe onduidelijk in welke mate de landbouwsectoren in
Noord-Holland financiële schade ondervinden van verzilting. Binnen de provincie Noord-Holland zijn alle
agrarische sectoren vertegenwoordigt en is de totaalsector met een productiewaarde van 3 tot 3.5
miljard euro van economisch belang. Een groot deel van de landelijke bloembollenteelt,
zaadveredelingssector en vollegrondsgroenteteelt zijn geconcentreerd in de regio Noord-Holland
Noord (Greenport Noord-Holland Noord, 2016) (Figuur 1.1). De toenemende verzilting bedreigt de
economische rendabiliteit van de economisch belangrijke agrarische sector in de regio Noord-Holland
Noord. Greenport Noord-Holland Noord, als opdrachtgever van deze studie, heeft als doel de agrarische
sector te versterken door het stimuleren van innovaties, het vergroten van de samenwerking in de
landbouwsector en het agenderen van relevante ontwikkelingen bij bedrijfsleven, overheden,
onderzoek en onderwijs.

Figuur 1.1: Doelgebieden in Noord-Holland Noord:
Noordelijk Zandgebied, Wieringermeer en Wieringen
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1.2.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Als men over verzilting spreekt, wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne
verzilting. Men spreekt over externe verzilting als zout oppervlaktewater het zoetwatersysteem binnen
dringt. Bij interne verzilting treedt zoute kwel op waardoor het grondwater verzilt. Door het stijgen van
de zeespiegel en het dalen van de bodem neemt de hoeveelheid zoute kwel toe (Schaap et al., 2014).
Om verzilting tegen te gaan, worden polders door het waterschap met zoetwater doorgespoeld. In
periodes van droogte, die in de toekomst naar verwachting zullen toenemen door klimaatverandering,
is hiervoor aanvoer van gebiedsvreemd water uit de grote rivieren zoals de Rijn en de Maas noodzakelijk.
Volgens het ‘Deltaprogramma Zoetwater’ zal echter slechts 15% van dit water via de IJssel naar het
IJsselmeer worden geleid, om de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe en een deel
van Overijsel te voorzien van zoetwater (Deltaprogramma rivieren, 2012). Daarnaast stijgt de vraag naar
zoetwater vanuit de stedelijke gebieden door bevolkingsgroei en groeiende industrie. Het doorspoelen
van waterlopen en daarmee ook de beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw komt hiermee
onder druk te staan. Met name in de kop van de provincie Noord-Holland is het probleem van verzilting
het grootst. Bloembollenteelt, vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw zijn hier sterk vertegenwoordigd
in respectievelijk het Noordelijk Zandgebied en de Wieringermeerpolder (Agrimatie, 2016).
Zoutgevoeligheid is verschillend per gewas (Bakel en Stuyt, 2011; Vries, 1982). Schade aan
gewassen als gevolg van verzilting kent daarbij drie hoofdoorzaken. Allereerst zorgt zout water in de
ondergrond voor een verhoogde osmotische druk, waardoor een tekort aan zoetwater zal ontstaan. Ten
tweede treedt er zoutaccumulatie op in de plant zelf wanneer het grondwater in de wortelzone zouter
wordt, waardoor vertraging in de groei ontstaat. Daarnaast heeft een verstoorde ionenhuishouding
tussen bodem en gewas een negatief effect op de groei van de plant (Vries, 1982). Beregening met zout
oppervlaktewater kan ook leiden tot bladverbrandingen. De mate van schade wordt bepaald door het
zoutgehalte, de groeifase waarin blootstelling plaatsvindt en de duur van blootstelling. Suikerbieten
bijvoorbeeld zijn tijdens het grootste deel van de levenscyclus tolerant, maar tijdens de kiemfase juist
erg gevoelig (Dam et al., 2007). Niet alleen zijn landbouwgewassen zoutgevoelig, verzilting heeft ook
gevolgen voor de bodemstructuur van kleigronden. Door verzilting wordt het kation adsorptiecomplex
van de bodem (CEC) in toenemende mate met natrium verzadigd waardoor de stabiliteit van
bodemaggregaten afneemt. De doorlatendheid van de bodem neemt af door het verdwijnen van
macro-poriën, de bodem wordt een massief geheel. Bodembewerking vereist hierdoor meer kracht en
plantenwortels kunnen niet langer de grond indringen (Hiemstra et al., 2015).
De agrarische sector kan op verschillende manieren omgaan met de toenemende mate van
verzilting. Ten eerste door weerstand te bieden: agrariërs houden hun praktijk stand en gaan ervan uit
dat waterschappen in staat zijn om voldoende zoet water te leveren. Als alternatief zijn er verschillende
handelingsperspectieven waarbij de teler de bedrijfsstrategie probeert aan te passen aan toenemende
verzilting. Dit kan door teelt-technische maatregelen te treffen om de waterbehoefte voor gewassen te
laten afnemen. Een alternatief is het creëren van zoetwaterbuffers. Het opvangen van regenwater is
daarvoor de meest voor de hand liggende optie. In de glastuinbouw wordt dit reeds op grote schaal
toegepast (Kooten, 2008). Het telen van minder zoutgevoelige gewassen is ook een optie, al is de
beschikbaarheid van geschikt uitgangsmateriaal nog problematisch. Daarnaast kan de opbrengst per
hectare kan lager zijn dan de gangbare gewassen en er kan sprake zijn van een kleinere afzetmarkt voor
deze rassen.
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1.3.

DOEL

Het voornaamste doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de economische schade
van verzilting voor de bloembollenteelt in het Noordelijk Zandgebied en de akkerbouw en
vollegrondsgroenteteelt in de Wieringermeerpolder. Daarnaast stelt het onderzoek zich als tweede ten
doel om deze gevolgen in het licht van de deltascenario’s door te trekken naar de toekomst, met 2050
als eindpunt.

1.4.

LEESWIJZER

Het rapport is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel bestaat uit de eerste twee hoofdstukken,
de inleiding met daarin de aanleiding van het onderzoek, de achtergrond en de methode. In deel twee
worden de resultaten, verdeeld over hoofdstukken drie tot en met acht, beschreven. Hoofdstuk drie
gaat over de zoutgevoeligheid van gewassen. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de mogelijkheden
voor waterbeheersing nader uitgelegd. De uitkomst van de enquête en telefonische interviews met
experts zijn omschreven in hoofdstuk vijf. Onder de hoofstukken zes, zeven en acht zijn de resultaten
onderverdeeld per sector. Dit zijn de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt en
vollegrondsgroenteteelt. Deze hoofdstukken bestaan uit de uitkomst van de interviews, economische
analyse en een scenarioschets voor de vier deltascenario’s. Deel drie volgt met de discussie en conclusie
in hoofdstuk negen en hoofdstuk tien sluit af met enkele aanbevelingen (Figuur 1.2). Er wordt
onderscheidt gemaakt tussen verwijzingen naar figuren in het rapport en figuren in de bijlagen. Bij
figuren in het rapport bestaat deze uit het hoofdstuknummer gevolgd door het figuurnummer. Figuren
in de bijlage worden verwezen middels het gebruik van romeinse cijfers, gevolgd door het
figuurnummer.

Figuur 1.2. Stapsgewijze structuur van het onderzoek en het rapport per deel
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2. METHODE
2.1.

ONDERZOEKSVRAGEN

Om de economische schade van verzilting voor de twee doelgebieden nu en in de toekomst te
bepalen, zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat is het economische gevolg van verzilting voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de
Wieringermeerpolder?
2. Wat is het economische gevolg van verzilting voor de bloembollenteelt in het Noordelijk
Zandgebied?
3. Welke handelingsperspectieven zijn er voor agrariërs om met verzilting om te gaan?

2.2.

INTERVIEWS EN ENQUÊTE

Informatie over verzilting en bijhorende cijfers voor de doelgebieden is schaars, waardoor
onderzoeksvragen een en twee lastig te beantwoorden zijn. Mede daarom is er gekozen voor het
afnemen van semigestructureerde interviews. Deze vorm van onderzoek zorgt voor een beter inzicht in
de verschillen tussen stakeholders en zorgt voor nieuwe inzichten die leiden tot een betere
beantwoording van de onderzoeksvragen (Fylan, 2005).
Daarnaast werden bij elk van de volgende stakeholders een semigestructureerd belinterview
afgenomen: Watercommissie, waterschap het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNH),
de provincie Noord-Holland (NH), onderzoeksbureau Acaciawater en het Zilte proefbedrijf te Texel.
Deze semigestructureerde interviews hebben inzichten opgeleverd die meehielpen voor het
beantwoorden van onderzoeksvraag drie.
De geïnterviewde stakeholders zijn deels aangedragen door Greenport Noord-Holland Noord
en LTO-Noord en deels aangedragen door andere telers naar aanleiding van eerdere interviews. In totaal
werden er negen agrarisch ondernemers geïnterviewd: drie bloembollentelers, vier akkerbouwers en
twee vollegrondsgroentetelers.
Om meer agrarisch ondernemers te bereiken, werd er daarnaast ook een enquête opgesteld
die na goedkeuring van Greenport Noord-Holland Noord en LTO-Noord werd verspreid via de
nieuwsbrief van Greenport Noord-Holland Noord (Bijlage I). Deze enquête dient ter beantwoording van
onderzoeksvragen een en twee.

2.3.

INLEIDING ECONOMISCHE ANALYSE

Om de anonimiteit van de telers te waarborgen met het in kaart brengen van de economische
gevolgen van verzilting, is er gewerkt met een profielschets van een doorsnee bedrijf voor de
akkerbouw, bloembollen en vollegrondsgroente. Deze profielschets is gemaakt aan de hand van de
beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de website www.agrimatie.nl van
het Landbouw Economisch Instituut (LEI). De profielschets voor de akkerbouw is gebaseerd op data van
‘Wieringermeerpolder en Wieringen’. Voor de bloembollen is deze schets gebaseerd op data van
‘Westelijk Nederland’. Voor de vollegrondsgroente was er geen splitsing mogelijk op gebiedsniveau,
waardoor gebruik is gemaakt van nationale statistieken. In de analyse zijn vervolgens het aantal hectare
per gewas en het aantal bedrijven per sector gebruikt om het gemiddelde areaal per gewas per bedrijf
te bepalen. Een aantal selectiecriteria zijn gehanteerd. Allereerst zijn gewassen met een oppervlakte
van 0.2 hectare per bedrijf of kleiner zijn niet meegenomen in de economische analyse. Om
daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over opbrengstderving, zijn daarnaast in de economische analyse
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alleen zoutgevoeligheidsgegevens meegenomen die bekend waren in de meta-analyse van Bakel en
Stuyt (2011).

Berekening opbrengstderving
De gebruikte EC-waardes zijn 3 en 6 dS/m (Rhodes et. al., 1992) en worden middels een
chloride-EC-relatie van Bakel en Stuyt (2011) vertaald naar opbrengstderving per hectare. Een aanname
van dit model is dat deze chlorideconcentraties seizoensgemiddelden zijn in de wortelzone.
Voor deze methode worden gemeten EC-waarden allereerst omgezet in chloride concentraties
met de volgende formule:
[𝐶𝑙 − ] = 151𝐸𝐶 1.31
Hiermee wordt de Cl- concentratie in mg/l berekend. Vervolgens kan op basis van tabel 2.1 de
totale schade berekend worden per hectare. De zoutschadegevoeligheid is gedefinieerd als de
procentuele fysieke opbrengstdaling per 100 mg Cl-/l boven de drempelwaarde. Op basis van het
schadebedrag dat berekend is per hectare en per gewas, kan met behulp van de berekende
gewasarealen de totale schade voor het doorsnee bedrijf berekend worden.
Tabel 2.1: Zoutschadedrempels en zoutschadegevoeligheid op basis van zoutgevoeligheidsklassen voor de
seizoensgemiddelde chloride concentratie in de wortelzone (Bakel en Stuyt, 2011).

Zoutgevoeligheidsklassen

Zoutschadedrempel (mg Cl-/l)

Gevoelig
Matig gevoelig
Matig tolerant
Tolerant

600
1.200
2.400
4.800

Zoutschadegevoeligheid
(% opbrengstdaling/100 mg Cl-/l)
4
2
1
0.5

Prijsberekeningen
Door gebruik te maken van het eerder verkregen profiel van het doorsnee bedrijf in combinatie
met bruto geldopbrengsten per hectare uit KWIN-rapporten (Schreuder en Wekken, 2005; Schreuder
et al., 2009), is een controlescenario bepaald met opbrengst zonder verziltingsschade. Het berekenen
van betrouwbare schadescenario’s voor verzilting is lastig (Jouke Velstra, persoonlijke mededeling, 3
juni 2016; Arjan de Vos, persoonlijke mededeling, 7 juni, 2016; Jonkhof et. al., 2008). Schade kan ook
optreden door een combinatie van factoren zoals droogte, schade door ziekten en plagen.
Er is uitgegaan van constante prijzen, onafhankelijk van oogstprognoses en daadwerkelijke
oogsten die door goed dan wel slechte weersomstandigheden kunnen wijzigen. Mogelijke
prijsfluctuaties als gevolg van marktverstoringen zijn dus niet meegenomen in de analyse.

2.4.

SCENARIOSCHETS

Op basis van klimaatscenario’s van het KNMI zijn vier deltascenario’s gevormd waarin de
mogelijke toekomstbeelden zijn geschetst met inachtneming van socio-economische en fysieke
ontwikkelingen tot het jaar 2050 (Bruggeman et al., 2013). Op basis van eerder verkregen resultaten en
de deltascenario’s is een toekomstbeeld geschetst voor een doorsnee teeltbedrijf in de doelgebieden.
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Via web-diagrammen worden deze waardes gevisualiseerd als een profielschets voor het doorsnee
bedrijf per sector in de verschillende deltascenario’s (figuren 6.1, 7.1 en 8.1). Voor de indicatoren:
verziltingsrisico, schadekans gewassen, investering waterbeheer, teeltwijziging, rol van overheden en
de rol van de teler, is enkel ter visualisatie een waarde van 1 tot 10 toegekend op basis van de uitkomst
van de interviews en enquête.
Onderstaande vier omschrijvingen van de deltascenario’s zijn gebruikt als kader voor de invulling van de
bedrijfssituatie van het doorsnee bedrijf in 2050.

Scenario DRUK
Er is sprake van matige klimaatverandering en een sterke economische groei:





Inwoneraantal Nederland nadert 25 miljoen in 2100;
De landbouw intensiveert, het areaal grasland neemt af;
Hoogwaardige aaneengesloten natuurgebieden, zoals wetlands, krijgen meer aandacht;
Matige klimaatverandering leidt tot beperkte verandering van rivier afvoer.

De grotere economische belangen en het toenemend aantal inwoners stellen hogere eisen aan
de bescherming tegen overstromingen in stedelijk gebied. Tot 2050 neemt het landbouwareaal af. De
intensivering van de landbouw zet door: de opbrengsten per hectare nemen toe. De telers hebben
permanent voldoende zoetwater van hoge kwaliteit nodig maar ze zijn daarvoor minder afhankelijk van
oppervlaktewater. Innovatie maakt het mogelijk dat alle sectoren zuiniger met water omgaan. Door
inrichting van stedelijk gebied en platteland is efficiënter waterbeheer mogelijk.

Scenario STOOM
Er is sprake van snelle klimaatverandering en een sterke economische groei:





Inwoneraantal Nederland nadert 25 miljoen in 2100;
Sterke toename van verspreide verstedelijking, ook in kwetsbare deltagebieden;
Landbouwareaal neemt af; de teelten worden intensiever en grootschaliger;
Door snelle klimaatverandering komt extreem lage én extreem hoge afvoer van grote rivieren
steeds vaker voor, terwijl de zeespiegel extra stijgt. Vaker extreme droogte en hevige buien.

Sterke groei van bevolking en economie met een snelle klimaatverandering leiden tot grotere
veiligheidsrisico’s in West-Nederland. De landbouw, op een kleiner oppervlakte, vraagt om de
permanente beschikbaarheid van zoetwater van hoge kwaliteit, terwijl tegelijk de zoute kwel in WestNederland toeneemt. Ook het waterverbruik in andere sectoren neemt toe. Het peilbeheer wordt
complexer door de toenemende verwevenheid van stad en platteland met uiteenlopende behoeften.

Scenario WARM
Er is sprake van snelle klimaatsverandering en een lage economische groei:





Inwoneraantal neemt af tot 12 miljoen in 2100;
Verstedelijking neemt geleidelijk af, verpaupering steden, leegloop dorpen;
Tot 2050 neemt areaal landbouw af, teelt van alternatieve gewassen neemt toe;
Snelle klimaatverandering leidt tot extreem lage én extreem hoge afvoeren van grote rivieren.
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Door de bevolkingsafname en verminderde economische waarde in de lagere delen van WestNederland worden minder eisen gesteld aan het veiligheidsniveau. Door scheiding van functies wordt
de zoetwatervoorziening minder complex, hoewel het klimaat grilliger wordt. De kans op
overstromingen in Duitsland neemt toe; in Nederland is het vaker hoogwater. In droge periodes treedt
daarentegen vaker watertekort op.

Scenario RUST
Er is sprake van langzame klimaatverandering en een lage economische groei:






Inwoneraantal neemt af tot 12 miljoen in 2100;
Verstedelijking neemt geleidelijk af; bebouwing in kwetsbare gebieden overbodig;
Landbouwareaal verandert weinig en natuurareaal kan groeien;
Nieuwe energie- en milieutechnologie: transitie naar duurzame regionale economie mogelijk;
De matige klimaatverandering veroorzaakt slechts een beperkte verandering in het voorkomen
van lage en hoge afvoeren van grote rivieren.

Door een dalend inwoneraantal en een krimpende economie in West-Nederland hoeft
waterveiligheid aan minder hoge eisen te voldoen. Er treedt minder verzilting op en extreem hoge of
lage rivierafvoeren komen niet vaker voor dan in het begin van de eeuw. Landbouw en natuur stellen
minder hoge kwaliteitseisen aan de zoetwatervoorziening en het peilbeheer. De kans op overstroming,
wateroverlast en watertekort neemt af.
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DEEL II
Een complex verhaal
De mensen, de gewassen, het water en het zout
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3. GEVOELIGHEID GEWASSEN
De gevoeligheid van gewassen is onderverdeeld in vier klassen: gevoelig, matig gevoelig, matig
tolerant en tolerant (Figuur 3.1). Gevoelige gewassen kunnen EC-waardes hanteren tot 1 dS/m zonder
opbrengstverliezen. Voor matig gevoelige gewassen en matig tolerante gewassen en tolerante
gewassen is deze waarde respectievelijk tot 2.5, 5 en 8.5 dS/m.

Figuur 3.1: Gewasopbrengst in relatie tot EC-waardes. De rode lijnen geven de herziene tolerantieklassen
weer na een meta-analyse van literatuuronderzoek (Bakel en Stuyt, 2011).

Voor gevoelige gewassen is bij een EC-waarde van 1.5 dS/m sprake van 10% opbrengstverlies.
Matig gevoelige gewassen hebben ditzelfde percentage aan opbrengstverlies bij een EC-waarde van 3.5
dS/m. Gevoelige gewassen hebben bij dezelfde EC-waarde reeds een opbrengstverlies van 50%. Een
opbrengstverlies van 50% voor matig gevoelige, matig tolerante en tolerante gewassen vindt plaats bij
een EC-waarden van achtereenvolgens 7.5, 13 en 18.5 dS/m.
Het grootste gedeelte van de in Nederland geteelde gewassen is gevoelig voor zoutschade, dit
zijn in totaal 11 van de 23 meest geteelde gewassen waaronder: winter- en bospeen, stambonen,
(ijsberg)sla, appelen, peren, lelies en gladiolen. Matig gevoelige gewassen zijn wintertarwe, zaaiuien,
snijmais, aardappelen, tuinbonen en tulpen. Gewassen als wintertarwe, sluitkool, prei en witlof zijn
matig tolerant. Tolerante gewassen zijn grassoorten en suikerbieten (Tabel 3.1).
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Tabel 3.1: Gewassen onderverdeeld in zout tolerantieklassen: gevoelig, matig gevoelig, matig tolerant en tolerant (Bewerkt
naar Bakel en Stuyt, 2011).

Gewas/teelt
Grasland
Wintertarwe
Suikerbiet
Zaaiuien
Snijmais
Aardappel
Aardbeien
Bloemkool
Sla
Winterpeen
Sluitkool
IJsbergsla
Prei
Stambonen
Tuinbonen
Was- en bospeen
Witlof
Appelen
Peren
Klein fruit
Tulp
Lelie
Gladiool

Gevoelig

Matig gevoelig

Matig Tolerant

Tolerant
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4. WATERBEHEERSING
Wanneer een agrariër besluit om zijn waterafhankelijkheid te verminderen liggen meerdere
opties open. Hieronder worden deze mogelijkheden uitgebreider beschreven.

Opslag van water
Bij opslag van water gaat het in de regel om de opslag van neerslag in de bodem of in een bassin
of tank. Een andere mogelijkheid is het onttrekken van water uit aanliggende sloten, voorwaarde is dat
het water van voldoende kwaliteit is en onttrokken mag worden. Het is aannemelijk dat bij
ondergrondse opslag de bruinrot en ringrotbacterie uit het water verdwijnt, hier wordt op dit moment
mee geëxperimenteerd in Borgsweer (Groningen) (SpaarwaterA, 2016.). Ook zuivering van nutriënten
ligt voor de hand, waardoor bij het opvangen van water uit drains de nutriëntenlast naar het
oppervlaktewater zal verminderen.
Het opgevangen water gaat eerst door een filter, waar de kwaliteit bepaald wordt. Afhankelijk
hiervan wordt het water, indien van onvoldoende kwaliteit, geloosd op een aanliggende sloot of
ondergronds geïnfiltreerd. Het regenwater drukt het zoute water in de ondergrond weg waardoor een
zoetwaterbel ontstaat rondom de infiltratieput. Dit water kan later via dezelfde weg teruggepompt
worden om te irrigeren (AcaciaA, 2015) (Figuur 4.1).

Figuur 4.1: Ondergrondse regenwateropslag uit drainage met een verticale put in combinatie met druppelirrigatie. De
zoetwaterbel groeit in perioden van een neerslagoverschot, en kan tijdens droge perioden gebruikt worden om te beregenen
of irrigeren (SpaarwaterB, 2016).

In de provincie Zeeland is de laatste jaren geëxperimenteerd met een vergelijkbaar systeem
waarbij in plaats van één enkele verticale put gebruik wordt gemaakt van een ondiepe en een diepe
horizontale put (Figuur 4.2). De zoute ondergrond wordt op de sloot ontwaterd via de diepe put,
regenwater wordt vanuit het drainagesysteem geïnfiltreerd via de ondiepe put. In perioden van droogte
kan de zoetwaterbel via dezelfde weg benut worden. Dit kan door ‘omgekeerd’ te draineren om de
wortelzone zo zoet mogelijk te houden, of het water onttrekken voor beregening of ondergrondse
irrigatie (KWR Water, 2013; Zuurbier et al., 2013).
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Figuur 4.2: Dwarsdoorsnede van ondergrondse regenwateropslag uit drains middels een ondiepe en een diepe horizontale put.
De diepe put voert zout grondwater af op de sloot, hierdoor kan regenwater vanuit op de ondiepe put aangesloten drains
geïnfiltreerd worden voor later gebruik (Waterbuffer, 2016).

Omdat het pilots betreft wordt op dit moment vooral naar de technische haalbaarheid van de
systemen gekeken, over aanlegkosten en eventuele meeropbrengsten kunnen nog geen harde
uitspraken gedaan worden. Van de nu lopende pilots is bekend dat het systeem per hectare méér water
oplevert dan nodig is om diezelfde hectare te beregenen (Velstra, persoonlijke mededeling, 6 juni 2016).
Kleinschaliger aanleggen of samenwerken met andere agrariërs in de buurt behoort dus tot de
mogelijkheden en zal de kosten drukken. De pilot in Borgsweer, waar in verband met bruinrot en ringrot
niet uit de sloot beregend mag worden, leverde in het eerste jaar twintig procent meer opbrengst aan
pootaardappelen (Velstra, persoonlijke mededeling, 6 juni 2016). Vergelijkbare systemen met een
horizontale put zijn al in gebruik in de provincie Zeeland, hier is de inschatting dat het vooral voor
fruitteelt een optie is, omdat een hoge opbrengst per hectare nodig is om het systeem economisch
rendabel te maken.

Verzilting ter plekke tegengaan
Verzilting in het bodemwater onder een perceel treedt op als in tijden van droogte de
zoetwaterlens opraakt. Bovendien heeft een normaal drainagesysteem de neiging om de
zoutwatergrens omhoog te trekken en daarmee de aanwezige zoete lens kwetsbaarder te maken. Een
alternatief hiervoor is een variant op systeemgerichte drainage waarbij het drainagesysteem dieper
wordt aangelegd. De drains worden hierbij met een verzamelleiding aangesloten op een peilput die op
het oppervlaktewater loost. Dit wordt systeemgerichte drainage genoemd (SpaarwaterC, 2016).
De peilput maakt het mogelijk om het waterpeil op het perceel eventueel hoger te houden dan
in de aanliggende sloot. Doordat de grond dieper ontwaterd wordt ontstaat een dikkere zoetwaterlens
(Figuur 4.3). Een dikkere lens geeft ook meer tegendruk aan het zoute water waardoor de zoute kwel
beperkt wordt. Bijkomend voordeel is dat de verblijftijd van het water in de bodem langer wordt,
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waardoor afbraak van nutriënten ook langer duurt en een hogere kwaliteit water op de sloot geloosd
wordt. In zand zal de groei van de zoetwaterlens snel plaatsvinden, in klei kan dit echter enkele jaren
duren vanwege de slechte doorlatendheid van klei (Velstra, persoonlijke mededeling, 6 juni 2016).

Figuur 4.3: Traditionele drainage (boven) en systeemgerichte drainage (onder). Dieper gelegen drainage vergroot de
zoetwaterlens, het waterpeil wordt gereguleerd met een peilput waar de drains op aangesloten zijn. Peil op het land kan hoger
gehouden worden dan in de aanliggende sloot. (Spaarwater D, 2016)

De kosten voor aanleg van een systeemgericht drainagesysteem zijn naar schatting 1.5 tot 2.5
keer zo hoog als de aanleg van traditionele drainage. Op een zilt perceel is de verwachting dat dit
financieel rendeert (Velstra, persoonlijke mededeling, 6 juni 2016).

Verbeterde irrigatiesystemen
Bij beregening met oppervlaktewater komt een deel van het water nooit bij de wortels van het
gewas terecht, hoofdzakelijk door verdamping en verwaaiing voor het in de bodem kan zakken. Ook kan
bladschade ontstaan als de bladeren bijvoorbeeld te lang nat blijven na beregening. Irrigatie met
slangen onder maaiveld is hiervoor een oplossing waar de laatste jaren mee geëxperimenteerd is. De
klassieke methode van druppelirrigatie wordt uitgevoerd met slangen die jaarlijks enkele centimeters
onder maaiveld worden aangelegd. In Borgsweer (Groningen) is geëxperimenteerd met permanente
irrigatieslangen op circa 40 centimeter onder maaiveld (Figuur 4.4) Deze slangen liggen dieper dan
ploegdiepte en hoeven dus niet jaarlijks vervangen te worden (AcaciaB, 2016).
Voordeel van deze vormen van irrigatie is het elimineren van waterverlies aan de lucht,
daarnaast is er de mogelijkheid om nutriënten direct bij het wortelstelsel in te brengen waardoor de
nutriëntenlast omlaag gebracht kan worden. In het geval van een beregeningsverbod bestaat op deze
manier de mogelijkheid om toch te kunnen irrigeren, daarnaast kan een druppelirrigatiesysteem het
mogelijk maken een eventueel aangelegde zoetwaterbel langer te behouden doordat het waterverbruik
lager ligt.
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Figuur 4.4: Standaard druppelirrigatie direct onder maaiveld (links) en permanente druppelirrigatie op circa 40 centimeter
beneden maaiveld onder ploegdiepte (rechts). Watergift aan gewas kan in stand worden gehouden met minder waterverbruik
dan beregening, ook is er de mogelijkheid om gericht nutriënten toe te voegen (fertigatie). (Spaarwater E, 2016)

Het systeem is in combinatie met wateropslag in de bodem getest op bollen en op
pootaardappelen in Breezand en Borgsweer. Voor bollen wordt een indicatie van enkele duizenden
euro’s meeropbrengst per hectare gegeven, voor pootaardappelen ligt de meeropbrengst op €1000 tot
€1500 per hectare (Velstra, persoonlijke mededeling, 6 juni 2016).

Beschouwing gevolgen omgeving
Onderstaand een korte uiteenzetting van de gevolgen die de hierboven beschreven systemen
mogelijk op de verzilting in hun nabije omgeving kunnen hebben.
Infiltreren van regenwater of zoet oppervlaktewater kan gevolgen hebben voor de zoutdruk in
de omgeving. De toenemende druk van een groeiende zoetwaterbel kan ervoor zorgen dat een zoutwel
in een nabijgelegen perceel juist meer zout richting maaiveld gaat stuwen. Of dit daadwerkelijk voor
problemen zorgt zal getest moeten worden.
Een zoetwaterbel wordt bij het gebruik van een techniek met ondergrondse opslag in de regel
gevormd in een periode van neerslagoverschot, eventuele extra kweldruk zal dus ook voornamelijk
ontstaan in natte perioden. Het onttrekken van water uit de bel vindt plaats in droge perioden, indien
de kweldruk vóór het onttrekken weer gestabiliseerd is zal de onttrekking de kweldruk dan eerder
verminderen.
Voor technieken waarbij middels diepere onttrekking van zoutwater plaats wordt gemaakt voor
het zoete water, zoals het omschreven systeem met een diepe en een ondiepe horizontale put, geldt
dat de waterbalans in de bodem in principe neutraal is. Het volume aan geïnfiltreerd water is ongeveer
gelijk aan het volume water dat onttrokken wordt voor ontwatering op de sloot. Variatie in kweldruk is
hier niet direct te verwachten, wel zal de zoutvracht naar de sloten toenemen. Ook hier geldt weer dat
dit voornamelijk plaatsvindt in perioden van neerslagoverschot, de doorstroom in de sloten ligt dan
hoger en ze ontvangen al een grotere hoeveelheid zoetwater.
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5. INTERVIEW EN ENQUÊTE
5.1.

INTERVIEWS (SEMI-)OVERHEDEN

Waterschap het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het waterschap gaat ervan uit dat de zoetwatervoorziening zoals die nu is, niet meer
vanzelfsprekend zal zijn in het jaar 2050. Dat betekent niet dat er geen zoetwater meer beschikbaar zal
zijn, het betekent wel dat in gezamenlijk overleg met betrokken partijen gekeken moet worden naar
een zo efficiënt mogelijk gebruik en verdeling van zoetwater. De onafhankelijkheid van de agrariërs
draag bij aan de oplossing van het verziltingsvraagstuk. Volgens de verdringingsreeks wordt zoetwater
verdeeld over sectoren, in geval van zoetwatertekorten heeft de landbouw daarin een lage urgentie.

Provincie Noord-Holland
Volgens de provincie zal verzilting tot 2050 geen groot probleem gaan vormen. Op langere
termijn zal verzilting echter toenemen. Hierdoor zullen transities ontstaan in de ruimtelijke ordening
omdat de beschikbaarheid van zoetwater sturend is, zowel ruimtelijk als bedrijfstechnisch. De rol van
de provincie is voornamelijk gelegen in het creëren van bewustwording rondom het toenemen van
verzilting. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van zoetwater ligt voornamelijk bij het
waterschap. Eindgebruikers zullen hun bedrijfsstrategie moeten aanpassen in het geval dat de
zoetwatervoorziening niet meer gegarandeerd kan worden.

5.2.

UITKOMST ENQUÊTE

In totaal hebben elf personen een enquête ingevuld waarin 20 vragen zijn gesteld over verzilting. Er is
een grote variatie in de gemiddelde grootte van de agrarische bedrijven in Noord-Holland Noord (Figuur
III-1). Het grootste aantal van de respondenten heeft een bedrijf met een oppervlakte tussen 16 en de
30 hectare. De grondsoort waarop overwegend geteeld wordt is zandgrond (79.5%), de andere
voorkomende grondsoort is klei. Grassen hebben gemiddeld genomen de meeste hectares en de laagste
opbrengst per hectare (Figuur III-2). Daartegenover heeft groente een hoge opbrengst per hectare en
een laag gemiddeld aantal hectares.
De meerderheid van de respondenten (75%) gebruikt oppervlaktewater om de gewassen te
beregenen. 8.3% gebruikt grondwater en 16.7% irrigeert de gewassen niet (Figuur III-6). Bovendien
ondervindt de meerderheid van de respondenten jaarlijks schade van verzilting, dit is ruim 66% van de
ondervraagden. De meerderheid van de respondenten meet het zoutgehalte rondom de percelen
(90,9%). Door een van de respondenten is aangegeven dat het zoutgehalte op de percelen niet onder
een EC van 2 dS/m komt. De helft geeft aan dat deze schade zich voornamelijk uit in minder opbrengst
in ton per hectare (Figuur III-4). Bovendien wordt aangegeven dat schade zich ook kan uiten in de vorm
van hogere gevoeligheid voor ziekten en verminderde kwaliteit van de gewassen.

Oorzaken van verzilting
De oorzaken van verzilting wordt in veel factoren gezocht waaronder ingrepen in het
watersysteem zoals aanleg van de Kooyhaven en de zandsuppletie bij Petten. Daarnaast wordt ook zout
kwelwater gezien als een mogelijke oorzaak. Tot slot worden zeespiegelstijging, klimaatverandering en
bodemdaling ook gezien als mogelijke oorzaken van verzilting (Figuur III-3).
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Schade
Vollegrondsgroente heeft de hoogste opbrengstderving, namelijk 30 ton per hectare. Op de
tweede plaats komt bloembollen met een opbrengstderving van 18 ton/ha. De overige gewassen
hebben een relatief lage opbrengstderving. Hieruit lijkt het dat vollegrondsgroente en bloembollen de
gevoeligste gewassen zijn voor verzilting (Figuur III-7).

Investeringen
Er is geen eenduidigheid over wel of niet investeren in maatregelen om de
verziltingsproblematiek te beperken, beide opties 45.5%. De overige 9% is van plan om in de toekomst
te investeren. De geïnvesteerde bedragen variëren van €80 tot €30.000. Slechts twee van de
ondervraagden geven aan bereid te zijn om verder te investeren in maatregelen, respectievelijk €5000
en €25.000.
De meerderheid van de ondervraagden houdt rekening met verzilting in de bedrijfsvoering. Dit
kan op veel manieren, waaronder gewassen uitsluitend beregenen met zoetwater van voldoende
kwaliteit, minder beregenen, slootwaterpeil hoger houden in de wintermaanden en waterzuivering.
Daarnaast worden de EC-waardes rondom de percelen nauwkeurig in de gaten gehouden. Tot slot is er
een respondent die geen rekening houdt met verzilting in de bedrijfsvoering.

Rollen waterschap en overheden
Het waterschap heeft volgens de respondenten de belangrijkste rol in het beperken van de
verziltingsproblematiek. Op een schaal van 1 op 10 met heeft het waterschap een 9.4 gekregen. Op de
tweede plaats komt Rijkswaterstaat met een 8.4 gevolgd door de provincie met een 8.3. De eigen rol
van de agrariër wordt als minder belangrijk gezien dan waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie met
een score van 6.8 (Figuur III-8).
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6. AKKERBOUW
6.1.

INTERVIEWS

Het hoofdgewas van de geïnterviewde akkerbouwers was voornamelijk pootaardappelen, met
een gemiddelde bruto-opbrengst van 40.000 kg per hectare. Aanvullende teelt bestaat voornamelijk uit
gewassen als ui, zomer- en wintertarwe, broccoli, gras, graszaad en suikerbiet.
De helft van de geïnterviewde telers gaf aan de gewassen te beregenen met water direct
afkomstig uit het IJsselmeer, met uitzondering van de pootaardappelen. Opvallend was dat de telers die
meewerkten aan het project ‘Oostpolder meet’ niet hadden gehoord van het project ‘NZG meet’. Vanuit
dit project zijn zoutgehalten gemeten van 1.47 tot 32.79 dS/m. Hoewel de EC-waardes wel werden
gemeten, waren een aantal telers zich niet bewust van de zoutgevoeligheid van de verschillende
gewassen en de bijbehorende schadedrempels.
Daarnaast gaven ze aan dat het lastig in is te schatten wat de oorzaken zijn van verzilting. Een
achterliggende groei kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder droogteschade,
bodemverdichting, waterschade of een te laag gehalte in organische stof. Doordat het lastig is om te
bepalen of er sprake is van verziltingsschade, geven de telers aan niet of nauwelijks te investeren in het
beperken van de verziltingsproblematiek. Bovendien is het niet toegestaan om pootaardappelen te
beregenen, waardoor het bewustzijn van de telers lager ligt dan bij bijvoorbeeld de bollentelers.
De meerderheid van de telers geeft aan dat het waterschap een grote rol speelt in het
doorspoelen van de sloten en daarbij de aanvoer van de zoetwaterbeschikbaarheid. Ook de rol van
belangenorganisatie LTO-Noord werd als zeer belangrijk ervaren. De rol van Rijkswaterstaat en de
provincie werd gezien als klein. De eigen rol werd ook als relatief klein gezien, ze geven aan wel de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van verzilting in de gaten te houden.

6.2.

ECONOMISCHE ANALYSE

Volgens de selectiecriteria zijn consumptieaardappelen, pootaardappelen, wintertarwe, Engels
raaigras en suikerbieten de belangrijkste gewassen voor de akkerbouw (CBS, 2016). Voor deze gewassen
is de schade berekend voor EC 3 en 6 dS/m (Tabel 6.1). De schade is berekend door een classificatie te
maken van de zoutgevoeligheid van de gewassen. Vervolgens is de procentuele en financiële schade
weergegeven per gewas per hectare bij EC 3 en 6 dS/m. Voor de gewassen wintertarwe, Engels raaigras
en suikerbieten is er geen verziltingsschade doordat deze gewassen matig tolerant tot tolerant zijn.
Zowel consumptieaardappelen als pootaardappelen zijn matig gevoelig voor verzilting en hebben
respectievelijk €456 en €792 schade per hectare bij EC 6 dS/m, dit is gelijk aan 8% opbrengstderving.
Op basis van de berekende schades is een schadeoverzicht gemaakt voor het doorsnee bedrijf
(Tabel 6.2). In totaal is er €12.785 schade op bedrijfsniveau. Het grootste gedeelte van deze schade is
te wijten aan pootgoed door een combinatie van enerzijds veel hectares op het doorsnee bedrijf en
anderzijds een hoge bruto geldopbrengst per hectare.
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Tabel 6.1: Overzicht van de zoutgevoeligheid, opbrengsten per hectare bij geen schade, schadepercentages en
schadebedragen per hectare bij EC-waardes van 3 en 6 dS/m voor de akkerbouwgewassen consumptieaardappelen,
pootaardappelen, wintertarwe, Engels raaigras en suikerbieten.

Gewas

Zoutgevoeligheida

Consumptieaardappelen

Matig gevoelig

5.700

Pootaardappelen

Matig gevoelig

9.900

0

0

8

792

Wintertarwe

Matig tolerant

1.493

0

0

0

0

Engels raaigras

Tolerant

1.665

0

0

0

0

Suikerbieten

Tolerant

2.523

0

0

0

0

Bruto
geldopbrengst
per hab (€)

Schade bij 3
dS/m
%c
Bedrag
(€)
0
0

Schade bij 6
dS/m
%c
Bedrag
(€)
8
456

a

Bakel en Stuyt 2011;
KWIN-akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 2009: Consumptieaardappelen, kleigrond, IJsselmeerpolders;
pootaardappelen, kleigrond, Noord-Nederland; granen: wintertarwe, kleigrond, Zuidwest Nederland,
IJsselmeerpolders; graszaden: Engels raaigras (1e jaars); suikerbieten, kleigrond, IJsselmeerpolders;
c
Berekend volgens Bakel en Stuyt 2011, geldig voor watervoorziening op veldcapaciteit.
b

Tabel 6.2: Schadeoverzicht voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in de Wieringermeerpolder bij EC-waarden van 3 en 6 dS/m,
berekend aan de hand van beschikbare statistieken en schadebedragen uit tabel 3.2.

Aantal akkerbouwbedrijvena
a

237

Oppervlakte akkerland (ha)

11.363

Gem. areaal per bedrijf (ha)

48.0

Gewas

Gem. areaal per
bedrijf (ha)
3.2

0

Schade voor bedrijf bij
6 dS/m (€)
1.459

Pootaardappelen

14.3

0

11.326

Wintertarwe

Consumptieaardappelen

Schade voor bedrijf
bij 3 dS/m (€)

15.4

0

0

Engels raaigras

2.3

0

0

Suikerbieten

6.4

0

0

Overige akkerbouwgewassen

6.4
0

12.785

Totaal
a

48.0

CBS statline (07/06/16), landbouwgebied Wieringermeer en Wieringen

6.3.

Scenarioschets

Op basis van de deltascenario’s van Bruggeman et. al. (2013) wordt er een beknopt toekomstbeeld
geschetst voor het doorsnee akkerbouwbedrijven in het doelgebied. Dit toekomstbeeld presenteert
de meest waarschijnlijke bedrijfsvoering voor het jaar 2050. Ter visualisatie van de scenario’s zijn deze
weergegeven middels web-diagrammen (Figuur 6.1).

Scenario DRUK
De toegenomen bevolkingsdruk en economische groei leiden ook in de Wieringermeerpolder
tot hogere grondprijzen. De akkerbouwer heeft moeite met het handhaven van de bedrijfsvoering en
de aanleg van bijvoorbeeld een ondergronds opslagsysteem zoals de bollenteler dat doet, is niet
financieel te verantwoorden. Door matige klimaatverandering is er een wel slechts een beperkte
toename in verziltingsrisico, hevelpunten vanuit het IJsselmeer bieden deze teler ten opzichte van
collega telers in het Noordelijk zandgebied daarnaast nog steeds zekerheid op zoet water.
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Het handelingsperspectief voor de akkerbouwer ligt echter wel in het eigenhandig duurzaam
maken van de zoetwaterlens, zo komen de gewassen in tijden van droogte niet met hun wortels in het
zout te staan. Een systeemgericht drainagenetwerk vergroot de zoetwaterlens, de meerkosten hiervan
blijven relatief beperkt ten opzichte van traditionele drainage. De akkerbouwer verbouwt nog steeds
hoofdzakelijk pootaardappelen, maar vanwege de bruinrotbacterie is het beregenen van dit gewas niet
toegestaan. Dit zorgt voor problemen aangezien pootaardappelen matig gevoelig zijn voor verzilting,
maar interne verzilting wel geleidelijk heeft doorgezet. Daarom is de kans op schade groot en is een
deel van het bouwplan van de teler verandert: het areaal pootaardappelen is minder geworden en de
teler heeft gekozen voor meer resistente gewassen.
Door de aanwezigheid van de hevelpunten en daarmee de beperkte toename van verzilting is
de rol van het waterschap in het zoetwaterbeheer voor landbouw niet sterk gegroeid, maar nog wel van
belang voor de akkerbouwer. Ten opzichte van de meer hoogwaardige bollensector ondervindt de
akkerbouwer op het vlak van waterbeheersing meer ondersteuning van de overheid. Maar door de
hogere grondprijzen, de geslonken economische omvang van de sector en de niet veranderde prioriteit
in de verdringingsreeks is de rol van overheden alsnog klein. In vergelijking met deze actoren is de rol
van de teler, in de vorm van duurzaam waterbeheer, het groots.

Scenario STOOM
Ook in de Wieringermeerpolder hebben de economische ontwikkeling en hoge bevolkingsdruk
geleid tot hoge grondprijzen. Een overblijvende akkerbouwer zal de opbrengst van zijn gewassen zeer
hoog moeten opvoeren om te blijven bestaan en blijft daarmee te midden van aanzienlijk minder collega
telers bestaan.
Gezien de snelle klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk door
toename van kwel en een grillige afwisseling van droge en natte perioden. Zelf zoetwater bergen is
duur voor de akkerbouwer, maar daarom wel noodzakelijk. De kleibodem in de Wieringermeer is
technisch gezien geen obstakel, er zal in de ondergrond altijd een zandlaag aanwezig zijn waarin
opgeslagen kan worden. Ook hier geldt dat voor het volledige opvangen van piekbuien een bufferbassin,
eventueel ondergronds aangelegd om ruimte te besparen, een noodzaak is.
Net als de bloembollenteler ondervindt ook de akkerbouwer weinig steun van de overheid in
verband met de economische ontwikkeling. De overheidsrol op het vlak van zoetwatervoorziening voor
de landbouw is daarmee klein, zij het enigszins hoger voor deze minder zelfstandige sector. De rol van
het waterschap is door de snelle klimaatverandering wel groot ten opzichte van 2016, zij sturen nog
meer in het beheer van water. Hoewel de middelen voor de akkerbouwer niet in overvloede aanwezig
zijn, heeft hij wel degelijk een aanzienlijke rol in het zoetwaterbeheer gezien de noodzaak die er is om
competitief te zijn.

Scenario WARM
Door een snelle klimaatverandering is de zeespiegel gestegen. Voor de akkerbouwer speelt de
toegenomen kwel een minder grote rol maar de grillige perioden wat betreft neerslag en water af-en
toevoer zijn wel een belasting voor akkerbouwers. Net als voor de bloembollenteler in het Noordelijk
Zandgebied is ook de akkerbouwsector nauwelijks in omvang geslonken door de relatief lage
grondprijzen.
Verdere verbetering van efficiëntie zorgt voor hogere opbrengst per hectare van zoutgevoelige
gewassen als pootaardappelen. Dit is belangrijk omdat de interne verzilting wel door zal gaan en zoute
kwel daarmee een toenemend probleem zal vormen. Tegendruk geven wordt belangrijk. Het aanleggen
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van een systeemgericht drainagenetwerk geeft de mogelijkheid om de aanwezige zoetwaterlens dikker
te maken, waardoor deze langer in stand blijft in perioden van droogte en een constant hogere
tegendruk geeft aan de kwel. Door snelle klimaatsverandering zal het minimale peil van het IJsselmeer
in een droog jaar (1 op de 10 jaren) niet gehandhaafd kunnen worden en zal er watertekort zijn. Als
rekening wordt gehouden met toegenomen berekeningsvraag wordt dit tekort verdubbeld. Kosten voor
aanleg zijn hoger dan traditionele drainage, maar met een toegenomen opbrengst per hectare kan het
voorkomen van zoutschade met een duurder drainagesysteem echter economisch haalbaar worden.
Hoewel er alternatieven voor zoetwaterbeheer zijn ontwikkeld is dit in mindere mate gebeurd
dan in scenario STOOM. De rol van de teler is daarom kleiner op dat vlak. De akkerbouwer is dan ook
afhankelijk van het waterschap nu klimaatverandering snel gaat en daarmee is de rol van het waterschap
aanzienlijk. Doordat de economische omvang van de agrarische sector niet of nauwelijks is geslonken,
spelen ook overheden nog een rol in de zoetwatervoorziening voor de landbouw ten opzichte van het
scenario STOOM met gelijksoortige klimaatverandering maar een snelle economische groei.

Scenario RUST
Net als voor de bollenteler in het Noordelijk Zandgebied zorgt de krimp van de nationale
bevolking en afgenomen druk van verstedelijking voor lage grondprijzen. Nog meer dan de bollenteler,
doet de akkerbouwer in de Wieringermeerpolder hier zijn voordeel mee.
Bij een blijvend beregeningsverbod zal in de situatie van de akkerbouwer geen grote
verandering optreden. Interne verzilting zal verder toenemen, dit kan lastig worden voor de
pootaardappelen teelt in verband met het beregeningsverbod. Gezien de zoutgevoeligheid van de
pootaardappelen kan het op termijn daarom noodzakelijk worden om de zoetwaterlens te beschermen
tegen de zoute kwel. Systeemgerichte drainage kan aangelegd worden op een moment dat de drains
sowieso vervangen zouden worden, de extra kosten blijven daarmee beperkt tot een minimum.
Omdat de kans op verzilting en daarmee schade aan gewassen beperkt toeneemt, wordt de
teelt op zowel bouwplan als omvang enigszins weinig gewijzigd. De rol van overheden blijft nagenoeg
gelijk in het kader van zoetwatervoorziening, zij het iets groter dan de rol die ze hebben voor
watervoorziening voor de bollenteelt. De rol van het waterschap neemt in beperkte mate toe in verband
met een geringe toename van verzilting.
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Risico toename verzilting

Rol teler

Schadekans gewassen

Rol waterschap

Investering waterbeheer

Rol overheden

Druk

Teelt aanpassen

Stoom

Rust

Warm

Figuur 6.1: Visualisatie van de scenarioschetsen die gemaakt zijn aan de hand van de vier deltascenario’s (Kielstra et. al,
2016). Lijnen geven aan hoe verschillende scenario’s zich voor de gemiddelde akkerbouwer in de Wieringermeerpolder
onderling uitdrukken.
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7. BOLLENTEELT
7.1.

INTERVIEWS

De geïnterviewde bollentelers teelden voornamelijk tulpen als hoofdgewas, met een
gemiddelde bruto-opbrengst van €26.000 tot €30.000 per hectare. Aanvullende gewassen zijn
narcissen, krokussen en lelies, waarvan de lelies de hoogste opbrengst hebben, namelijk €63.000 per
hectare.
Bollentelers beregenen enkel met oppervlaktewater afkomstig uit het Noordhollandsch Kanaal,
dat wordt gevoed vanuit het IJsselmeer. Vanuit het project ‘NZG meet’ zijn een aantal EC-meters
geleverd aan agrariërs in het Noordelijk Zandgebied. De telers die aan dit project meewerken meten de
EC-waardes van de sloten van waaruit wordt beregend; de waardes variëren van EC 1.4 tot 6 dS/m.
Eén van de telers gaf aan meer dan honderdduizend euro aan schade te hebben geleden door
de zandsuppletie bij Petten, een ingreep in het watersysteem door Rijkswaterstaat. Dit werd gezien als
incidentele schade en er werd verder niet geïnvesteerd om minder afhankelijk te zijn van de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Slechts één teler probeert wel rekening te houden met verzilting in de
bedrijfsvoering door bijvoorbeeld in de winter minder water te onttrekken uit de sloten en door het
natelen van groenbemesters om zo het vocht beter vast te houden in de grond.
De telers zijn van mening dat het waterschap de belangrijkste rol heeft in het beperken van de
verziltingsproblematiek. Voornamelijk doordat zij verantwoordelijk zijn voor de aanvoer van voldoende
water van afdoende kwaliteit. Rijkswaterstaat en de provincie spelen een kleinere rol hierin. Hoewel
Rijkswaterstaat de suppletie had aangelegd, was het waterschap uiteindelijk de stakeholder die
verantwoordelijk was voor het oplossen van het probleem. Daarnaast is het volgens de telers van belang
dat er een goede communicatie is tussen alle stakeholders rondom verzilting in de bollensector.

7.2.

ECONOMISCHE ANALYSE

Als selectiecriteria voor bloembolgewassen is gekeken naar de gevoeligheid voor zoutgehaltes,
aan de hand hiervan worden tulpen, lelies en gladiolen meegenomen in de economische analyse (Bakel
en Stuyt, 2011). Daarnaast behoren deze gewassen tot de meest geteelde bloembolgewassen in WestNederland (CBS, 2016).
Zowel de lelies als gladiolen zijn geclassificeerd als gevoelig voor zoutschade en lopen beiden
schade op vanaf EC 3 dS/m (Tabel 7.1). Een verhoging naar een EC-waarde van 6 dS/m leidt tot een
vermeerdering van schade. Tulpen zijn geclassificeerd als matig gevoelig en ondervinden geen schade
bij EC 3 dS/m. Echter bij EC 6 dS/m treedt er schade op, deze is aanzienlijk lager dan voor de andere
bolgewassen (Tabel 7.1). Het schadeoverzicht laat zien dat de schade bij EC 3 dS/m beperkt blijft tot
enkele honderden euro’s, bij EC 6 dS/m loopt deze schade op tot €16.483 op bedrijfsniveau (Tabel 7.2).
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Tabel 7.1: Overzicht van de zoutgevoeligheid, opbrengsten per hectare zonder schade, schadepercentages en schadebedragen
per hectare bij EC-waardes van 3 en 6 dS/m voor de bolgewassen tulp, lelie en gladiool.

Zoutgevoeligheida

Gewas

Bruto
geldopbrengs
t per hab (€)

Schade bij 3 dS/m

7.190

0

Bedrag
(€)
0

Gevoelig

19.980

1

Gevoelig

18.117

1

Tulp

Matig gevoelig

Lelie
Gladiool

%

c

Schade bij 6 dS/m
%c
8

Bedrag
(€)
575

200

39

7.792

181

39

7.066

a

Bakel en Stuyt 2011;
Kwantitatieve Informatie Bloembollen en Bolbloemen 2005: lelies, gemiddelden over rassen; tulpen,
zandgrond;
c
Berekend volgens Bakel en Stuyt 2011, geldig voor watervoorziening op veldcapaciteit.
b

Tabel 7.2: Schadeoverzicht voor een gemiddeld bloembollenbedrijf in het Noordelijk Zandgebied bij EC-waarden van 3 en 6
dS/m, berekend op basis van schadebedragen uit tabel 3.6.

Aantal bloembollenbedrijvena
a

651

Oppervlakte bollenteelt (ha)

11.363

Gem. areaal per bedrijf (ha)

17.9

Gewas

Gem. areaal per
bedrijf (ha)

Tulpen

10.2

0

Schade voor bedrijf bij
6 dS/m (€)
5.878

Lelies

1.1

224

8.752

Gladiolen

0.3

48

1.853

Overige bol- en knolgewassen

6.3
272

16.483

Totaal

Schade voor bedrijf
bij 3 dS/m (€)

17.9

a

CBS statline (07/06/16), landbouwgebied Westelijk Holland

7.3.

SCENARIOSCHETS

Op basis van de deltascenario’s van Bruggeman et. al. (2013) wordt er een beknopt toekomstbeeld
geschetst voor het doorsnee bloembollenbedrijf in het doelgebied. Dit toekomstbeeld presenteert de
meest waarschijnlijke bedrijfsvoering voor het jaar 2050. Ter visualisatie van de scenario’s zijn deze
weergegeven middels web-diagrammen (Figuur 7.1).

Scenario DRUK
Toegenomen bevolkingsdruk en sterke economische groei zorgen voor hogere grondprijzen. De
agrarische sector heeft het dan ook zwaarder, maar de bollenteler blijft met zijn intensievere teelten
competitief. Door een matige klimaatverandering is er een beperkte toename in verziltingsrisico.
De zoetwatervoorziening kan echter niet altijd meer gegarandeerd kan worden, voornamelijk
vanwege de kwetsbaarheid van het Noordelijk Zandgebied voor kwel. De relatief hoge
schadegevoeligheid van bloembollen is daarnaast ook een bedreiging voor de continuïteit van de
bloembollenteler. Hierdoor zijn maatregelen om zelf water te bergen rendabel. De goede
doorlaatbaarheid van de zandbodem is een voordeel bij het opslaan van zoet water in de ondergrond
en de aanleg van tanks is daardoor niet nodig. De bodem werkt daarnaast zuiverend op het water
waardoor een hogere kwaliteit dan oppervlaktewater gegarandeerd kan worden. Om in droge periodes
zo lang mogelijk van de kostbare zoetwaterbel gebruik te kunnen maken, ligt druppelirrigatie daarnaast
ook voor de hand. Dit geeft eveneens de mogelijkheid om nutriënten gericht toe te voegen in de
wortelzone waardoor de nutriëntenlast omlaag kan worden gebracht. Verdere optimalisatie van de
24

technieken van ondergrondse opslag zorgt ervoor dat een systeem per hectare waar het op wordt
aangelegd méér water levert dan er voor die hectare nodig is. Dit geeft de mogelijkheid om met
meerdere telers één systeem in gebruik te nemen waarmee de kosten lager gehouden kunnen worden.
Samenwerking tussen telers biedt dus kansen, vooral in die zin is de rol van de teler groter
geworden. Dit des te meer aangezien de rol van overheden met betrekking tot zoetwater voorziening
kleiner wordt: de relatieve economische omvang van de landbouwsector is kleiner dan in 2016 en de
plaats van landbouw in de verdringingsreeks is niet omhoog verschoven. De rol van het waterschap is
nog steeds aanzienlijk vanwege de kwelgevoeligheid van het Noordelijk Zandgebied.

Scenario STOOM
Door extreem hoge verstedelijkingsdruk stijgen grondprijzen tot een dusdanig niveau
dat de bollenteler sterk is gaan intensiveren en gaan uitbreiden om zijn concurrentiepositie te behouden
met gebruik van dezelfde hoogwaardige bollenteelt. Dit leidt ertoe dat er minder collega
bloembollentelers zijn, maar dat de gemiddelde bloembollenteler op een grotere schaal produceert.
De teelt van bloembollen kan per hectare daarom genoeg opbrengst leveren om te blijven
bestaan. Echter kan de teler er niet op rekenen om in lange perioden van droogte over genoeg water
van voldoende kwaliteit te beschikken. Zelf zoetwater bergen is dan ook noodzakelijk om het bedrijf
overeind te houden. Hevige buien vormen hier een kans, omdat hier een grote hoeveelheid zoetwater
opgevangen kan worden die kan worden opgeslagen voor gebruik in tijden van tekorten. De zandbodem
maakt snelle infiltratie mogelijk, maar voor de zekerheid is een bufferbassin nodig om zware regenval
goed op te kunnen vangen. Deze bassins kunnen ook ondergronds worden aangelegd waardoor geen
ruimte verloren gaat.
Door de sterke economische groei en de relatieve economische omvang van de
landbouwsector, is voor overheden minder interessant om de agrarische sector te steunen op het
gebied van zoetwatervoorziening. Hun rol is daardoor minder groot, helemaal omdat de bollensector
een relatief zelfstandige sector is gebleven. Waterschap speelt wel een grote rol in verband met de
zeespiegelstijging en de toename van neerslag. Gezien de omvang van zijn bedrijf en daarmee zijn eigen
vermogen is de eigen rol van de teler in waterbeheersing daarnaast echter ook groot geworden. In
vergelijking met scenario DRUK is samenwerking in dit scenario minder belangrijk en ligt de nadruk
vooral op individueel ondernemerschap.

Scenario WARM
Door een snelle klimaatverandering is de zeespiegel gestegen met toegenomen interne kwel als
gevolg. Door de klimaatverandering hebben telers te ook maken met grillige perioden wat betreft
neerslag en water af-en toevoer. Daarnaast is de bevolkingsdruk afgenomen en de heeft economie zich
langzaam ontwikkelt. Grondprijzen zijn daarom relatief laag waardoor er niet of nauwelijks een afname
van de omvang van de bloembollensector in het Noordelijk Zandgebied is.
De watervraag en concurrentie vanuit andere sectoren is daarom niet toegenomen, zware
regenbuien en lange perioden van droogte zullen echter wel voor gaan komen. Het zijn de perioden van
droogte waarin een tekort aan zoetwater kan gaan ontstaan. De zware buien geven echter een kans om
alvast water op te slaan. Ondergrondse opslag is goed mogelijk, voor het opvangen van een volledige
stortbui is er ook de mogelijkheid een buffertank aan te leggen. Zelf zoetwater bergen is, net als bij
scenario STOOM, noodzakelijk om het bedrijf overeind te houden. Echter is het minder rendabel in
verband met de lagere economische groei in Nederland. Het voor de zekerheid opzetten van een
bufferbassin voor regenopslag is daarom bijvoorbeeld minder reëel.
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Door de niet of nauwelijks geslonken economische omvang van de agrarische sector is er, in
tegenstelling tot scenario STOOM, op het vlak van zoetwater voorziening voor de landbouw nog steeds
een rol weg gelegd voor de overheid. De kwelgevoeligheid van het Noordelijk Zandgebied speelt hier in
mee. In datzelfde kader is de rol van het waterschap groter, zij zullen het watersysteem dat onder meer
druk staat nog meer moeten sturen. Telers zullen zelf ook initiatief moeten nemen om competitief te
blijven.

Scenario RUST
Door de krimp van de nationale bevolking, de afgenomen druk van verstedelijking en geringe
economische groei blijven grondprijzen relatief laag. Dit speelt relatief gezien in het voordeel voor de
landbouw en ook van de bloembollenteler.
Daarnaast is klimaatverandering beperkt met als gevolg dat ook veranderingen in
neerslagregimes en waterafvoer van de IJssel beperkt blijven. Vooral omdat de watervraag vanuit ander
sectoren ook niet veel is toegenomen, zijn de waterbeheerders in staat om voldoende zoet water in een
poldersysteem te houden. Interne verzilting zal doorgaan en als regelmatig beregenen niet genoeg
zoetwater in de bodem brengt om het zout bij de wortels weg te houden, kan systeemgerichte drainage
een optie worden. Zoutschade kan hiermee tegen beperkte extra kosten voorkomen worden.
Risico op verziltingschade is door het bovengenoemde niet veel hoger voor de gemiddelde
bloembollenteler ten opzichte van 2015. Daarom is de teelt noch op verhoudingen van het bouwplan
noch op de omvang ervan veel gewijzigd. Vanwege een matige economische ontwikkeling steunen
overheden de landbouw in het kader van watervoorziening vrij onveranderd ten opzichte van 2015.
Risico toename verzilting

Rol teler
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Rol waterschap
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Figuur 7.1: Visualisatie van de scenarioschetsen die gemaakt zijn aan de hand van de vier deltascenario’s (Kielstra et. al,
2016). Lijnen geven aan hoe verschillende scenario’s zich voor de gemiddelde bloembollenteler in het Noordelijk Zandgebied
onderling uitdrukken.

26

8. VOLLEGRONDSGROENTETEELT
8.1.

INTERVIEWS

De geïnterviewde vollegrondsgroentetelers hadden verschillende kool- en slasoorten in hun bouwplan.
Opbrengsten van sluitkolen als rode- en witte kool, sla en spitskool liggen tussen de €20.000 en €30.000
per hectare.
Beregenen van groentes gebeurt uitsluitend met oppervlaktewater wat afkomstig is uit het
Noordhollandsch Kanaal. Eén van de telers gaf aan dat de EC-waarde van dit kanaal ongeveer 1,45 is en
dit loopt op wanneer er een langere periode van droogte is. Het meten van EC-waardes rond percelen
gebeurt niet consistent. Soms wordt het aan het begin van het seizoen nog wel gemeten rondom
percelen, maar zeker tijdens het seizoen of net voor beregenen wordt EC zelden tot nooit gemeten.
Oorzaken van verzilting zijn niet duidelijk voor de telers. Zij zien schade in hun gewassen meer
als een combinatie van factoren als structuurbederf, droogteschade en wateroverlast. Verzilting zou
ook een van de factoren kunnen zijn maar harde cijfers zijn er niet mede doordat EC-waardes nauwelijks
gemeten worden. Doordat het effect van verzilting niet duidelijk gezien wordt, zien telers het ook als
niet als een probleem. Daarom wordt er ook weinig geïnvesteerd in maatregelen tegen verzilting nu en
in de toekomst. De heersende gedachte onder de geïnterviewde groentetelers was dat bollen gevoeliger
zijn voor verzilting dan groentes. Als er dus problemen ontstaan zijn effecten als eerste bij bollentelers
zien, en pas dan zien de telers noodzaak tot ingrijpen in hun eigen teeltstrategieën.
De rollen van alle stakeholders werden hoog ingeschat, met een gemiddeld cijfer van een 9.5.
Alle stakeholders tezamen moeten oplossingen zoeken voor de problematiek rondom verzilting.

8.2.

ECONOMISCHE ANALYSE

Volgens de selectiecriteria zijn prei, ijsbergsla, witlof, bospeen, bloemkool, sluitkool, stambonen
en zaaiuien veel geteelde vollegrondsgroentegewassen in Nederland. Van deze groentegewassen zijn
ijsbergsla, bospeen en stambonen geclassificeerd als gevoelig voor verziltingsschade (Tabel 8.1).
Bij EC 3 dS/m ondervinden enkel gevoelige gewassen schade. Bloemkool en zaaiuien zijn
classificeert als matig gevoelig en ondervinden daardoor meer schade bij EC 6 dS/m dan prei, witlof en
sluitkool, die zijn geclassificeerd als matig tolerante gewassen. De totale schade voor het doorsnee
bedrijf bedraagt bij EC 3 en 6 dS/m respectievelijk €2.091 en €93.652 (Tabel 8.2).
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Tabel 8.1: Overzicht van de zoutgevoeligheid, opbrengsten per hectare bij geen schade, schadepercentages en schadebedragen
per hectare bij EC-waardes van 3 en 6 dS/m voor de groentes prei, ijsbergsla, witlof, bospeen, bloemkool, sluitkool, stambonen,
zaaiuien.

Gewas

Zoutgevoeligheid
a

Bruto
geldopbrengst
per hab (€)

Schade bij 3
dS/m
%c
Bedrag
(€)
0
0

Schade bij 6
dS/m
%c
Bedrag
(€)
0
0

Prei

Matig tolerant

19.800

IJsbergsla

Gevoelig

17.080

1

171

39

6.661

Witlof

Matig tolerant

4.200

0

0

0

0

Bospeen

Gevoelig

14.400

1

144

39

5.616

Bloemkool

Matig gevoelig

12.000

0

0

8

960

Sluitkool

Matig tolerant

11.250

0

0

0

0

Stambonen

Gevoelig

3.150

1

32

39

1.229

Zaaiuien

Matig gevoelig

5.949

0

0

8

476

a

Bakel en Stuyt 2011;
KWIN akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 2009: ijssla (zomer); witlof wortelteelt (jan-sept trekt);
bospeen (zomer/herfst); bloemkool (zomer); witte kool (zomer/herfst); stamslabonen (middenvroeg industrie); zaaiuien, kleigrond, IJsselmeerpolders;
c
Berekend volgens Bakel en Stuyt 2011, geldig voor watervoorziening op veldcapaciteit.
b

Tabel 8.2: Schadeoverzicht voor een gemiddeld vollegrondsgroentebedrijf bij EC-waarden van 3 en 6 dS/m, berekend op basis
van schadebedragen uit tabel 3.4. Gemiddelde arealen zijn berekend op basis van beschikbare statistieken over geheel
Nederland.

Areaal NLa
(ha)

Gewas

aantal
bedrijvena

Gem. areaal
per bedrijf
(ha)

Schade
voor
bedrijf bij
3 dS/m (€)

Schade
voor
bedrijf bij
6 dS/m (€)

Prei

2.200

326

6.7

0

0

Sla

2.110

234

9.0

1.540

60.056

Witlofwortel

2.950

300

9.8

0

0

Bospeen

146

55

2.6

381

14.858

Bloemkool

2.198

221

9.9

0

9.546

Witte kool

1.633

243

6.7

0

0

Stamsperziebonen

1.693

314

5.4

170

6.622

23.890

2.980

5.4

0

2.570

55.7

2.091

93.652

Zaaiuien
Totaal
a

CBS statline (10/06/16), gemiddeld over Nederland

8.3.

SCENARIOSCHETS

Op basis van de deltascenario’s van Bruggeman et. al. (2013) wordt er een beknopt toekomstbeeld
geschetst voor het doorsnee vollegrondsgroenteteler in het doelgebied. Dit toekomstbeeld
presenteert de meest waarschijnlijke bedrijfsvoering voor het jaar 2050. Ter visualisatie van de
scenario’s zijn deze weergegeven middels web-diagrammen (Figuur 8.1).

Scenario DRUK
De vollegrondsgroenteteler heeft vanwege het meer hoogwaardige karakter van de gewassen
minder last van de hogere grondprijzen dan de akkerbouwer. Voor de vollegrondsgroenteteler is
continuïteit daarentegen meer afhankelijk van een constante beschikbaarheid van zoetwater. Met een
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gematigde klimaatverandering is het risico op schade van verzilting beperkt toegenomen. Net als voor
de akkerbouwer geldt daarnaast dat hevelpunten vanuit het IJsselmeer blijven werken, maar dat het
eigenhandig faciliteren van duurzaam gebruik van de zoetwaterlens belangrijk is.
In verband met hogere opbrengsten (en daarmee potentiele schade) is ondergrondse
wateropslag voor de vollegrondsgroenteteler een reële optie. Hoewel dit een aanzienlijke investering
is, maakt de teler zichzelf zo deels of volledig onafhankelijk van externe zoetwateraanvoer. De
kleibodem in de Wieringermeerpolder vormt technisch geen probleem voor de aanleg van
ondergrondse bergingssystemen. In combinatie met druppelirrigatie, eventueel een permanent
systeem beneden ploegdiepte, kan zoetwater beschikbaar blijven in perioden van tekorten in aanvoer.
Wanneer bergingsmaatregelen te kostbaar zijn in verhouding tot de opbrengst van de gewassen, is er
de mogelijkheid om zoetwaterlenzen droogtebestendig te maken met een systeemgericht
drainagenetwerk. Hiermee is irrigatie in een periode van zoetwatertekort nog steeds niet mogelijk, maar
kan schade als gevolg van zoute kwel voorkomen worden tegen relatief beperkte kosten. Voor de
meeste vollegrondsgroenten geldt een hoge mate van gevoeligheid voor verzilting. Slechts enkele
gewassen zoals sluitkool en witlof hebben een hogere zouttolerantie, hierop wordt het bouwplan dan
ook enigszins aangepast. Samen met de optie voor wateropslag is de rol van de vollegrondsgroenteteler
in die zin aanzienlijk in dit scenario. Net als voor de akkerbouwer is de rol van het waterschap niet veel
groter. De rol van overheden is daarnaast net als voor de andere twee telers minder groot geworden
vanwege dezelfde redenen.

Scenario STOOM
Net als voor de akkerbouwer in de Wieringermeerpolder, is de vollegrondsgroenteteler
onderhevig aan hoge grondprijzen. De teler maakt daardoor onderdeel uit van een verkleinde
Nederlandse groentesector, heeft de schaal van zijn bedrijf vergroot en genereert daardoor een hoge
opbrengst om zo te kunnen blijven bestaan.
Net als voor de akkerbouwer is toegenomen kans op schade door verzilting naar aanleiding van
de snelle klimaatverandering een gegeven. De teler heeft echter te maken met gevoeligere gewassen
en heeft daar mee rekening te houden. Dat heeft ertoe geleidt dat zijn bouwplan is gewijzigd, er zal
bijvoorbeeld meer ruimte gemaakt moeten worden voor gewassen als kool en witlof. Maar ondanks
deze verandering is het in gebruik nemen van een eigen systeem voor wateropslag ook voor de teler
een noodzaak. Voor aanleg gelden dezelfde factoren als voor de akkerbouwer in de
Wieringermeerpolder, met als verschil dat zij hier vanwege een grotere kapitaalskracht een grotere rol
in nemen.
De vollegrondsgroenteteelt heeft, binnen de landbouwsector als geheel, een klein aandeel in
de totale Nederlandse economie en overheden spelen daardoor een minder grote rol in de
zoetwatervoorziening. Het waterschap speelt door de grote druk op de zoetwatervoorziening
daarentegen wel een grote rol. Echter vereist het veel ondernemerschap om competitief te blijven als
vollegrondsgroenteteler, de eigen rol die de bestaande teler heeft in waterbeheersing is dan ook groot.

Scenario WARM
De lage grondprijzen in de Wieringermeerpolder spelen ook in het voordeel van de
vollegrondsgroenteteler. Net als bij de akkerbouwer is de sector niet of nauwelijks kleiner geworden en
daarmee is er nog steeds een aanzienlijke rol van de overheid.
Door snelle klimaatsverandering zal het minimale peil van het IJsselmeer in een droog jaar (1 op
de 10 jaren) niet gehandhaafd kunnen worden en zal er watertekort zijn. Omdat in dit scenario de
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watervraag vanuit andere sectoren niet toeneemt zal er buiten die droge jaren om vooral sprake zijn
van problemen met interne verzilting. Hier geldt dat de grote zoutgevoeligheid van veel
vollegrondsgroenteteelten het voor een teler noodzakelijk maken om zelf maatregelen te nemen. Een
hoge opbrengst per hectare is nodig om zoetwateropslag economisch haalbaar te maken. Indien dit niet
rendabel gemaakt kan worden is er de mogelijkheid om systeemgericht te draineren om de wortelzone
zoet te houden en zoute kwel tegendruk te geven.
Hoewel er dus alternatieven voor zoetwaterbeheer beschikbaar zijn is dit in mindere mate dan
in scenario STOOM. De rol van de teler is daarom kleiner op dat vlak. Door de relatieve gevoeligheid
van de vollegrondsgroenten is deze rol wel iets groter dan de akkerbouwer in dezelfde regio: eigen
zoetwaterbeheer en aanpassen van de teelt zijn meer aan de orde dan dat het in 2015 was. De
vollegrondsgroenteteler heeft daarnaast een aanzienlijk belang bij een goed functionerend waterschap
als het aankomt op de zoetwatervoorziening. Daarmee heeft het waterschap een betrekkelijk grote rol.
Scenario RUST
Door de krimp van de nationale bevolking en afgenomen verstedelijking blijven grondprijzen
relatief laag, de gemiddelde teler in de Wieringermeerpolder doet hier zijn voordeel mee.
Voor weinig zoutgevoelige gewassen zal in dit scenario weinig veranderen, er is geen
toenemende watervraag en de gevolgen van klimaatverandering blijven beperkt. De interne verzilting
kan wel schade gaan veroorzaken aan meer zoutgevoelige gewassen, hier kan het noodzakelijk worden
om maatregelen te nemen. Voorwaarde is dat de opbrengst per hectare van deze gewassen hoog
genoeg is, zodat de extra kosten opwegen tegen het verlies door zoutschade dat anders zou
plaatsvinden. De goedkoopste methode van schade voorkomen is het aanleggen van systeemgerichte
drainage, tegen beperkte meerkosten kan de zoetwaterlens beschermd worden.
Doordat de kans op verzilting beperkt toeneemt en telers maatregelen hebben genomen om
meer zelfvoorzienend te zijn in zoetwatervoorziening, blijft het bouwplan en bedrijfsgrootte nagenoeg
hetzelfde. Op het gebied van zoetwatervoorziening is de rol van de teler dus gestegen. De rol van het
waterschap is eveneens toegenomen doordat de verzilting in geringe mate toeneemt. De rol van
overheden is nagenoeg gelijk gebleven in het kader van zoetwatervoorziening.
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Risico toename verzilting

Rol teler

Schadekans gewassen

Rol waterschap

Investering waterbeheer

Rol overheden

Druk

Teelt aanpassen

Stoom

Rust

Warm

Figuur 8.1: Visualisatie van de scenarioschetsen die gemaakt zijn aan de hand van de vier deltascenario’s (Kielstra et. al,
2016). Lijnen geven aan hoe verschillende scenario’s zich voor de gemiddelde vollegrondsgroenteteler in de
Wieringermeerpolder onderling uitdrukken.
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DEEL III
Afrondend
Verzilting nu, verzilting voortaan
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Hoofdconclusies
Ingrepen in watersystemen zijn de
hoofdoorzaken van externe
verzilting.
Kwel is de hoofdoorzaak van
interne verzilting en neemt toe
door bodemdaling en
zeespiegelstijging.
Voor telers is de precieze oorzaak
onduidelijk, verzilting wordt gezien
als incidenteel probleem en slechts
een enkeling herkent schade.
Meetinitiatieven tonen aan dat
telers in het Noordelijk Zandgebied
volgens de EC waardes wel degelijk
schade op moeten lopen, waardes
voor de Wieringermeerpolder zijn
nog niet beschikbaar.
Voor de vier belangrijkste
akkerbouwgewassen geldt dat de
hoogste schade optreedt voor de
aardappelteelt.
Pootaardappelen lopen nog meer
schade op vanwege de hoge saldo
opbrengst per hectare en het
uitblijven van beregening in
verband met het
beregeningsverbod.
Voor de in overweging genomen
groentegewassen geldt dat de
grootste schade optreedt bij
ijsbergsla, bospeen en stambonen.
Door een relatief hoge
gevoeligheid en hogere saldo
opbrengsten is deze economische
schade van verzilting hoger dan
voor akkerbouwgewassen.

9. DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Uit de enquêtes en interviews met telers is gebleken dat
verzilting ervaren wordt als een combinatie van factoren van zowel
interne als externe verzilting. De exacte hoofdoorzaak is veelal
onduidelijk. Zoutschade wordt ervaren als een incidenteel probleem
en men verwacht dat het een toenemend probleem zal vormen in de
toekomst.
Omdat schade toekennen aan verzilting moeilijk is, werd
voor de schadeberekeningen van tabellen 6.1, 7.1 en 8.1 gebruik
gemaakt van de schadeberekenings-methodologie van Bakel en
Stuyt (2011). Daarmee zijn op basis van EC-waardes en zoutgevoeligheidsklassen van gewassen, verziltingschadepercentages
berekend. Over de berekeningsmethode van Bakel en Stuyt (2011)
bestaat onzekerheid. Een van de nadelen is dat er gewerkt wordt
met vier gevoeligheidsklassen. Hierdoor vallen schades voor
uiteenlopende gewassen even hoog uit wanneer zij in dezelfde
zoutgevoeligheidsklasse vallen, in de praktijk is dit niet het geval.
De schadebedragen die met behulp van bruto
geldopbrengsten uit de KWIN-rapporten ‘Akkerbouw en
Vollegrondsgroenteteelt’ van 2009 en ‘Bloembollen en Bolbloemen’
van 2005 berekend zijn, zijn ook punt van discussie. Hoewel dit
verouderde publicaties zijn, waren dit de meest recente publicaties
ter beschikking. Tijdens het interpreteren van de analyse moet
daarom rekening worden gehouden met het feit dat huidige prijzen
afwijken van de gebruikte prijzen. Ondanks dat prijzen onderhevig
zijn aan fluctuaties, is uitgegaan van constante prijzen, onafhankelijk
van oogstprognoses en daadwerkelijke oogsten die door goed dan
wel slechte weersomstandigheden kunnen wijzigen. Mogelijke
prijsfluctuaties als gevolg van marktverstoringen zijn dus niet
meegenomen in de analyse. De cijfers die in de analyses
gepresenteerd worden zijn daarom uitsluitend indicatief.
Uit de economische analyse volgt dat zoutschades gering zijn
bij EC 3 dS/m en toenemen bij EC 6 dS/m. In het Noordelijk
Zandgebied zijn momenteel enkele projecten in uitvoering waarin
EC-waardes worden gemeten. Hieruit blijkt dat de EC-waarde vaak
varieert tussen 2.5 en 4 dS/m. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
telers wel degelijk verziltingsschade zouden moeten ondervinden,
ook al wordt dit in de praktijk niet zo ervaren. Kleine
opbrengstfluctuaties worden aan andere oorzaken gerelateerd,
bijvoorbeeld aan structuurschade en weersomstandigheden die
verschillen van jaar tot jaar. In de Wieringermeerpolder worden nog
geen EC-waardes gemeten. Dit maakt het dan ook onmogelijk om in
te schatten hoe groot de werkelijke verziltingsschade daar op dit
moment is.
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Voor de bloembolgewassen geldt dat de
schade in het algemeen hoger is dan
voor akkerbouw en
vollegrondsgroentegewassen.
De hoge potentiele economische schade
is het gevolg van de gevoeligheid van
bolgewassen voor verzilting.
Daarnaast zijn saldo opbrengsten hoog
en is er in het Noordelijk Zandgebied
meer sprake van kwel.
Het bedrijfsprofiel van een teler in 2050
varieert sterk met de mate van
economische groei en de snelheid van
de klimaatsverandering.
Over het algemeen zal de
bloembollenteler in 2050 naar
verwachting intensiveren.
Zijn handelsperspectief ligt bij
investeringen in wateropslag en
druppelirrigatie.
De vollegrondsgroenteteler zal naar
verwachting vooral zijn bouwplan in
zekere mate aanpassen.
In gunstige gevallen maken sommigen
gebruik van wateropslag om weerstand
te bieden tegen verzilting.
De akkerbouwer ziet het totale areaal
akkerbouw over het algemeen naar
verwachting afnemen.
In verband met het lastig handhaven van
de bedrijfsvoering ligt het
handelsperspectief in het kader van
verzilting vooral op duurzaam gebruik
van de zoetwaterlens indien mogelijk.

De berekeningen laten zien dat schade voor de vier
belangrijkste akkerbouwgewassen aardappelen, graan, graszaad en
suikerbieten uitsluitend verwacht wordt in de aardappelteelt. De
financiële schade bij de pootaardappelen is het hoogst vanwege het
hogere saldo per hectare en het feit dat beregening van
pootaardappelen niet is toegestaan vanwege het gevaar op
besmetting met bruinrot en ringrot. De berekende
schadepercentages gelden bij watervoorziening van het gewas op
veldcapaciteit. Op pootaardappelen na wordt ervan uitgegaan dat
door beregening de veldcapaciteit in stand wordt gehouden. Voor
pootaardappelen zal de schade daardoor naar verwachting hoger
uitvallen dan berekend. Als graan is wintertarwe gekozen in de
gedane analyse omdat dit de meest geteelde graansoort is in
Nederland (Agrimatie, 2016). Er worden echter ook andere
graansoorten geteeld die verschillen in zoutgevoeligheid en
opbrengst per hectare (FAO, 2016; Schreuder et al., 2009). De
daarmee samenhangende zoutschade zal daarmee ook verschillen.
Bij graszaad is gekozen voor Engels raaigras omdat dit de meest
gebruikte grassoort is in de Nederlandse grasmengsels voor de
veehouderij.
Als groentegewassen werden prei, ijsbergsla, witlof,
bospeen, bloemkool, sluitkool, stambonen en zaaiuien
meegenomen in dit rapport. De hoogste schade treedt op bij
ijsbergsla, bospeen en stambonen. De totale verziltingsschade bij EC
6 dS/m loopt hoog op (Tabel 8.2). Dit komt door de hoge
zoutgevoeligheid van vele groentegewassen en de gemiddeld hoge
bruto geldopbrengst per hectare. Bij het aflezen van tabel 8.2 moet
overigens rekening worden gehouden met het feit dat waarden
gebaseerd zijn op karakteristieken die seizoensgebonden zijn en
specifiek zijn voor gewassen. Zo heeft de opbrengstindicatie van
bloemkool een nauwere bandbreedte dan die van witte kool. In
combinatie met een hogere gevoeligheid van ijsbergsla maakt het
moment van waarneming dus uit voor het bepalen van de schade.
Ook voor de bloembollenteelt in het Noordelijk Zandgebied
is de schade bij EC 3 dS/m gering en loopt deze op bij een EC van 6
dS/m. De te verwachten schade is hoger dan voor de akkerbouw en
lager als bij de groenteteelt. De opbrengstwaarden voor lelies uit
tabel 7.1 zijn gebaseerd op een gemiddelde over meerdere rassen.
Hiermee wordt getracht een zo realistisch mogelijk beeld te geven
van de werkelijke lelieteelt. Daarnaast moet opgemerkt worden dat
de opbrengstwaarden voor tulpen, gezien de keuze voor het
Noordelijk Zandgebied als doelgebied, uitsluitend zijn gebaseerd op
cijfers voor bollenteelt op zandgrond.
Voor de telers van akkerbouwgewassen, bloembollen en
groentegewassen zijn er verschillende handelsperspectieven om
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met toenemende verzilting om te gaan. Zelf in zoetwater voorzien is daarbij de focus. Ondergrondse
opslag van regenwater om later te gebruiken voor beregening of irrigatie is technisch haalbaar maar
ook kostbaar, een hoge opbrengst per hectare is nodig om zo’n systeem financieel rendabel te hebben.
In combinatie met zuiniger, bijvoorbeeld ondergronds, irrigeren kan zo een lange periode van droogte
overbrugd worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om zoetwaterlenzen in de bodem te beschermen
tegen verzilting in droge periodes middels zogenaamde systeemgerichte drainage: dieper aangelegde
drainage waarbij het waterpeil in het perceel door de teler zelf gereguleerd kan worden. In natte
perioden kan de zoetwaterlens groeien, waardoor deze droogtebestendiger wordt en bovendien meer
tegendruk geeft aan zoute kwel.
Afhankelijk van de snelheid waarmee het klimaat verandert en de groei van de economie
varieert het toekomstige doorsnee bloembollen-, vollegrondsgroente- of akkerbouwbedrijf van 2050
per deltascenario. Voor bloembollentelers geldt dat ze in alle vier de scenario’s vrij zelfstandig
competitief kunnen blijven door het hoogwaardige karakter van de teelt. Vooral in de scenario’s waarin
de klimaatverandering sterk is, ligt het handelsperspectief voor hen (meer in STOOM dan in WARM) bij
de aanleg van opslagsystemen of druppelirrigatie. Door de kwelgevoeligheid van het Noordelijk
Zandgebied is de kans op zoutschade groot en is de aanleg van systemen veelal een must. Ook de rol
van het waterschap in de zoetwatervoorziening is daarom groot. De overheid zal een minder belangrijke
rol hebben bij eventuele ondersteuning van bloembollentelers, ook ten opzichte van de andere de
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
Voor akkerbouwers geldt dat de bedrijfsvoering sterker afhangt van de economische situatie
per scenario. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat situaties met weinig groei leiden tot
een nauwelijks veranderd areaal van landbouw en weinig steun vanuit overheden. De scenario’s met
sterke groei leiden tot een sterke afname van het landbouwareaal. Omdat de Wieringermeerpolder
minder gevoelig is voor kwel en beschikt over hevelpunten, blijft kans op verziltingsschade beperkt ten
opzichte van het Noordelijk Zandgebied. Gezien de middelen die de gemiddelde akkerbouwer heeft,
moet wel gezegd worden dat het handelsperspectief voor hen enkel bij het duurzaam gebruiken en
beheren van de zoetwaterlens ligt. Door de relatieve tolerantie van de meeste gewassen is dit enkel bij
zwakke klimaatverandering altijd afdoende om schade te voorkomen.
Voor vollegrondsgroentetelers geldt net als voor akkerbouwers dat het totale areaal van teelt
met hoge grondprijzen (sterke economische groei) afneemt. De vollegrondsgroenteteelt is
hoogwaardiger dan akkerbouwteelt en kan daardoor meer investeren in waterbeheersing, voornamelijk
in de opslag van water. Dit is bovendien noodzakelijker dan voor de akkerbouw gezien de lagere
zouttolerantie van groentes. De kans op verziltingsschade is dan ook groter als voor de akkerbouwer in
de Wieringermeerpolder. Gezien de gewasgevoeligheid zal de vollegrondsgroenteteelt ten opzichte van
de bloembollenteelt en akkerbouw het meeste wijzigen in bouwplan, zij het op totale verhoudingen
(kleine teler) of enkel op locatie (grote teler). Dit loont naar waarschijnlijkheid meer dan enkel
investeren in waterbeheersing.
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10. AANBEVELINGEN
Kernpunten aanbevelingen
Over het algemeen ontbreekt er
essentiële kennis over verzilting,
onderzoeksinitiatieven moeten
daarom aangemoedigd en waar
mogelijk gesteund worden.
Bewustzijn bij telers ontbreekt, hierin is
wellicht een rol weggelegd voor
overkoepelende organisaties.
Initiatieven als NZG meet zijn
waardevol m.b.t. kennis over verzilting,
het schort echter nog aan
communicatie met andere initiatieven.

Inclusie van weersvariabelen,
opbrengstgegevens en de koppeling
aan gezette tijden kan leiden tot meer
kennis van schadepatronen.
Met uitbreiding van dergelijke
variabelen en samenwerking tussen
initiatieven kan de efficiëntie worden
vergroot.

Cijfers over de lange termijn ontbreken
nog, daarmee wordt vertaling van
verziltingschade naar de gehele regio
lastig.
Algemene databases voldoen niet voor
een gebied gerichte analyse op deze
schaal, voor vervolgstudies is het
daarom aan te raden gebruik te maken
van databases als het GIAB.

Gedurende het onderzoek is gebleken dat er nog veel
essentiële kennis ontbreekt over verzilting. In grote lijnen is
bekend wat de gevolgen zijn van verzilting, maar schade
toekennen aan verzilting is nog niet mogelijk. Het is slechts
mogelijk een schade indicatie te geven. Verder onderzoek naar
verzilting is dus noodzakelijk. Een onderzoeksinitiatief zoals die
van het Zilte Proefbedrijf moet inzichten en kennis geven over
verzilting. Hierbij valt te denken aan reacties van planten op
verschillende zoutgehaltes in de bodem in combinatie met het
bodemtype, groeifase van het gewas en de tijd van het
jaar/groeiseizoen.
Binnen het gebrek aan kennis over verzilting is het
niveau van bewustzijn bij de verschillende telers opmerkelijk.
Het merendeel van de telers is op de hoogte maar kan niet goed
een vinger op het probleem leggen. Daarnaast handelt een groot
deel van de telers, gezien de drukte van hun bedrijfsvoering,
vooral reactief en lijkt een deel daarvan niet te anticiperen op
(toekomstige) verzilting. Dit stuk bewustwording mag in de
toekomst meer aandacht krijgen, wellicht dat hier een rol is
weggelegd voor overkoepelende organisaties.
Recentelijk zijn de telersinitiatieven ‘NZG meet’ en
‘Oostpolder meet’ begonnen met het meten van EC-waarden.
Het blijkt echter dat betrokken agrariërs niet van het bestaan van
de andere projecten afweten, waardoor dubbel werk wordt
verricht. Door samen te werken en gegevens te combineren kan
men van elkaar leren, wordt dubbel werk voorkomen en kan
men meer betekenen voor de sector. Het op een lijn brengen
van verschillende regionale initiatieven zou dan ook een
aanzienlijke verbetering kunnen opleveren.
Uitbreiding van de individuele projecten met
oogstgegevens, gekoppeld aan weergegevens op gezette tijden
kan daarnaast ook zinvol zijn. De combinatie van deze metingen
tot een soort ‘big data’ heeft over een langere periode de
potentie om meer inzicht op te leveren in de schade van
verzilting, bijvoorbeeld door het opmerken van schadepatronen
over de gehele regio.
Vanwege de vele onduidelijkheden die op er dit moment
nog rondom verzilting zijn, is vertaling van schade op
bedrijfsniveau naar schade op gebiedsniveau op dit moment nog
niet mogelijk. Vertaling van schade op bedrijfsniveau kan om
verschillende redenen niet een op een door vertaald worden
naar schade voor een heel gebied. Allereerst zullen EC-waarden
en daarmee samenhangend ook schades verspreid over het
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gebied sterk verschillen. In het Noordelijk Zandgebied worden recentelijk EC-waardes gemeten, voor de
Wieringermeerpolder is dit nog niet aan de orde. Wanneer EC-waardes over langere periode gemeten
zijn en men over gemiddelde waarden beschikt (bijvoorbeeld voor het gehele seizoen of voor delen van
het seizoen) zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het vertalen van schade op bedrijfsniveau
naar schade voor het hele gebied.
Daarvoor is echter ook gedetailleerde cijfermatige informatie over de betreffende gebieden. Op
basis van beschikbare CBS-gegevens is het niet mogelijk om cijfers te verkrijgen die voor de akkerbouw
en vollegrondsgroenteteelt alleen betrekking hebben op de specifieke doelgebieden. Dit komt doordat
het CBS werkt met landbouwgebieden die grotere gedeeltes van Nederland bestrijken. Voor specifieke
gebiedsgegevens zijn andere databases noodzakelijk, bijvoorbeeld het Geografisch Informatiesysteem
Agrarische Bedrijven (GIAB). Echter zijn deze databases niet kosteloos te raadplegen.
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BIJLAGE II: INTERVIEWS
In dit hoofdstuk zijn de negen gehouden interviews behandeld. Het hoofdstuk is opgesplitst in drie
delen: vollegrondsgroente, bloembollen en akkerbouw.

Vollegrondsgroente
De twee geïnterviewde vollegrondsgroente telers waren relatief grote bedrijven. De groenten
die werden verbouwd waren bleekselderij, sla en sluitkoolgewassen als spitskool en witte- en rodekool.
Beide bedrijven hadden één groentesoort als hoofdgewas en de andere groentesoorten dienden als
aanvullingen op het hoofdgewas. Doordat de bedrijven groot in omvang zijn, telen ze allebei op veel
verschillende grondsoorten, variërend van overwegend klei tot puur zand of zwavelachtige gronden.
Beide agrariërs huren grond in de wijde omgeving van het bedrijf, zowel in het Noordelijk zandgebied
als in de Wieringermeer polder.

Opbrengst
Bruto-opbrengsten van sla en koolgewassen zijn variërend. Sluitkolen als rode- en witte kool
hebben een gemiddelde opbrengst van 90-100 ton per hectare. Bleekselderij levert 40-50 ton per
hectare. Sla heeft een gemiddelde opbrengst van 25 ton per hectare. Spitskool levert ongeveer 50.000
stuks per hectare wat gelijk is aan ongeveer 35 ton per hectare. Eén teler gaf aan dat de opbrengsten
van zijn sla, witte- en rodekool en spitskool varieerden van €20.00 tot €30.000 per hectare.

Beregenen en EC-waarde
Beregenen is iets dat beide telers aangeven te doen. Beide telers maken alleen gebruik van
oppervlaktewater wat via sloten en kanalen vanuit het Noordhollandsch Kanaal komt. Dit water heeft
ongeveer een EC van 1,45 maar dit loopt op, op het moment van droogte waarbij zout indampt. Wel
was er een duidelijk verschil tussen beide telers in beregeningsstrategie: waar één aangaf dat beregenen
zo min mogelijk gebeurt omdat het niet goed is om groente te veel te vertroetelen. Terwijl de andere
teler juist heel stellig was: zonder beregenen geen teelt.
Het meten van EC-waarden werd door beide telers weinig gedaan. Eén teler vertelde dat hij wel altijd
EC-waardes meet aan het begin van het seizoen als ze percelen gaan huren. Maar tijdens het beregenen
werd het soms gemeten als het zo uit kwam, maar meestal niet.
Groenteteler: “Een bron slaan kan niet, veel te zout hier”
Groenteteler: “Als wij niet meer kunnen beregenen kunnen wij niet meer telen”
Groenteteler: “Ik heb wel een EC meter in mijn auto liggen, maar ik gebruik het nooit”

Oorzaken schade
Of ze schade hadden door verzilting durfden de geïnterviewden niet met zekerheid te zeggen
omdat er altijd meer factoren invloed hebben op gewasgroei als bodemstructuur, uitspoeling of
verdroging. Daarnaast hebben ze ook geen concrete data over EC-waarden van het water waardoor er
niet met zekerheid kan worden gezegd dat er ‘slecht’ water is gebruikt.
Teler: “Hier is het meertje gewoon de oorzaak van zout water”

Investeringen
Over het bestaan van alternatieven waren telers niet heel uitgesproken. Eén van de telers was
bezig met het opzetten een teelt op water. Hierbij wil hij sla gaan telen op vijf lagen in een schuur. De
sla wordt dan bewaterd met zelf opgevangen hemelwater en is je afhankelijkheid van zoet water klein.
De reden dat dit nog niet werd gedaan had te maken met de hoge kosten van dit systeem waardoor
deze teeltstrategie op dit moment nog niet rendabel genoeg is in vergelijking met telen in de grond.
Over het algemeen werd het verziltingsprobleem als niet-dringend ervaren waardoor investeren in
alternatieven of andere maatregelen niet nodig worden geacht. Men leeft op de gedachte dat
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bolgewassen nog gevoeliger zijn dan groentes, en dat zijn de telers die er dan het eerste last van krijgen.
Pas als dat gebeurt zien ze noodzaak tot ingrijpen in hun eigen teeltstrategieën.

Rol waterschap en overheden
De rol van het waterschap wordt als zeer groot ervaren, zij hebben de logistiek van het water in
handen. Maar ook Rijkswaterstaat wordt als belangrijk gezien, zij gaan over de grote projecten als de
zeesluizen en het uitdiepen van kanalen. Toch vindt de teler dat Rijkswaterstaat meer aandacht moet
besteden aan verzilting, zeker als er zulke ingrepen gaan plaatsvinden is het goed om te gaan bekijken
hoe je de meebrengende verzilting indamt.
De rol van de provincie was minder duidelijk bij de telers, immers de provincie delegeert naar de
gemeente en het waterschap en raken steeds meer buiten beeld. Aan de andere kant wordt de eigen
rol als zeer belangrijk gezien. Maar zonder samenwerking tussen alle partijen kan je de hele sector wel
weggooien aldus een teler.
Groenteteler: over de rol van Rijkswaterstaat; “Tot nu toe werkt het, maar het gaat niet voldoende zijn
voor de komende 50 jaar”
Groenteteler: “Belangenorganisaties zijn verbindende factor tussen teler en waterschap/provincie”

Bloembollentelers
In totaal zijn drie bollentelers geïnterviewd in het Noordelijk Zandgebied. Er was veel variatie in
bedrijfsgrootte en gewassen tussen de verschillende bollentelers. De bedrijfsgrootte varieerde van 5 tot
50 hectare en tulpen werden voornamelijk geteeld als hoofdgewas. Daarnaast was één agrarisch
ondernemer gespecialiseerd in het kweken van lelies. Het bouwplan van deze bollentelers werd vaak
aangevuld met gewassen als: iris, narcis, hyacint en krokus.

Opbrengst
Er werd door de geïnterviewden aangegeven dat de bruto opbrengst van tulpen varieert van
€26.000 tot €30.000. Lelies brengen gemiddeld meer op, namelijk €63.000 per hectare. De opbrengst
van narcissen en krokussen ligt lager, dit is respectievelijk €24.000 en €20.000 per hectare.

Beregenen en EC-waarde
De telers beregenen enkel met oppervlaktewater afkomstig uit de sloten gelegen rondom de
percelen. Dit water is afkomstig uit het Noordhollandsch Kanaal en wordt gevoed vanuit het IJsselmeer.
Twee van de drie telers geven aan dat het EC-gehalte in de sloten rondom te percelen regelmatig
gemeten wordt en dat deze EC-meters zijn medegefinancierd vanuit het project NZG meet. Nadat een
van de telers had ontdekt dat het zoutgehalte rondom de percelen tussen de 2,4 en de 6 EC lag, werd
dit daarna door deze teler nauw in de gaten gehouden. Teler twee zei dat hij in het verleden het
zoutgehalte nooit had gemeten, maar nadat er schade was opgetreden meet hij het regelmatig. Het
zoutgehalte in de sloten van zijn percelen nu 1.4 EC is en dat er schade optreedt bij een EC van 1,6.
De derde teler vertelde dat hij het zoutgehalte eenmalig had laten meten door iemand van de van de
watercommissie, waarvan de waarde niet meer is te achterhalen. De teler wist nog wel dat deze waarde
toen niet te hoog was.
Bollenteler: “Het is een stuk bewustwording bij de telers, die meten niet maar beregenen gewoon”
Bollenteler: “Het zoutgehalte werd nooit gemeten, nu natuurlijk wel”

Oorzaken schade
Om te voorkomen dat de zwakke schakels in de Noord-Hollandse kustlijn verder verzwakt is
Rijkswaterstaat in 2013 begonnen met zandsuppleties uit te voeren tussen Petten en Camperduin. In
totaal is er 350.000 m3 zilt zand gebruikt, dat afkomstig is uit de diepe delen van de Noordzee om de
kust te beschermen. Dit zand is uitgespoeld en uiteindelijk in de sloten terecht gekomen waarmee de
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agrariërs in deze regio de bloembollen beregenen. Een van de bollentelers gaf aan dat hierdoor schade
was ontstaan aan zijn lelies en daardoor enkele tonnen verlies had geleden. Teler twee vertelde dat de
aanleg van het gemaal De Helsdeur in 1972, in Den Helder een van de mogelijke oorzaken is van
verzilting in de kop van Noord-Holland. Teler drie denkt dat de verziltingsschade die nu in het gebied
voorkomt incidenteel is, met als oorzaak de zandsuppletie bij Petten. Wel zijn alle telers het erover eens
dat verzilting een probleem is dat in de toekomst zal gaan toenemen door klimaatverandering,
bodemdaling en stijgende zeespiegel.
Bollenteler: “Gelukkig waren het alleen de lelies, vanwege de tijd van het jaar. De andere bloembollen
waren al geoogst”
Bollenteler: “Twee jaar terug is de ellende hier begonnen, gelukkig hadden we net geen merkbare
schade”
Bollenteler: “Wat er speelt in dit probleem is dat we allemaal hetzelfde willen maar een verschillende
taal spreken”

Investeringen
Een van de drie telers probeert wel rekening te houden met verzilting in de bedrijfsvoering.
Bijvoorbeeld door in de winter minder water te onttrekken zodat het waterpeil onder het drainagepeil
blijft. Ook geeft hij aan dat groenbemester ervoor kunnen zorgen dat er een betere capillaire werking
is, waardoor het vocht beter wordt vastgehouden in de grond en daardoor is er minder vaak de
noodzaak om de gewassen te beregenen. De derde teler is van mening dat de verziltingsproblematiek
nog niet speelt in de regio, waardoor het aanpassen van de bedrijfsvoering niet aan de orde is. Daarnaast
vertelde hij dat ook de telers in de buurt hier geen rekening mee houden. Verder wordt door de
geïnterviewden niet geïnvesteerd in maatregelen om minder afhankelijk te zijn van de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Bollenteler: “Nee ik investeer niet om minder afhankelijk te zijn, de kwaliteit zou nu goed moeten zijn”

Rol waterschap en overheden
Het waterschap speelt volgens alle geïnterviewden een belangrijke rol in de beschikbaarheid
van voldoende water en water van afdoende kwaliteit. Het waterschap is verantwoordelijk voor het
doorspoelen van de hoofd watergangen waar de telers uit moeten beregenen. Hoe efficiënter kan
worden beregend is volgens teler één ook een taak van het waterschap om dat te onderzoeken.
Rijkswaterstaat speelt alleen een belangrijke rol in het grotere geheel. Volgens de bollenteler met
zoutschade was Rijkswaterstaat degene die de zandsuppletie had uitgevoerd maar het
Hoogheemraadschap Noorderkwartier was verantwoordelijk voor de oplossing van het
verziltingsprobleem.
De provincie speelt bij de bollentelers een veel kleinere rol, deze zijn enkel verantwoordelijk
voor overstort in de riolering. Een van de telers vind de provincie wel belangrijk, zij financieren
pilotprojecten met het beperken van verziltingsproblematiek als doel.
De eigen rol wordt gewaardeerd met een lager cijfer dan het waterschap en Rijkswaterstaat. Ze geven
aan dat ze zich bezighouden met het verziltingsvraagstuk maar verder niet verantwoordelijk zijn voor
de oplossing hiervan. Wel zijn de telers het eens dat de teler de dialoog op moet zoeken met het
waterschap. Een goede communicatie tussen alle stakeholders is de sleutel tot het beperken van de
verziltingsproblematiek in Noord-Holland.
Bollenteler: “Een anticiperend peilbesluit vanuit het waterschap, dat is de oplossing”
Bollenteler: “Het grootste probleem in mijn opinie, is de communicatie”
Bollenteler: “Mijn rol in het gebied is niet zo groot, we houden het zoals het nu is”
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Akkerbouw
In totaal zijn vier akkerbouwers geïnterviewd met pootgoed als hoofdgewas. De grootte van de
bedrijven varieert tussen de 48 en 130 hectare. De telers produceren naast pootgoed ook nog andere
gewassen als: suikerbieten, winter/zomer tarwe, uien, gras(zaad), witlof, broccoli en wortelen.
Grondsoorten op de percelen variëren van zavel tot lichte en zware klei.

Opbrengst
Bruto-opbrengsten verschillen per gewas (Tabel II-1). Suikerbiet een gewas dat de meeste
tonnen per hectare levert. Daaropvolgend komt uien met 60-70 ton per hectare. Ook pootaardappelen
leveren gemiddeld 40 ton per hectare. Wel is het zo dat prijzen enorm verschillen tussen deze
gewassen.
Tabel II-1. Geteelde gewassen door de geïnterviewden en gemiddelde opbrengst in ton/ha per gewas.

Gewas
Pootaardappelen
Uien
Zomer/winter Tarwe
Broccoli
Gras
Graszaad
Suikerbiet

Gemiddelde opbrengst (ton/ha)
40
60-70
10
10
6-8
2
80-100

Beregenen en EC-waarde
Twee van de vier agrariërs geven aan dat ze gewassen beregenen oppervlaktewater met water
afkomstig vanuit het IJsselmeer, met uitzondering van pootaardappelen in verband met bruin- en
ringrot. De overige twee geïnterviewden gaven aan de gewassen helemaal niet te beregenen. Indien dit
wel noodzakelijk is, huren ze bijvoorbeeld de buurman in die voor hen de broccoli beregent.
Niemand van de ondervraagden had van NZG meet gehoord. Wel waren twee telers bekend
met het project Oostpolder meet. Vanuit dit project hebben deze twee ondervraagden een EC-meter
gekregen. Het project was echter pas enkele dagen voor het interview opgestart, dus er werd
aangegeven dat er nog wat kinderziektes aanwezig waren in de meegegeven applicatie voor op de ECmeter. Een geïnterviewde gaf aan dat de applicatie niet communiceerde met zijn telefoon waardoor hij
nog geen metingen had kunnen doen. De andere teler had waarden gemeten tussen de 1.47 en 32.79
EC.
Opvallend was dat een van de agrariërs aangaf wel te meten maar zich niet bewust was van de
schadedrempels van de verschillende gewassen. Ook zei een van de geïnterviewden, die meewerkt aan
het project, dat hij de noodzaak er niet van inziet om de zoutgehaltes in de sloten te meten, aangezien
het pootgoed toch niet beregend kan worden.
Pootgoedteler: “Ik mag mijn gewassen niet beregenen, dus het heeft ook niet zoveel nut om de
zoutgehaltes in mijn sloten te meten”
Pootgoedteler: “Indien er voldoende regen van boven komt, dan gaat de verzilting wel weg”

Oorzaken schade
Een van de vier telers zegt dat ze geen schade ondervinden van verzilting. Vaak zijn er wel
‘plekken’ in de percelen waarbij de groei achterblijft, maar vaak is dit volgens de teler te wijten aan
bijvoorbeeld een te hoge compactheid van de grond of droogteschade. Dit uit zich vooral in minder
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opbrengst in ton per hectare, niet zozeer in verminderde kwaliteit van het product. De andere drie telers
geven aan dat het lastig is om in te schatten omdat passieve verzilting een geleidelijk proces is.
Daarnaast zijn er veel verschillende factoren die schade kunnen veroorzaken, die niet los zijn te zien van
verzilting zoals: organische stof, compactheid, water en droogte. Volgens twee van de telers zijn in delen
van de Wieringermeerpolder een teveel aan water een groter probleem dan verzilting.
Pootgoedteler: “Het probleem is hier eerder een teveel aan water, dit is een gevaar voor
pootaardappelen”
Pootgoedteler: “Ik heb niet twee percelen waarbij ik de een wel beregen en de ander niet, dus je hebt
geen vergelijkingsmateriaal”

Investeringen
De telers geven aan niet of nauwelijks te investeren in de bedrijfsvoering om zo minder
afhankelijk te zijn van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit heeft met name te
maken met het feit dat de pootaardappelen niet beregent kunnen worden. In de omgeving is wel een
aantal keren geprobeerd om druppelirrigatie aan te leggen maar dit bleek alleen rendabel te zijn met
gewassen dat groot economisch potentieel hebben. Daarnaast worden projecten als Spaarwater wel op
de voet gevolgd, maar hierdoor passen de telers de bedrijfsvoering niet aan.

Rol waterschap en overheden
Slechts één teler gaf aan dat de rol van het Waterschap er klein is. Dit komt voornamelijk
doordat deze teler niet beregent en de sloten worden niet doorgespoeld. De overige telers gaven aan
dat de rol van het Waterschap juist zeer groot is.
Drie van de vier telers vindt de rol van Rijkswaterstaat klein. De telers hebben niet direct met
Rijkwaterstaat te maken. Wel zien ze deze rol van Rijkswaterstaat in de toekomst mogelijk veranderen.
Een van de telers vind de rol van Rijkswaterstaat juist erg belangrijk. Voornamelijk in het grotere belang
is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor ingrepen in het watersysteem. Als voorbeeld werd het
Balgzandkanaal genoemd.
De teler die ook Rijkswaterstaat als belangrijke partij had aangewezen vindt ook dat de provincie
een cruciale rol speelt. Samen met het waterschap moet de provincie voor voldoende water zorgen.
Twee andere telers zeggen niet zoveel te maken te hebben met de Provincie op het gebied van water.
De telers zien dit niet zozeer een tak als individuele agrariër, maar als een taak van belangenorganisaties
zoals LTO-Noord om dit te communiceren met de Provincie. LTO heeft vaak goed zicht op wat er speelt
in de omgeving. De laatste teler geeft een matig grote rol aan de Provincie met als onderbouwing dat
zij de pilotprojecten rondom verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid financiert.
De eigen rol wordt door de geïnterviewden als relatief klein gezien. Ze vinden het vooral belangrijk om
rond de tafel te zitten met alle belanghebbenden om zo het probleem met elkaar op te lossen.
Daarnaast geeft een van de telers aan dat het belangrijk is om ontwikkelingen en plannen op het gebied
van verzilting in de gaten te houden.
Pootgoedteler: “De rol van Rijkswaterstaat gaat veranderen, is het niet nu dan wel over 10 jaar”
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BIJLAGE III: GRAFIEKEN ENQUÊTE
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Figuur III-2: Gemiddeld aantal hectare per gewas (blauwe
staafdiagram) en gemiddelde opbrengst per gewas in ton/ha (oranje
staafdiagram).

waargenomen gevolgen (%)

Figuur III-1: Percentuele score van de zes categorieën dat de
gemiddelde grootte in hectare van een agrarisch bedrijf in
Noord-Holland Noord uitdrukt, op basis van aantal
respondenten.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50.0
27.8

Verminderde
kwaliteit

22.2

Minder opbrengst
in ton/ha

35%

Hogere
gevoeligheid
ziekten

Typen gevolgen
Figuur III-3: Waarnemingen in procenten van
de oorzaken van verzilting.

Figuur III-4: Waargenomen gevolgen in procenten;
verminderde kwaliteit, minder opbrengst in ton/ha en
hogere gevoeligheid ziekten.
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gebruikte irrigatiemethoden (%)
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Figuur III-6: Irrigatiemethoden en het percentuele aantal
gebruikte methoden onder de respondenten.

Figuur III-5: Frequentie van schade door
verzilting onder de respondenten.
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Figuur III-7: Opbrengstderving per gewas in ton/ha.
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Figuur III-8: Rollen waterbeheerders en rol agrariërs op een schaal van 1 tot 10 met 1
kleine rol en 10 grote rol.
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BIJLAGE IV: VERKLARENDE WOORDENLIJST
Bodemaggregaten

Kleine bodemdeeltjes waaruit kleicomplexen zijn opgebouwd

Bouwplan

De gewassen die een teler teelt op zijn percelen

Druppelirrigatie

Water wordt bij de plant gedruppeld door een stelsel van
leidingen

EC-waarde

Het zoutgehalte in het substraat

Externe verzilting

Zout oppervlaktewater dringt het zoetwatersysteem binnen

Fertigatie

Toevoegen van meststoffen aan het irrigatiewater

Handelingsperspectief

Pallet aan mogelijkheden voor een teler hoe om te gaan met
verzilting

Het doorsnee bedrijf

Voorbeeldbedrijf gebaseerd op statistische gegevens

Hevelpunt

Onttrekken van water uit het IJsselmeer

Horizontale put

In de ondergrond aangelegde horizontale leiding die
dienstdoet bij het infiltreren in of onttrekken van water uit de
bodem

Infiltratieput

Put die gebruikt wordt om opgevangen regenwater of water
uit een sloot te laten infiltreren in de bodem

Interne verzilting

Zoute kwel waardoor het grondwater verzilt

Ionenhuishouding

Balans van positief en negatief geladen ionen in een systeem

Kationomwisselingscapaciteit (CEC)

De capaciteit van de bodem om positief geladen ionen uit te
wisselen met de bodemoplossing

Kwelgevoeligheid

De gevoeligheid van gebieden voor zoute kwel

Macro-poriën

Ruimtes op macroniveau met lucht of water gevuld tussen
vaste gronddeeltjes in de bodem

Osmotische druk

Water stroomt naar plaatsen met hoge ionenconcentratie, bij
verzilting is een verhoogd aantal ionen in de bodem waardoor
water lastiger op te nemen is voor de plant

Peilbeheer

Beheer van waterpeilen in een gebied

Peilput

Put waarmee het waterpeil gereguleerd wordt

Schadedrempel

Drempel waarboven een zoutgehalte schadelijk wordt voor
een gewas

Systeemgericht drainagesysteem

Drains liggen dieper in de bodem en zijn aangesloten op een
peilput die op het oppervlaktewater loost
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Veldcapaciteit

De hoeveelheid water in de bodem kan vasthouden tegen de
zwaartekracht in

Verdringingsreeks

Ordening van belangrijkheid waarin sectoren water
toebedeeld krijgen

Zoetwaterbel

Een ondergronds opgeslagen zoetwatervoorraad

Zoetwaterlens

Een laag zoetwater die bovenop het zoute grondwater blijft
drijven, omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater

Zoetwaterbuffers

Een ondergronds opgeslagen zoetwatervoorraad

Zoutdruk

Druk van zout kwelwater in de bodem

Zoutgevoeligheidsklasse

Opdeling in klassen van gevoelig tot tolerant

Zoutwatergrens

Grens waar zoetwater overgaat in zoutwater

Zoutwel

Plaats waar zout water opwelt uit de bodem

52

