
 
 
 

Verslag van de tweede leerkring van de Unie van Waterschappen in 

de themareeks ‘Zoetwaterberging’ d.d. 14 september 2017.  

Subthema: Zoet Zout Zuinig   

Locatie: Waterschap Scheldestromen, Middelburg 

PROGRAMMA  

10.00 – 10.30 Welkom met koffie, thee en Zeeuwse lekkernij  

10.30 – 10.40 Woord van welkom -   Miranda Pieron, Unie van Waterschappen   

10.40 – 10.45 Kennismaken - naam, functie en organisatie - wat verwacht je vandaag te komen 

halen? En wat wil je graag brengen?  

10.45 - 11.30 Drie inspirerende voorbeelden over “Zoet Zout Zuinig”   

 Marjan Sommeijer, Waterschap Scheldestromen: GO-FRESH met drie zoetwater pilots   

 Marco Arts, kennisbedrijf Aequator: Waterhouderij Walcheren   

 Egon Dumont, Waterschap Noorderzijlvest: Spaarwater Hornhuizen  

11.30 - 12.00 Op grotere schaal zoetwater sparen en behouden: help je mee? Hoe bereiken we op 

grotere schaal in ons land lokaal voldoende zoetwater? Hoe kunnen we de pilots het best verbreden? 

Welke partijen wil je betrekken? Bedenk met elkaar een strategie.  

12.00 - 12.20 Korte plenaire pitches: hoe kun je ‘zoetwater oogst’ vergroten?   

12.20 - 12.30 Evaluatie: wat heb je geleerd vandaag? 

12.30 - 13.00 NETWERK LUNCH   

Veldbezoek  

13.00 – 13.30  Met de bus naar het buitengebied tussen Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder   

13.30 – 15.30  Veldexcursie Waterhouderij en Kreekrug Infiltratieproef met Tim Moerman en Werner 

Louwerse, agrariërs Waterhouderij   

15.30 – 16.00 Met de bus naar station Middelburg   

 

Deelnemers: zie bijlage 

  



 
 
 

Opening door Miranda Pieron 

Miranda is projectleider Bedrijfsvergelijkingen bij de Unie van Waterschappen. Jaarlijks leveren de 

waterschappen data t.b.v. de gezamenlijke bedrijfsvergelijkingen. Deze hebben twee doelen: 

transparantie m.b.t. de prestaties van de waterschappen enerzijds, en van elkaar kunnen leren om te 

verbeteren anderzijds. Het gaat dan vooral om de vraag: ‘waar zitten de verschillen en wat kunnen 

we daar van elkaar leren?’ Het aspect leren heeft de afgelopen jaren extra aandacht gekregen in de 

vorm van leerkringen. Momenteel worden die georganiseerd rond de thema’s: energietransitie (start 

in november 2017), klantprocessen (gestart in 2016) en zoetwaterberging (gestart in voorjaar 2017). 

Deze leerkring met als thema ‘Zoetwaterberging: Zoet Zout Zuinig’ is de tweede bijeenkomst in een 

reeks van vier in 2017, die focust op zoetwaterberging in het buitengebied om zoetwater beschikbaar 

te hebben voor agrarische doeleinden.  

Korte ronde kennismaking door Caroline van de Veerdonk 

We doen dit aan de hand van de vragen: ‘wie ben je, wat is je functie, wat kom je vandaag halen en 

wat heb je te brengen?’ Resultaat is onderstaande bloemlezing van de verwachtingen van de 

deelnemers.  De namen, functies en organisatie van de deelnemers vind je in de bijlage bij dit 

verslag. 

Ik zou door mijn deelname aan deze leerkring graag kennis en ervaring delen op het vlak van:  

 de (zoetwater)technieken; wat werkt wel/ wat niet? 

 de (maatschappelijke) processen; hoe pak ik dit aan? 

 welke rol pak ik dan als waterschap?  

 hoe werk ik samen met de stakeholders? 

 wat maakt dat zoetwater een waterschapstaak is/ wordt/ blijft? 

 hoe gaan we om met innovatie? 

 en met de diverse belangen en onderliggende vergunningen? 

 hoe deel ik urgentie rond onze opgaven? 

 welke dilemma’s zijn er? Hoe ver gaat je verantwoordelijkheid en betrokkenheid als 

waterschap? 

 inspiratie ophalen; leuke voorbeelden delen! 

De drie voorbeeldprojecten ter inspiratie en discussie. Voor details van de presentaties zie de 

PowerPoints. 



 
 
 

1. Inleiding door Marjan Sommeijer van waterschap Scheldestromen 

Marjan geeft uitleg over de werking van een 

zogenaamd ‘kreekrug infiltratiesysteem’. Het is 

feitelijk een vorm van peil gestuurde drainage. De 

dia’s laten zien hoe het werkt. Tijdens de winter 

wordt zoet oppervlaktewater geïnfiltreerd, want 

dan is dit water (door de neerslag) voldoende 

zoet. In de zomer, wanneer het zoete water 

schaars is en er bovendien zoute kwel optreedt, 

kan dit zoete water weer worden onttrokken. 

De deelnemers vragen zich af hoe lang zo’n 

systeem technisch en economisch mee kan? 

Volgens Marjan is dat nog niet bekend. Het huidige voorbeeld kreekrug infiltratie werkt nu 5 jaar. De 

houdbaarheidsvraag is overigens onderdeel van het vervolg van het onderzoeksproces. De drains 

kunnen verstoppen, dat kan ten dele worden opgelost door zandfilters aan te brengen en deze drains 

en filters waar nodig te vervangen.   

De deelnemers onderkennen het grote belang van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de 

data; deze hebben grote impact voor gebruikers/ investeerders. Het doen van proeven helpt 

aantoonbaar om mensen enthousiast te maken, zeker als blijkt dat de proef werkt en baten oplevert. 

Dan is de belanghebbende (boer) ook bereid om verder te gaan en om zelfstandig te investeren en 

kan er op basis van bewezen successen ook worden opgeschaald.  

Zijn de huidige regels (juridisch) wel helder en 

consistent/werkbaar? En wie is bevoegd gezag voor 

infiltratie en onttrekking grondwater in deze casus? 

De huidige regels voor infiltratie zijn gericht op 

drinkwateronttrekking; dat is een bijzonder hoge 

norm die in de praktijk niet altijd realiseerbaar (en 

noodzakelijk) is voor agrarische doeleinden.  

Is deze voorziening wel betaalbaar en kan deze 

rendabel zijn? Je moet al snel denken aan een 

investering van minimaal € 40.000,=. Overigens kan 

deze zoetwatervoorziening ook gebruikt worden bij 

vorstbestrijding in bijvoorbeeld de fruitteelt. Wanneer dat in voorkomende gevallen werkt, heb je je 

de investering er in één keer uit! Een van de deelnemenede fruittelers heeft dit voorjaar plm 50% 

van de appeloogst aan vorstschade verloren door vorstschade. Da’s een forse kostenpost.  

Welke subsidies zijn er beschikbaar? Tot nu toe komt 50% uit POP-middelen en wordt 50% regionaal 

en lokaal gefinancierd (provincie, waterschap en gemeente). En uiteraard doen de ondernemers de 

nodige (bedrijfsgebonden) investeringen. De PowerPointpresentatie vind je hier: http://www.org-

id.org/publicaties/ (hoofdstuk Leerkringen).  

http://www.org-id.org/publicaties/
http://www.org-id.org/publicaties/


 
 
 
 

2. Inleiding door Marco Arts van Aequator 

Voor de inhoudelijke kant van zijn presentatie zie de slides van zijn PowerPoint. 

Voorbeeld project ‘de Waterhouderij; een ommekeer in denken’. Het idee voor de waterhouderij is 

ontstaan in 2007. Het initiatief is in samenwerking met het innovatienetwerk ontstaan en werd op 

gebiedsniveau ontwikkeld en gekoppeld aan een verdienmodel. De waterhouderij is als concept 

begonnen in Coevorden, maar ook in Walcheren is Aequator er mee aan de slag gegaan. Walcheren 

kent de meeste zonuren en is (mede daardoor) zo’n beetje ‘het droogste stuk van Nederland’. 

De Waterhouderij betreft een proefgebied, vlak aan de kust, waar momenteel acht ondernemers in 

participeren. Het beschikbare water daar is deels zoet en deels zout en deels brak. 

Wat hebben we geleerd? Het proces van opstarten vraagt voor alle deelnemers veel geduld. We zijn 

gestart met een oriënterend gesprek met één ondernemer. Deze ondernemer heeft vervolgens zijn 

buren mee genomen. Deze vorm van samenwerking en communicatie, op basis van bestaande 

netwerken/ lokale (samenwerkings-)structuren is 

een belangrijke kritieke succesfactor gebleken. 

Daarnaast was er ten tijde van de start nog geen 

‘zoetwaterbeleid’; de tijd (voorafgaand aan het 

nationale Deltaprogramma) was nog niet rijp voor 

zoetwater. Inmiddels is dat wel het geval, en ook 

een aantal droge voorjaren draagt bij aan 

vergroting van het bewustzijn en de urgentie. 

Water was vroeger in de beeldvorming van vele 

boeren primair een last (we moeten er zo snel 

mogelijk van af) en geen lust. We zijn actief het 

gebied in gegaan en hebben ondernemers laten zien wat / waar zoet en zout is en wat er in het 

huidige watersysteem/ (zoet)waterbeheer allemaal mogelijk is. We hebben daarbij actief naar 

partners gezocht. 

Er heeft inmiddels bij waterschap en ondernemers een omslag in denken plaatsgevonden (zie sheet 

5). De functie van (zoet)water voor risicobeheersing bij bijvoorbeeld het voorkomen droogteschade 

en vorstbestrijding in de fruitteelt is evident. Stel dat het risico op droogteschade 1 op 10 (jaar) is, 

dan kan een investering al relatief snel terug verdiend worden! Een bijzonder belangrijk leeraspect 

voor alle betrokken partijen was het werken met zogenaamde ‘participatieve monitoring’. Deze 

werkwijze stelt alle partijen in staat om ‘samen te zien en te ervaren wat de effecten zijn. We hebben 

inmiddels een POP-aanvraag gedaan en staan aan de vooravond van de uitvoering voor de komende 

vier jaar. De PowerPointpresentatie vind je hier: http://www.org-id.org/publicaties/ (hoofdstuk 

Leerkringen).  

 

http://www.org-id.org/publicaties/


 
 
 

3. Inleiding door Egon Dumont van Waterschap Noorderzijlvest  

Voor de presentatie zie de slides van zijn PowerPoint. 

De voorbeeldcasus gaat over ‘het spaarwater project Hornhuizen’. Voor wat betreft overige 

spaarwaterprojecten; er zijn vier locaties in het noorden van Nederland (ook in Noord-Holland en 

Friesland). Het principe is dat van de peil gestuurde drainage.  

Hoe is het proces gestart? Adviesbureau Acacia Water heeft een advies- vertrouwensrelatie 

opgebouwd met boeren; dat werd het begin. Samen met de boeren werden de resultaten goed 

gemonitord; deze werden o.a. gekoppeld aan verschillende vormen/ methoden van landbewerking. 

Alle beschikbare data werden voor alle deelnemers (en zelfs breder) beschikbaar en benaderbaar via 

een aparte website. 

Welke resultaten zijn behaald en welke lessons learned? 

 de nutriënten afvoer is iets afgenomen, ook de uitspoeling van zout water 

 geleerd is dat het belangrijk is om de oude drainage buizen goed te verwijderen  

 er trad veel corrosie op, dus apparatuur moet corrosie bestendig zijn. 

Hoe gaat het verder? De proef heeft een stabiele(re) dikte van de zoetwaterlens gerealiseerd. Het 

principe werkt, dus is nu de vraag hoe we het kunnen uitrollen naar de rest van het gebied. En hoe 

we bepalen waar en wanneer deze investering  economisch rendabel is, en waar niet. De 

PowerPointpresentatie vind je hier: http://www.org-id.org/publicaties/ (hoofdstuk Leerkringen).  

http://www.org-id.org/publicaties/


 
 
 

Plenaire deel: 

De pilots voorbij! Opschalen en kennis verbreden. We gaan aan de slag in drie groepjes met de 

volgende vragen: 

1. Bedenk een strategie om op te schalen, en besteed daarbij aandacht aan  

inhoud/ proces/ netwerk 

2. Hoe kun je kennis en ervaring delen met de rest van Nederland? 

Resultaten van de subgroepen 

Groep I. 

We zijn gestart met te kijken naar de vragen die er zijn; wat 

zijn de voorwaarden, wat is er nodig om te kunnen 

opschalen? Wat zijn de risico’s? 

We constateren dat je een visie moet hebben waarom je zou 

willen opschalen. Deze visie -en het onderliggende beleid- 

moeten wel duurzaam/ volhoudbaar zijn. Als waterschap zit 

je wel in een spanningsveld hoe ver je daarbij wilt/ kunt 

gaan. Wil je initiatieven actief subsidiëren, faciliteren 

(adviseren), of wil je alleen inhoudelijke kennis en 

handelingsperspectief bieden? 

We zouden daarbij een kansenkaart willen maken (die kaart 

bevat dan zowel de technische als de  maatschappelijke 

kansen). We zouden daarbij gebieden willen aanwijzen: waar 

kan wat? welke specifieke potentie heeft dat gebied wel/ niet? Het is belangrijk om dit vooraf te 

benoemen; sturen van het verwachtingen management en op voorhand onhaalbare ambities 

uitsluiten. Maar we denken daarbij ook aan de maatschappelijke verantwoording en het 

onderliggende maatschappelijk kostenplaatje. Welke investeringsbeslissingen ga je/wil je/kun je dan 

nemen? Welke normen hanteer je dan? Tot slot; kan -en wil- je die ene bepaalde functie (die er nu is) 

‘altijd’ laten voortbestaan? 

Groep II. 

Als groepje waterschappers zien we wel een trekkende rol voor onze organisatie. Dat is echter niet 

hetzelfde als verantwoordelijk zijn, we ervaren het als een maatschappelijk probleem waar we wel 

een inbreng/ bijdrage aan willen leveren.  

Er is een landelijk proces van toenemende bewustwording te constateren rond het thema van de 

(zoet)waterbeschikbaarheid. Daar haken we als waterschappen op in, samen met de provincie; we 

investeren in waterbewustzijn; we delen de strategie onder alle betrokkenen. Concrete tip zou 

kunnen zijn dat je na afloop wijst op de mogelijkheid van één op één gesprekken. Aan die 

(keuken)tafelgesprekken zitten ook grenzen; je kunt niet heel je beheersgebied op deze wijze 



 
 
 
faciliteren, daartoe ontbreekt domweg de capaciteit. Het waterschap heeft veel watersysteem kennis 

en vanuit de die kennis kunnen zij de boeren/ belanghebbenden gericht adviseren.  

Voor wat betreft de vraag rond opschalen het volgende. In je pilot kun je zelf al diverse keuzes 

maken en het opschalen direct als onderzoeksvraag meenemen/ programmeren. We zien onze rol 

daarbij als regie voerend en stimulerend. En bij deze rol de grens bewaken is lastig: hoever ga je daar 

mee? Een tip van de aanwezige deelnemers is om deze opgave direct in te bedden in het 

gebiedsproces. Zo kun je feitelijk alle vragen direct meenemen waar je als waterschap bij betrokken 

bent of wilt zijn.  

Groep III. 

Onze ideeën komen sterk overeen met die uit voorafgaande groepjes. Daarom vooral aanvullende 

suggesties. We zouden actief willen aansturen om een nog groter ‘zoetwater bewustzijn te creëren’ 

en daarbij  –door middel van kennisverspreiding-  aan te geven hoe de stakeholders dit probleem in 

de dagelijkse praktijk kunnen oplossen. Deze kennis zouden wij op een toegankelijke manier willen 

aanreiken. We zien verder ook een rol van het waterschap om aan te geven dat er ook risico’s zijn. 

Zoetwater(bewustzijn) is een actueel beleidsthema, dus opschalen zien wij als vanzelfsprekend. Maar 

hoe? Er is de laatste jaren veel (deel) onderzoek gedaan. Er zijn veel pilots gestart. Het is echter onze 

overtuiging dat deze kennis beter gedeeld kan 

worden tussen de waterbeheerders onderling. 

Wees je daarbij bewust van het feit dat het een 

langdurig proces is. Je zult lange tijd veel kleine 

stapjes moeten nemen en actief moeten 

werken aan de vergroting van je netwerk. Blijft 

de centrale/ landelijke vraag: hoe werk je 

planmatig en structureel aan het versterken 

van onze gezamenlijke, collectieve kennis (en 

geheugen)? Deelnemers opperen dat hier 

wellicht een kans ligt voor de Unie van 

Waterschappen.  

Korte evaluatie: wat heb je van deze ochtend opgestoken? 

 Is het wenselijk om naar één landelijk kennisplatform rond dit thema toe te werken? Met 

één landelijke trekker? Bijv. ook op het vlak van de vergunningverlening. Hoe kunnen we dat 

dan landelijk organiseren? Zou hier een rol voor de Unie kunnen liggen? 

 Heel interessant om de verschillende pilots te zien; inspirerend! 

 Wat ik zie is dat het succes ook erg afhankelijk is van specifieke lokale omstandigheden; bijv. 

aanvliegen vanuit de watervoorziening (waterkwaliteit/KRW-doel én waterkwantiteit). Dan 

wordt het een heel integraal proces. 

 Neem het lef om zaken gewoon uit te proberen; ga het in de regio ook gewoon doen en ga je 

kennis delen. 



 
 
 

Lunch 

Buitenprogramma in de vorm van excursie 

Verslag van de excursie 

De veldexcursie rond Serooskerke wordt verzorgd 

door Tim Moerman en Werner Louwers, beiden 

agrariërs en lid van de waterhouderij. 

We vatten de resultaten van deze excursie samen 

in vijf hoofdpunten: 

1. de ondernemers van de waterhouderij zijn 

bereid om te investeren in het 

beheersen/bergen van zoetwater; deze 

investering loont en wordt aantoonbaar in relatief korte tijd terug verdiend 

2. de beschikbare technieken (waaronder peil gestuurde drainage) voldoen goed 

3. het waterschap ‘volgt’ de vragen/ behoeften van de ondernemers en faciliteert deze –binnen 

randvoorwaarden- waar nodig en mogelijk  

4. de ondernemers werken actief aan zelfregulering in zowel de verdeling van het beschikbare 

water als in de onderlinge verrekening van de (investerings-)kosten 

5. nieuwe initiatieven en partners rond onze waterhouderij worden gevolgd; de ideale 

groepsgrootte lijkt echter maximaal zeven leden; de ondernemers zijn bereid om actief 

kennis te delen en nieuwe initiatieven te faciliteren, omdat samenwerking loont en voorkomt 

dat bedrijven alleen maar kijken naar hun eigen perceel/ belang 

Dan het verslag:  

In ons gebied is er is grote behoefte aan het vasthouden/opslaan van zoetwater: Walcheren is één 

van de droogste gebieden van Nederland. Naast verdroging is ook verzilting een belangrijk issue. We 

zijn nu zover dat we weten dat we effectief water kúnnen vasthouden/opslaan. En wij zijn druk 

doende te onderzoeken hoe we dit kunnen uitbreiden. Zo hebben we inmiddels ook een 

waterbergingsbassin gebouwd, daarover later meer. De komende tijd blijven we actief om alle 

mogelijkheden in kaart te brengen, blijven we de grondwaterstanden meten en onderzoeken we wat 

de verdere mogelijkheden van opslaan zijn.  

Deze hoofdwaterloop is vrijwel jaarrond zoet genoeg, (mede door een stop elders) waardoor we een 

goede scheiding in zoet en zout water bewaken. De Freshem kaarten geven het inzicht –en daarmee 

de mogelijkheid- om aan te geven waar je het beste ingrepen in het watersysteem kunt gaan doen. 

En wat het leuke is, is dat onze praktijkervaring vrijwel synchroon loopt aan deze kaarten; de kaarten 

bevestigen feitelijk wat wij vanuit de praktijk al weten.  



 
 
 
In het verleden waren we te veel gericht op het snel afvoeren van water en daarmee het voorkómen 

van natschade. Nu richten we ons zoveel mogelijk op het vasthouden van zoetwater. We houden het 

grondwaterpeil zo hoog mogelijk om onnodige afstroom van zoetwater te voorkomen. Naar de 

toekomst willen we de huidige schotten vervangen door stuwen. Dat maakt ons nog flexibeler in de 

aanpassing van gewenste peilniveaus. Onze intentie is om water vast te houden en zo nodig op te 

pompen, zodat er blijvend (en zo nodig nog 

meer) meer water afstroomt naar de 

kreekruggen. Principe is dat we het 

beschikbare water in het gebied willen 

behouden, het water gestuurd willen laten 

instromen, en geen water afvoeren voordat 

het gehele gebeid van voldoende zoetwater 

is voorzien. We anticiperen daarbij ook op 

een eventuele tijdelijke, noodzakelijke grote 

afvoer van veel regenwater (in de vorm van 

een tijdige en tijdelijke peilverlaging). We 

hebben bijvoorbeeld een terugslagklep 

gemonteerd. We blijven met alle betrokken 

partijen waaronder het waterschap aftasten wat hydrologisch haalbaar is.  

Streefwaarde van drooglegging ligt tussen de 100 en 120 cm onder maaiveld; dat sluit aan op onze 

ervaring en gevoel als agrariërs. Gemiddeld genomen is er in deze omgeving sprake van redelijk goed  

infiltreerbare grond; het water zakt daar snel weg. 

 

De functie is het bufferen van zoet water. In de boomgaard hadden we last van zonnebrand; we 

hadden wel aanbod van zoetwater, maar konden het onvoldoende vasthouden. Na jaren soebatten 

met de gemeente hebben we uiteindelijk toestemming gekregen voor de aanleg van dit bassin. De 

gemeente wil het liefst geen grondwallen, omdat die 

landschappelijk niet fraai zijn. We ontwikkelen momenteel 

gebruiksplannen voor dit bassin; we willen het als buffervat 

constant vol houden, zodat verschillende agrariërs er gebruik 

van kunnen maken. Op verschillende momenten en voor 

verschillende functies. Dat doen we i.c.m. peil gestuurde 

drainage; met z’n allen kunnen we dan leuke dingen doen met 

dit beschikbare water.  

We gaan naar meerdere percelen zoeken waar we water 

kunnen infiltreren en benutten wanneer het nodig is/kan. Hoe 

doe je dat met zijn zevenen? We hebben een WhatsApp 

groep; maar soms horen we ook maanden niks van elkaar; 

dan is er ook niks aan de hand. We regelen nu vragen als: ‘van 

wie is het water, wie mag het gebruiken (wanneer, hoe?), hoe 

verdelen we het, welke financiële afspraken moeten we 



 
 
 
maken ter compensatie van de investering en de beheerskosten?’ 

Het waterschap denkt in dialoog/wisselwerking mee. De meeste ideeën en initiatieven komen 

(grotendeels) vanuit de ondernemers. We zijn een betrokken club, met enkele actieve voorlopers.  

Hoe nemen jullie besluiten? Dat doen we zoveel mogelijk in open dialoog met begrip voor de 

afzonderlijke belangen. 

Zegt het waterschap wel eens nee? Dat hebben we nog niet meegemaakt; de snelheid en prioriteiten 

t.a.v. de afhandeling van onze vragen variëren nog wel eens. In het verleden hebben we al 

verschillende keren discussies gehad. En in de toekomst zal het wellicht lastiger worden als er meer 

mensen gebruik gaan maken van het beschikbare zoete water.  

We moeten ergens een keer een verdeling gaan maken. We voorzien op de korte termijn nog geen 

tekorten maar we moeten wel kijken hoe je op termijn het beheer en opslag van zoetwater financiert 

en wie er welk bedrag voor betaalt (profijtbeginsel). De investering de we nu met z’n drieën hebben 

gedaan, is nog redelijke beperkt vanuit eigen middelen. Daarbij geldt het principe dat elke 

ondernemer investeert voor eigen gebruik. En dat we vervolgens kijken hoe/waar we meerwaarde 

uit de voorzieningen kunnen halen in de vorm van breder gebruik en optimalisering van de 

voorzieningen. 

Als er een voorziening is, zoals dit bassin, geeft 

dat nieuwe gebruiksmogelijkheden. Daar spelen 

we dan op in. Daardoor worden ook anderen 

bereid om mee te financieren. En sommige 

zaken verdienen zich snel terug, dat is een 

eenvoudige rekensom.  We zien op onze 

percelen het directe resultaat. Sinds wij veel 

beregenen hebben we veel betere gewassen, 

van een betere kwaliteit, en minder uitval. Daar 

zijn wij van overtuigd. Maar het is heel lastig te 

kwantificeren in geld.  

Wat mag water kosten? Op sommige 

momenten en op sommige percelen - in 

kritische tijden/ omstandigheden, wellicht wel meerdere euro’s per m3. Onze overtuiging is dat 

wanneer de investering rendeert, je daardoor bereid bent (verder) te investeren. 

Hoe is het waterbewustzijn gegroeid? Volgens mijn herinnering was de Waterhouderij een initiatief 

vanuit Rijkswaterstaat. Zij hebben het initiatief genomen om spelers bij elkaar te brengen. Een deel 

van de opgave is bij ZLTO neer gelegd. ZLTO heeft mede gezocht naar welk gebieden het meest 

geschikt zijn. Toen zijn er hier op Walcheren drie ondernemers bij elkaar gekomen. Zij hebben breed 

verkend wat de behoeften en mogelijkheden zouden kunnen zijn. De vraag van de ondernemers 

stond daarbij centraal. En vanuit de antwoorden kwamen weer nieuwe vragen en 

toepassingsmogelijkheden. Het proces is zo bottom up gegroeid. Met een sterk lokale focus 

(maatwerk) en niet op basis van een sjabloon/ blauwdruk. Daardoor is een heel stevige basis gelegd; 



 
 
 
vooral de koppeling tussen de praktijk kennis van agrariërs en de theoretisch/ wetenschappelijke 

kennis was erg sterk; daardoor dragen de ondernemers de oplossingen ook veel meer.  

Wat is/ zou de prijs van water mogen zijn? In het voorjaar van 2017 liepen we aanzienlijke 

vorstschade op in onze appelgaard; zo’n 50% van de appeloogst hebben we verspeeld in één nacht (7 

uur onder nul). Op dat moment had het water best duur mogen zijn, hadden we het kunnen 

benutten.  

Iedereen met een blauw vakje onder zijn perceel (o.b.v. data in Freshem) kan in principe een 

diepdrain of put slaan. Wij zijn echter voorstander om het breder te bekijken; bijvoorbeeld in 

combinatie met infiltreren. Het principe dat wij hanteren is dat er voor de generatie na ons nog even 

veel water in de grond moet zitten als nu het geval is. Duurzaam gebruik, daar zijn wij van overtuigd.  

Bedrijfsoverdracht en opvolging? Als een bedrijf te koop staat, willen we onderzoeken of het kan 

worden over genomen door een van de zeven 

participerende ondernemers. En anders willen we graag 

in gesprek met de koper en hopen dat die er voor 

openstaat om mee te doen met de principes van de 

Waterhouderij. De ondernemers die nu samenwerken 

zullen dan ook ruimte moeten geven voor deze nieuwe 

samenwerking. Het is immers een evident 

gemeenschappelijk belang. Het peilbeheer in het gebied 

zullen de ondernemers onderling goed moeten blijven 

afstemmen.  

De huidige regels voor infiltreren van water dat je later 

wilt onttrekken, laat alleen ruimte voor 

‘drinkwaterkwaliteit’. Je mag dus alleen water van 

drinkwaterkwaliteit infiltreren. Dat maakt het voor de 

toepassing van het infiltreren voor ons (economisch) niet 

altijd haalbaar. We zoeken naar een aanpassing in de 

huidige, belemmerende regelgeving; het 

kwaliteitsbeheer van dit infiltratiewater blijft een aandachtspunt.  

Peil gestuurde drainage is een praktische oplossing om grondwaterbeheer op perceelsniveau goed te 

kunnen beheersen. Een grondwaterpeil van 60 cm onder maaiveld is de gebruiksnorm die goed blijkt 

te werken; dat peilniveau houden we bijna altijd vol. Zo nodig ben je het overtollige water binnen 

een à twee dagen kwijt. Maar in de praktijk komt dit zelden voor. We kunnen zelfs binnen een 

perceel niveauverschillen aanbrengen (lager gelegen gedeelten in het perceel) 

We proberen doorsnijdingen van kreekruggen altijd te voorkomen en waar mogelijk/ betaalbaar te 

herstellen. 

Wat is de rol van het waterschap in het beheer? Het waterschap faciliteert het proces en voert uit tot 

een bepaald niveau. Het waterschap heeft o.i. niet alleen een taak op het vlak van de waterafvoer, 

maar ook in het duurzaam omgaan, beheren en bufferen van zoetwater. Hoe ver het waterschap 



 
 
 
daarbij zou moeten gaan, en welke kosten je wel/ niet bij het waterschap moet leggen, daar kun je 

over discussiëren.  

De visie van het waterschap op dit vlak wijzigt zich in de loop der tijd. Het waterschap snapt onze 

vraag volledig, maar geeft ook aan dat het bufferen van zoetwater in strikte zin geen kerntaak van 

het waterschap is.  Naast het klassiek afvoeren van water is het waterschap steeds vaker bereid om 

zoetwater bergen te faciliteren. Overigens zonder daarbij per definitie (te) veel kosten te 

willen/moeten nemen. Discussie blijft hoever je als waterschap daarin zou moeten gaan. Wij zien wel 

in dat dit niet tot op perceelsniveau door het waterschap gefaciliteerd kan worden…  

Maar als er een vraag ligt van samenwerkende ondernemers die hun verantwoordelijkheid op dit 

vlak nemen? Als je een afgebakend gebied hebt, waarbinnen iedereen overtuigd is om water te 

bergen, dan kom je daar als ondernemers wel uit. Onze overtuiging? Over 10-15 jaar denkt iedereen 

er anders over; dan is het belang van de beschikbaarheid van voldoende (zoet) water nog 

prominenter.  

Een ondernemer moet zelf eerst ervaren wat de effecten en voordelen van zoetwaterberging zijn. 

Dan is hij/zij ook bereid om mee te werken en samen te investeren in het bergen van zoetwater. 

Ondernemers zullen daarbij eerst samen gaan werken en vervolgens als collectief naar het 

waterschap -per peilgebied- samen de wensen inbrengen; op dit ‘peilgebiedsniveau’ zou het 

waterschap deze ondernemers kunnen faciliteren. 

De optimale grootte van de groepen samenwerkend ondernemers? We denken dat de huidige schaal 

waarin we werken zo’n beetje de max is. We zien liever een aparte groep, naast de groep die er als is, 

dan dat onze groep te groot wordt. Daarmee verliezen we dan een stuk effectiviteit en 

beheersbaarheid. 

 

 

 

 



 
 
 

Bijlage: overzicht van de deelnemers 

 

 

Overzicht deelnemers tweede leerkring Zoetwaterberging do 14 sept 2017

naam  e-mail organisatie functie

1 Marjan Sommeijer Marjan.Sommeijer@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Team Waterkwantiteit en RO; spreker

2 Egon Dumont E.Dumont@noorderzijlvest.nl Waterschap Noorderzijlvest Beleidsmedewerker Hydrologie; spreker

3 Marco Arts marts@aequator.nl Aequator Groen & Ruimte Accountmanager; spreker

4 Edwin Arens e.arens@brabantsedelta.nl Waterschap Brabantse Delta Senior Beleidsmedewerker

Beleid en Planadvies

5 Claudia van Vooren Claudia.vanVooren@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Coordinator Bedrijfsvergelijkingen

6 Marjon Waajen m.waajen@hhsk.nl Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard

Vergunningverlener afdeling 

Publiekszaken

7 Patrick de Rooij p.de.rooij@brabantsedelta.nl Waterschap Brabantse Delta Senior Beleidsmedewerker

Beleid en Planadvies

8 Lidwien Willemse Lidwien.Willemse@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Teamleider waterkwantiteit en RO

9 Martijn van Kalmthout Martijn.vanKalmthout@Scheldestromen.nlWaterschap Scheldestromen Beleidsmedewerker Water

10 Angelo de Bruijn Angelo.deBruijn@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Beleidsmedewerker Waterbeheer

11 Esther Vermue EVermue@dommel.nl Waterschap De Dommel

12 Gelske van Beusekom G.Beusekom@hhsk.nl Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard

Senior Beleidsadviseur

Watersystemen

13 Luuk Veening Luuk.Veening@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Beleidsmedewerker B, afdeling Water

14 Walter Oomen Walter.Oomen@Scheldestromen.nl Waterschap Scheldestromen Beleidsmedewerker A, afdeling Water

15 Miranda Pieron mpieron@uvw.nl Unie van Waterschappen Projectleider Bedrijfsvergelijkingen

16 Caroline vd Veerdonk veerdonk@org-id.org ORG-ID org en beleidsontwikkeling Senior adviseur, geassocieerd partner

17 Jack Jansen jansen@org-id.org ORG-ID org en beleidsontwikkeling Senior adviseur, partner


