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2. Onze Ambitie voor Zeeland 

De agrarische sector is een onlosmakelijk onderdeel van de Zeeuwse identiteit. Haar veerkracht en 

Zeeuwse eigenheid wordt gekoesterd. De agrarische sector is ook een wezenlijke pijler onder de 

Zeeuwse maatschappij en economie. Naast kennis, vakmanschap en ondernemerschap is 

voldoende zoetwater van vitaal belang voor een gezonde en toekomstbestendige land- en 

tuinbouw. Zoetwater wordt gebruikt voor drinkwater, voor proceswater voor de industrie, maar ook 

voor peilhandhaving en regulering van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Daarmee is een 

robuuste zoetwaterbeschikbaarheid een voorwaarde voor de leefbaarheid en de economie in 

Zeeland. 

 

De partners van het samenwerkingsverband streven naar een toekomstbestendig 

handelingsperspectief voor agrarische ondernemers in Zeeland en een land- en tuinbouw in 

Zeeland die bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven door: 

 

• ondersteuning bij de noodzaak voor verduurzaming van de landbouw, een gezonde 

landbouwbodem en de groei van gezonde & renderende gewassen (oog voor de hele 

teeltcyclus); 

• het met zo min mogelijke verliezen produceren van gezonde en veilige voeding als basis 

voor gezondheid, vitaliteit, zingeving, beleving en gemak; 

• het leveren van een bijdrage aan doelen van de energietransitie, klimaatbeleid, robuuste 

zoetwatervoorziening en biodiversiteit; 

• toe te werken naar een circulaire economie door het zo min mogelijk produceren van 

afvalstoffen en een milieubelasting die de draagkracht van het milieu niet te boven gaat; 

• het leveren van een bijdrage aan de regionale en nationale economie; 

• het versterken van ondernemerschap en innovatie met gebruikmaking van modernste 

technologie en een voorbeeldfunctie voor andere landen; 

• een leefbaar en aantrekkelijk platteland, met agrarisch ondernemers als economische 

drager en vormgever van tweederde van het Nederlandse landschap; 

• het behouden van een vitale plattelandscultuur, zoals betrokkenheid bij de omgeving, 

ondernemerschap, tradities en cultuurgoederen. 
 

Het doel van het samenwerkingsverband van CZAV, Delphy, van Iperen BV, NFO, Rabobank en 

ZLTO is om de behoefte en de beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland duurzaam en 

toekomstbestendig in balans te houden, zodat ook op de langere termijn een vitale agrarische 

bedrijfsvoering mogelijk is en blijft.  

 

Het samenwerkingsverband wil haar krachten bundelen en gezamenlijk een bijdrage leveren aan 

het realiseren van een klimaat robuuste zoetwatervoorziening in Zeeland in samenwerking met 

overheden en partners, vanuit de kernwaarden zoals hierboven beschreven. 

 

We willen nieuwe kansrijke projecten starten en actief een bijdrage leveren aan al lopende 

projecten. Gebaseerd op de uitwerking van een robuuste zoetwatervoorziening voor Schouwen-

Duiveland, Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Tholen & St. Philipsland, West Zeeuws-

Vlaanderen en Oost Zeeuws-Vlaanderen, kiezen we als samenwerkingsverband om ons actief in te 

zetten voor 21 kansrijke oplossingen.  

 

Het is ons aanbod om ‘samen het water voor Zeeland te laten werken’, waarbij we de uitvoering 

van projecten centraal stellen. 
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3. Samen werken aan waterbeschikbaarheid voor de land- 

en tuinbouw in Zeeland 

Maatschappelijk belang van een vitaal agrarisch platteland voor Zeeland 

Het Zeeuwse platteland herbergt een dynamische agrarische keten. De agrarische sector draagt bij 

aan de kwaliteit van leven. Niet alleen voor de regionale economie is de landbouw belangrijk, maar 

ook als drager van het Zeeuwse landschap. De land- en tuinbouw levert zowel een sociaal-culturele 

als een economische impuls aan de Zeeuwse samenleving. Productie van veilig en kwalitatief 

hoogwaardig voedsel is van strategisch belang. De land- en tuinbouwsector hoort daarmee tot een 

van de vitale sectoren van de economie. Naast grootschalige akkerbouw heeft ook de fruitteelt 

een belangrijke plek in Zeeland. Zuid-Beveland is na de Betuwe het grootste fruitteeltgebied van 

Nederland. 

 

Met 120.000 hectare landbouwgrond (67,3% van het totale landoppervlak van de provincie) is 

Zeeland de grootste land- en tuinbouwprovincie van Nederland. De omzet wordt voornamelijk in de 

plantaardige sector verdiend. De foodsector in Zeeland, de hele keten van landbouw en 

visserijbedrijven, is goed voor 15% van de werkgelegenheid. Zeeland telt ruim 2.700 land- en 

tuinbouwbedrijven. 

 

In economische zin heeft het totale agrocomplex in Nederland een totale toegevoegde waarde 

van 49 miljard euro (2018).  Daarmee draagt dit totale agrocomplex voor ongeveer 6,4 procent bij 

aan het bruto binnenlands product (bbp) en 7,9 procent van de nationale werkgelegenheid. In 

2019 bedroeg de toegevoegde waarde van de primaire landbouw, dus zonder toeleveranciers en 

distributieactiviteiten, bijna 11 miljard euro. Dit staat gelijk aan 1,4 procent van het bruto binnenlands 

product1.  

 

De Zeeuwse foodsector werkt aan de toekomst. Dit doet ze samen onder de naam FoodDelta 

Zeeland2. De hele foodketen van uitgangsmaterialen, teelt & houderij, ontwerp & verwerking, retail 

& horeca en alle bijbehorende dienstverlening is in Zeeland te vinden. Er is een grote diversiteit aan 

voeding van zee en van land.  

 

Zoetwatervoorziening staat onder druk 

De zoetwatervoorziening in Zeeland staat onder druk. Na de droge zomers van 2017, 2018, 2019 en 

ook 2020 is het besef in heel Nederland, maar zeker ook in Zeeland, dat er oplossingen moeten 

worden gevonden om het gebruik en de beschikbaarheid van zoetwater beter op elkaar af te 

stemmen. Een droog voorjaar en begin zomer is een trend van de laatste 15 jaar. Tevens is de 

verwachting dat de zoetwateropgave voor de landbouw, maar ook voor drinkwater, industrie en 

de natuur, in de toekomst door de impact van de klimaatverandering groter wordt. De droogte die 

we in 2018 hebben ervaren (herhalingstijd van 1 keer per 30 jaar), zou in 2050, uitgaande van het 

maatgevende klimaatscenario, 1 keer per 15 jaar kunnen optreden3. 

 

Na drie droge jaren is het belang van een robuuste zoetwatervoorziening opnieuw aangetoond. 

Alle sectoren die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van zoetwater hebben de gevolgen van 

de droogte van de afgelopen jaren direct aan den lijve ondervonden. Lagere waterstanden op de 

grote rivieren belemmerde de scheepvaart, verdroging van de hoge zandgronden leidde tot 

schade aan natuur, drinkwaterbedrijven riepen op tot spaarzaamheid en zelfs in het IJsselmeer 

 
1 De landbouw in de Nederlandse Economie, CBS, 2020. 

 
2 Join the future of food - FoodDelta Zeeland 

 
3 KNMI, 2019, De droogte van 2018. 

 

https://www.fooddeltazeeland.nl/
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liepen de chloridengehaltes op. De impact van de droogte op de landbouw in Nederland was het 

grootst. De economische effecten voor de landbouw zijn ingeschat tussen de 375 miljoen en 1,9 

miljard euro4.  

 

In 2020 is er een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd door het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterbeheer in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater. De berekende 

schade voor de landbouw in 2050, uitgaande van het maatgevende extremere klimaatscenario, 

kan oplopen tot ruim 450 miljoen euro5 per jaar (zie tekstblok hieronder). 

 

 
 

Samenwerken aan de zoetwateropgaven 

De gevolgen van de klimaatverandering, de stikstofopgave, werken aan biodiversiteit, de 

energietransitie en de inpassing van ruimtelijk vraagstukken komen samen in het landelijk gebied. 

We staan dus voor een grote maatschappelijke opgave, die overheden en partners in de 

agrarische sector alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Tegen deze achtergrond hebben 

enkele partners werkzaam in de agribusiness in Zeeland in het najaar van 2020 het initiatief 

genomen om de krachten te bundelen. Het gezamenlijke doel van CZAV, Delphy, van Iperen BV, 

NFO, Rabobank en ZLTO is om de behoefte en de beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland 

duurzaam en toekomstbestendig in balans te houden, zodat ook op de langere termijn een vitale 

agrarische bedrijfsvoering mogelijk is en blijft. Dit plan presenteert de zoetwateropgaven, 

oplossingsrichtingen en een voorstel voor een aantal concrete uitvoeringsprojecten.  

 

We willen werken aan de verbetering van de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland in goed overleg 

met alle betrokken overheden. Met dit voorstel willen we een bijdrage leveren aan het Zeeuws 

Deltaplan Zoetwater (ZDZW) van de Provincie Zeeland, het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW, 2e 

fase) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Deltaplan Agrarische Waterbeheer 

(DAW) van LTO en de waterschappen. 

 

 
4 De economische schade door droogte van 2018, Ecorys, 2019. Rapport in opdracht van de Beleidstafel droogte.  

 
5 Deltaprogramma Zoetwater, Economische analyse Zoetwater, Stratelligence, 2020. Het huidig droogterisico en de verwachte droogterisico’s 

in 2050 voor de gematigde (Rust, Druk) en extremere klimaatscenario’s (Stoom, Warm) zijn met behulp van het Nationaal Water Model (NWM) 

en speciaal voor het Deltaprogramma Zoetwater ontwikkelde effectmodules bepaald voor de gebruiksfuncties natuur, landbouw, 

scheepvaart, drinkwater en industrie. 

Deltaprogramma Zoetwater - Economische analyse Zoetwater, Stratelligence, 2020 

 

In de Referentie (het huidige klimaat) is het droogterisico voor Nederland ongeveer 370 miljoen euro per jaar (prijspeil 

2020, excl. btw). Dit bestaat uit een risico van 66 miljoen euro voor scheepvaart en 305 miljoen euro voor landbouw. De 

extremere klimaatscenario’s (Stoom en Warm) hebben een negatief economisch effect op alle sectoren. Het totale 

droogterisico neemt met bijna 65% toe in 2050 ten opzichte van de Referentie naar ongeveer 610 mln. euro. Voor de 

landbouw neemt het risico toe met 155-165 miljoen euro in 2050. Alle gebieden voelen de gevolgen van meer droogte 

en zoutstress. Een groot deel van het risico bestaat uit de extra kosten voor beregening. Deze bedragen in 2050 in 

Nederland gemiddeld 65 miljoen euro per jaar extra ten opzichte van Referentie. 
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4. Een Zeeland brede aanpak 

Ons voorstel voor een klimaat robuuste zoetwatervoorziening voor Zeeland is tot stand gekomen na 

een intensief gebiedsproces, waarbij met velen actief betrokkenen is gesproken. Waar mogelijk 

hebben we de gesprekken ter plaatse gevoerd en gecombineerd met verschillende veldbezoeken. 

Vele overleggen zijn online geweest i.v.m. de restricties vanwege de COVID-19 pandemie. 

 

We hebben Zeeland breed overleg gehad met de werkgroep van het Zeeuws Deltaplan Zoetwater, 

met de provincie Zeeland en met het Waterschap Scheldestromen. Voor het regionale 

gebiedsproces hebben we Zeeland verdeeld in 7 regio’s: Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord-

Beveland, Zuid-Beveland, Tholen & St. Philipsland, West Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zeeuws-

Vlaanderen: 

 

• De ideeën voor het conceptvoorstel Zoetwater voor Schouwen-Duiveland zijn 

geïnventariseerd tijdens verschillende gesprekken met o.a. ZLTO en de gemeente 

Schouwen-Duiveland, een gesprek met het Kennis- en Leernetwerk Zoetwater Academie en 

Stichting De Puupe. 

• De ideeën voor het conceptvoorstel Zoetwater voor Noord-Beveland zijn geïnventariseerd 

tijdens verschillende gesprekken met de ZLTO-afdeling Noord-Beveland en het Agrarisch 

Innovatie en Kennis Centrum Proefboerderij Rusthoeve. Voor Zuid-Beveland zijn gesprekken 

gevoerd met Rijkswaterstaat, ZLTO-afdeling Oost Zuid-Beveland in het kader van de 

zoetwatervoorziening in de Reigersbergsche polder, ZLTO-afdeling Goes bij een akkerbouwer 

in Wolphaartsdijk, een fruitteler in de zak van Zuid-Beveland, Evides Industriewater en de Gas 

Unie. 

• De ideeën voor het conceptvoorstel Zoetwater voor Tholen & St. Philipsland zijn 

geïnventariseerd tijdens verschillende gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat (november 2020), 

de Gebruikersraad zoetwater Tholen en de ZLTO-afdeling Tholen en St. Philipsland (18 

december 2020).   

• De ideeën voor het conceptvoorstel Zoetwater voor Walcheren zijn geïnventariseerd tijdens 

verschillende gesprekken met o.a. de Waterhouderij, ZLTO Walcheren en de Initiatiefgroep 

Zoetwater Walcheren. 

• De ideeën voor het conceptvoorstel Zoetwater voor Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen zijn 

geïnventariseerd tijdens verschillende gesprekken met o.a. de Provincie Zeeland (Grenspark 

Groot Saeftinghe), ZLTO-afdeling Hulst, de ZLTO-afdeling Terneuzen, ZLTO-afdeling West 

Zeeuws-Vlaanderen, Dow Chemical Terneuzen, RWS Zee en Delta (Kanaal Gent-Terneuzen) 

en Evides Industriewater.  

• Tijdens een overleg zijn de conceptvoorstellen voor alle gebieden besproken met fruittelers 

uit de NFO-kring Zeeland. De resultaten van dit overleg zijn verwerkt in de deelrapporten per 

gebied.  

 

Verder is gebruik gemaakt van een uitgebreid literatuuronderzoek om de zoetwateropgave in 

Zeeland te kunnen onderbouwen, samengevat in bijlage 1; is er een memo opgesteld waarin de 

zoetwaterbeschikbaarheid vanuit een economisch perspectief is toegelicht (bijlage 2); zijn alle 

zoetwater gerelateerde projecten en initiatieven in Zeeland, van uitgevoerd tot idee, 

geïnventariseerd en samengevat in een overzichtstabel (bijlage 3); en is de relevante kennis voor 

Zeeland, die door de STOWA is verzameld in de zogenaamde Deltafacts samengevat (bijlage 4). 

Voor alle 7 regio’s in Zeeland zijn aparte deelrapporten opgesteld. 

 

Het samenwerkingsverband is gedurende het proces om te komen tot dit voorstel 8 keer (veelal 

online) bij elkaar geweest. 
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5. De wateropgave voor Zeeland samengevat 

In Nederland werken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners samen in het 

Nationaal Deltaprogramma, om ons land voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van 

klimaatverandering. Het Deltaprogramma beschouwt de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening 

en ruimtelijke adaptatie. In het kader van het Deltaprogramma zijn in 20126 en 20207 uitgebreide 

actualisaties uitgevoerd van de knelpuntenanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke Delta. In het 

Deltaprogramma Zoetwater wordt gekeken naar de watervoorziening en de problematiek van 

verzilting van het grond- en oppervlaktewater nu en richting 2050, naar aanleiding van de 

zogenaamde Deltascenario’s8. Het maatgevende scenario (STOOM) rekent op een snelle 

klimaatverandering gekoppeld aan een sterke economische groei. Dit leidt tot meer extreem droge 

zomers. 

 

In het algemeen kan worden gesteld dat de klimaatverandering de komende decennia zal leiden 

tot: 

 

• de opwarming zet door, hierdoor komen zachte winters en warme en drogere zomers vaker 

voor; 

• de opwarming leidt ook tot een grotere verdamping; 

• met name in april/mei neemt de neerslag af en neemt de verdamping toe, waardoor er 

vaker al een vochttekort is aan het begin van het groeiseizoen; 

• de winters worden gemiddeld natter en ook extreme neerslaghoeveelheden nemen toe; 

• de hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse 

regendagen wordt juist minder; 

• de zeespiegel blijft stijgen, waardoor zowel de interne verzilting (brakke/zoute kwel) en de 

externe verzilting (verder binnendringen van zout in het oppervlaktewater) toeneemt. 

 

Door de klimaatverandering nemen droge perioden toe en wordt het probleem van watertekort 

alleen maar groter. In droge perioden wordt oppervlaktewater uit de sloten of grondwater uit 

zoetwaterbellen onttrokken voor beregening van landbouwgronden. Als het grondwater 

onvoldoende wordt aangevuld zal het brakke grondwater omhoog komen en dreigt versnelde 

verzilting.  

 

Voor Zeeland verwachten we als zoetwateropgave in 2050, uitgaande van een veranderend 

klimaat voor het maatgevende Deltascenario STOOM: 

 

• In kwantitatieve zin is de externe aanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer klimaat robuust tot 

2100 (uitgaande van maximaal 1 m zeespiegelstijging)9. De kwaliteit is echter niet altijd 

optimaal vanwege relatief hoge chloridegehaltes tussen de 400 en 450 mg Cl-/l en het 

regelmatig voorkomen van blauwalgen, waardoor de inlaat stopgezet moet worden.  

 

• Een toename van het vochttekort10 in de bodem, wat leidt tot lagere opbrengsten voor de 

landbouw. Het cumulatief vochttekort over het groeiseizoen is rechtstreeks gerelateerd aan 

 
6 Visser, S.J., Tuinen, E. van, 2012. Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta/Rijnmond-Drechtsteden, 2e fase probleemanalyse zoetwater lange 

termijn. 

 
7 Mens, M.J.P., Hunink, J., Delsman, J., Pouwels, J., Schasfoort, F., 2020. Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma 

Zoetwater Fase II. Deltares rapport 11203734-003-ZWS-00002, Delft. 

 
8 Deltascenario's | Deltaprogramma | Deltaprogramma / H.A Wolters, et al, 2017. 

 
9 Deltares, 2020. Klimaatrobuustheid van het waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer, 11203741-001-ZKS-0005. 

 
10 Het vochttekort in de bodem is gedefinieerd als de potentiële verdamping (transpiratie) van de gewassen minus de actuele verdamping. Dit 

wordt uitgedrukt in aantal mm, en bijgehouden vanaf het begin van het groeiseizoen (1 april) tot het eind van het groeiseizoen (ongeveer 

augustus/september maar kan per gewas verschillen). 

https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/kennisontwikkeling/deltascenarios
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de gewasopbrengst in kg droge stof per hectare. Dit toenemend vochttekort kan slechts in 

beperkte mate worden gemitigeerd door peilhandhaving van het oppervlaktewater, omdat 

de invloed van infiltrerend oppervlaktewater tot een smalle zone langs de watergangen 

beperkt is. Het vochttekort kan wel goed worden verkleind door middel van beregening 

indien mogelijk. 

 

• In een matig droog jaar (1 keer per 10 jaar) bedraagt de toename van het maximale 

cumulatieve vochttekort in bijna heel Zeeland 50 tot 100 mm. In gebieden waar beregend 

kan worden lopen de vochttekorten minder op. Bij het maatgevende klimaatscenario stijgen 

deze vochttekorten met 50 tot 100 mm, waardoor dan grote delen van Zeeland vochttekort 

van meer dan 200 mm kunnen optreden. Dit zou tot aanzienlijke opbrengstderving voor de 

landbouw leiden. De inschatting is dat deze modelvoorspellingen aan de voorzichtige kant 

zitten. In 2018 was het landelijk gemiddeld potentieel vochttekort iets meer dan 300 mm en 

op sommige plaatsen in Zeeland ruim daarboven. 

 

• Als gevolg van de toename van het vochttekort zal de vraag naar beregening vanuit het 

grond- en oppervlaktewater toenemen. Voor de hele Zuidwestelijke Delta waar geen 

externe aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk is (in de 2020 analyse van Deltares: 

Zeeland zonder Tholen en St. Philipsland), vertaalt zich dat in een gemiddeld bijna 

verdriedubbeling van de watervraag voor grondwaterberegening in het maatgevende 

klimaatscenario (30 Mm3, 1: 10 jaar, STOOM 205011). Voor het gebied met externe aanvoer 

(Tholen en St. Philipsland) wordt er een verdubbeling van de watervraag voor 

oppervlaktewaterberegening voorspeld. 

 

• Door het grotere verdampingsoverschot in de zomer zakken de grondwaterstanden verder 

weg in grote delen van de Zuidwestelijke Delta. De verlaging bedraagt overwegend 5 tot 25 

cm, lokaal meer dan 50 cm. 

 

• In grote delen van Zeeland is sprake van intensievere zoute kwel (interne verzilting van het 

natuurlijk basissysteem). De zoute kwel neemt toe, dit is een autonoom proces, waardoor de 

dikte van de regenwaterlens op een aantal plaatsen afneemt. Kwetsbaarheid 

regenwaterlenzen: de meest kwetsbare gebieden zijn te vinden op Schouwen-Duiveland, 

Tholen, Walcheren en Zuid-Beveland. 

 

• In het maatgevende klimaatscenario neemt de neerslag in de zomer af (ongeveer -10% in 

2050) en stijgt de zeespiegel (tussen de 0,5 en 1 meter in 2100), hierdoor zal de capaciteit 

van de regenwaterlenzen verder afnemen, in aanvulling op het effect van de autonome 

ontwikkeling (toename zoute kwel). 

 

• Bij de uitputting van de regenwaterlenzen speelt ook het huidige drainagesysteem en de (te 

grote) drooglegging in de landbouw een rol. Hierbij wordt het winterse neerslagoverschot 

snel afgevoerd naar de sloot, met als gevolg dat de regenwaterlens minder effectief wordt 

gevoed. Zomers worden de regenwaterlenzen dunner door het verdampingsoverschot. 

 

• In (extreem) droge jaren valt er (ook nu al) te weinig neerslag om de landbouwsector van 

voldoende water van voldoende kwaliteit te voorzien. Dit knelpunt lijkt groter te worden door 

de toename van de interne verzilting. Veel gewassen lijken toleranter voor hogere 

chloridengehalten dan werd gedacht12. Daarnaast blijkt dat op korte termijn droogteschade 

ernstiger is dan zoutschade, maar op de langere termijn zal de cumulatie van zout tot 

 
 
11 In de geactualiseerde knelpuntenanalyse van het Deltaprogramma Zoetwater (Mens, M.J.P., et al, 2020) is 22 Mm3 berekend, in onze analyse 

komen we op ruim 30 Mm3/jaar. 

 
12 Stuyt, L., 2011. Baseline Survey Zout en Joint Fact Finding effecten van zout, Alterra onderzoek voor Waterdienst ism Deltares, ACACIA-Water, 

De Bakelsestroom. 
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problemen leiden. Zout zorgt al snel voor een slechte bodemstructuur, die steeds moeilijker 

te repareren zal zijn. 

 

• De aanvoer via regionale beken vanuit Vlaanderen valt nu al praktisch droog in droge 

perioden.  

 

In bijlage 1 is de zoetwatervoorziening en de zoetwateropgaven voor Zeeland samengevat, 

gebaseerd op een uitgebreide literatuuranalyse.  

 
 

 

 

 

 

 
Illustratie: Bosch & Slabbers, 2011 
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6. Ons voorstel voor een klimaat robuuste zoetwater 

voorziening 

Er zijn vele soorten oplossingen om de regionale- en lokale zoetwatervoorziening in Zeeland te 

versterken en te behouden. Ook de regionale initiatieven zijn in de voorgestelde aanpak verwerkt. 

Voor het uitwerken van een strategie voor Zeeland is gebruik gemaakt van de kennis die is 

opgedaan de laatste jaren in Zeeland. Wij stellen een aanpak voor, opgebouwd uit 5 pijlers; deze 

pijlers vormen het fundament van een robuuste zoetwaterstrategie: 

 

 
Figuur 1 – De 5 pijlers voor een klimaat robuust zoetwatersysteem. 

 

 

Voor elke pijler doen we voorstellen die in onze ogen kansrijk en relevant zijn voor Zeeland, 

uitgewerkt per regio. Uiteindelijk streven we naar een programmatische aanpak in het gebied, 

waarbij de kansrijke en betaalbare initiatieven, onderzoeken en maatregelen uit alle 5 de pijlers 

worden ingezet. Voor elk gebied zijn aparte deelrapporten opgesteld, waarin de opgave en 

aanpak voor dat gebied is samengevat. 

 

Het samenwerkingsverband wil haar krachten bundelen, nieuwe kansrijke projecten starten en 

actief een bijdrage leveren aan al lopende projecten. Gebaseerd op de uitwerking van een 

robuuste zoetwatervoorziening in de 7 gebieden in Zeeland kiezen we als samenwerkingsverband 

om ons actief in te zetten voor 21 kansrijke oplossingen.  

 

Een aantal daarvan zijn nieuwe projecten die we willen realiseren. Voor deze projecten zijn 

verkennende gesprekken gevoerd en is er een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een 
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businesscase. Andere projecten lopen al, ligt het initiatief bij andere partners, maar willen we 

gezamenlijk een actieve inbreng leveren.  
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Hieronder zijn de 5 pijlers voor een klimaat robuuste zoetwatervoorziening uitgewerkt en worden de 

21 projecten waar we als samenwerkingsverband een actieve bijdrage aan willen leveren 

gepresenteerd. De groene tabellen bevatten de nieuwe projecten, de blauwe tabellen zijn de 

lopende projecten.    

 

Pijler 1 - Kennisontwikkeling en innovaties stimuleren 

Kennisontwikkeling en innoveren houdt niet op. We zetten in op actieve betrokkenheid en 

voortzetting van de Proeftuin Zeeland (2e fase Deltaprogramma Zoetwater, 2021-2027), zowel de 

verdere uitrol van kansrijke technische oplossingen, als het blijven onderzoeken van technische 

innovaties (fertigatie, Integrated Crop Management (ICM), slimmer grondwater onttrekken, licht 

brak water ontzilten, hergebruik afvalwater, kringlooplandbouw, CO2 emissies afvang- en opslag, 

etc.) en innovatieve samenwerking (zoals de Waterhouderij Walcheren, de samenwerking in het 

Living Lab Schouwen-Duiveland / Broedplaats Zoetwater en de samenwerking tussen de waterketen 

en het watersysteem rondom Terneuzen). We pleiten voor verdergaande investeringen in onderzoek 

en opleidingen en willen als agribusiness partners hier ook actief een rol oppakken. De bereidheid 

en het commitment om daadwerkelijk het roer om te gooien en daadwerkelijk te investeren, is waar 

de partners uit het samenwerkingsverband zich voor willen inzetten. 

 

We willen de volgende nieuwe projecten realiseren: 

 

1 Programma Innovatieve Watervoorziening in Zeeland 
Toelichting 

Zeeland breed programma met een aantal uitvoeringsprojecten met agrarische ondernemers gericht op testen en uitrol 

van technische innovaties om zoetwater efficiënter te benutten. De projecten liggen op verschillende gronden, hebben 

te maken met verschillende hydrologische omstandigheden en er worden verschillende gewassen geteeld. De projecten 

bevatten de volgende bouwstenen: 1) opvang neerslag en/of ontzilten brak water; 2) berging in kleine bassins of 

ondergrondse opslag; 3) beregening via druppelberegening/fertigatie met precieze berekeningen van de 

waterbehoefte en sturing met vochtsensoren; 4) ondersteund met Integrated Crop Management (ICM) en 5) 

kennisverspreiding in Zeeland en andere potentiële gebieden. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Van Iperen, CZAV, 

Delphy 

Beoogd partners 

ZLTO, proefboerderij Rusthoeve en eventueel aangevuld met innovatieve bedrijven 

en oplossingen (bijvoorbeeld IrriWatch13, Platform ‘Grow with the Flow14’ en het 

Vlaamse initiatief WaterRadar15). 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Dit is een nieuw voorstel. We willen dit programma indienen ihkv het DPZW-fase 2 (Proeftuin Zoetwater fase 2). Tot 50% 

cofinanciering vanuit het DPZW is mogelijk. 

 

 

 

2 Integratie van watersysteem en waterketen rondom Terneuzen en daarbij samen 

werken met het lopende initiatief 'Robuust Zoetwatersysteem Zeeuws-Vlaanderen' 
Toelichting 

Integratie van watersysteem en waterketen en daarbij meer samen werken met andere grootgebruikers van zoetwater in 

het gebied - denk aan Dow, Cargill, Yara. Er loopt een waterleiding vanuit de Biesbosch naar Zeeuws-Vlaanderen die in 

de toekomst misschien niet meer 100% gebruikt gaat worden door de huidige afnemers. Hier is een kans om een 

koppeling te maken met de initiatieven die er al lopen, zoals FRESH4C’s, Robuust Zoetwatersysteem Zeeuws-Vlaanderen, 

het proefproject in Braakman (boerderij Van Cruijningen) en het samenwerkingsverband ‘Smart Delta Resources’ (zij 

werken aan o.a. een forse CO2-reductie opgave voor de industrie in Zeeland en Vlaanderen en willen dat mede door 

 
13 Home - IrriWatch 

 
14 Platform ‘Grow with the Flow’ over waterbeschikbaarheid gelanceerd (h2owaternetwerk.nl) 

 
15 WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw | VILT vzw 

https://www.irriwatch.com/en/
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/platform-grow-with-the-flow-over-waterbeschikbaarheid-gelanceerd
https://vilt.be/nl/nieuws/waterradar-verbindt-watervraag-en-aanbod-voor-landbouw
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de EU Green Deal co-financieren). Als agrarische sector zouden we onze zoetwater ambitie kunnen mee koppelen als 

het gaat om ruimte voor ondergrondse waterberging mogelijk maken en eventueel CO2-emissies afvang- en opslag 

(Carbon Capture and Storage, CCS). 

 

Regio 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Trekker 

ZLTO 

Beoogd partners 

Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer, Dow Benelux, Evides, ZLTO, Gemeente 

Terneuzen, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports, Sweco, 

HZ University of Applied Sciences, KWR. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Enkele projecten en initiatieven lopen al, maar het is nog geen integraal project met focus op de samenwerking tussen 

de waterketen en het watersysteem (zie de verbeelding door KWR hieronder). Projectleider/intermediair zou een 

gezamenlijk projectvoorstel kunnen opstellen om een brede samenwerking van de grond te krijgen. Mogelijkheden voor 

financiering via DPZW fase 2 en EU Green Deal. 

 

 

 
 

 

3 Regioscan Zoetwatermaatregelen 
Toelichting 

Dit is een QuickScan tool dat relevante informatie geeft over de haalbaarheid van kansrijke zoetwatermaatregelen 

(meer dan 30, waarvan vele relevant voor Zeeland), die in een gebied kunnen worden genomen. Het is een mooie start 

voor een gebiedsproces om met partners en agrarische ondernemers de kansrijkheid van maatregelen te bepalen. De 

tool presenteert informatie over: effecten op het watersysteem, kosten en baten. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

ZLTO 

Beoogd partners 

Deltares, Deltaprogramma Zoetwater, Waterschap Scheldestromen. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

In overleg met waterschap de Regioscan voor alle gebieden in Zeeland laten uitvoeren door Deltares, ter voorbereiding 

en onderbouwing van de tweede fase van het DPZW. Er is hiervoor subsidie beschikbaar bij het DPZW. 

 

 

We willen aan de volgende lopende projecten een actieve bijdrage leveren: 

 

4 Proeftuin Zoetwater Zeeland – DPZW fase 2 
Toelichting 

Vervolg op de pilots uit de Proeftuin Zoetwater fase 1. In de komende fase van het DPZW (2022-2027) is zowel verdere 

uitwerking van de beschikbare methodieken als uitrol/opschaling van de bestaande methodieken aan de orde. Er wordt 

onderscheid gemaakt in opschaling van ontwikkelde technieken en nieuwe technieken. 
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Regio 

Zeeland 

Trekker 

Provincie Zeeland 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Actief betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de Proeftuin fase 2. ‘Programma Innovatieve Watervoorziening in 

Zeeland’ (nr.1) en ‘Strategie slimmer onttrekken’ (nr. 5) hier inbrengen. Tot 50% cofinanciering vanuit het DPZW is mogelijk. 

 

 

 

5 Monitoring en modellering zoet-zout overgangen en zoetwater voorraden, incl. 

strategie slimmer onttrekken & verkenning verruiming beleidsregels voor 

onttrekkingen bij voldoende buffer 
Toelichting 

In de ZWD hebben rijk en regio in de eerste fase van het DPZW zoet-zoutgrenzen in de ondergrond in beeld gebracht 

(FRESHEM). Inmiddels is er een meetcampagne voorzien voor heel Laag-Nederland. Dit biedt voor Zeeland een 

vergelijkingsmogelijkheid met de situatie uit 2014/2015. Er is aanvullend monitoring en onderzoek/modellering 

noodzakelijk voor een beter (of behoud van) zicht op zoet-zout-verdeling en beschikbare bergingscapaciteit in de 

ondergrond. Ook is aanvullend onderzoek/modellering noodzakelijk om zoetwatervoorraden te kunnen behouden en 

efficiënt in te zetten (o.a. strategie 'slimmer onttrekken' en ruimte beleidsregels bij voldoende buffer). 

 

Regio 

Zeeuws-

Vlaanderen, 

Zuid-

Beveland 

 

Trekker 

Provincie Zeeland 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

Waterschap Scheldestromen, Deltares, ZLTO. 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Project gaat starten ihkv DPZW fase 2. Belangrijk om inhoudelijk goed betrokken te zijn en met name de vernieuwende 

strategie van 'slimmer onttrekken' + 'verruiming beleidsregels onttrekkingen' bij voldoende buffer agenderen. Relevant om 

verbinding te zoeken met de landelijke Studiegroep Grondwater (SG), die gaat analyseren wat nodig is om te komen tot 

duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en rapporteert aan de Stuurgroep Water. Tot 50% cofinanciering 

vanuit het DPZW is mogelijk. 

 

 

 

6 Onderzoek naar hergebruik effluent RWZI's (alle RWZI's in Zeeland betrekken) 
Toelichting 

Het gaat hier met name om de mogelijke inzet van effluent en bijbehorende noodzakelijke maatregelen in een gebied 

met een hoofdzakelijk zoute omgeving. Deze ontwikkeling bevindt zich landelijk nog in een verkennende fase. De 

waterschappen Brabantse Delta (RWZI Bath) en Scheldestromen (RWZI Oostburg) hebben voor de komende planperiode 

geld gereserveerd voor verkenning en uitwerking van cases. We zouden dit onderzoek graag verbreed zien voor alle 

RWZI's in Zeeland, inclusief de industriële zuiveringen (o.a. Lamb Weston, Coroos en McCain). Aansluiten bij lopend 

onderzoek EffluentFit4Food (Waterschap ism WUR). 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Waterschap 

Scheldestromen 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, Provincie Zeeland, gemeenten, WUR, innovatieve bedrijven zoals bijvoorbeeld 

PureBlue (watertechnologiebedrijf gespecialiseerd in decentrale 

zuiveringsinstallaties). 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Agenderen om alle (zoveel mogelijk) RWZI's te betrekken bij onderzoek naar hergebruik. Hergebruik van afvalwater kan in 

kwart van de wereldwijde irrigatiebehoefte van de landbouw voorzien, laat een recente studie zien16. Cofinanciering via 

DPZW is kansrijk. 

 

 

 

7 Omzetten van zoutwater naar zoetwater met behulp van (decentrale) 

 
16 Hergebruik van afvalwater kan in kwart irrigatiebehoefte landbouw voorzien (h2owaternetwerk.nl) 

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/hergebruik-van-afvalwater-kan-in-kwart-irrigatiebehoefte-landbouw-voorzien
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ontziltingsinstallaties 
Toelichting 

Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden ontziltingsinstallaties en de toepassing van ontzilt water in de agrarische 

sector is uitgevoerd in het kader van het ZDZW. Welke innovaties lijken rendabel en kansrijk? Dit willen we verder brengen 

en testen (koppeling met project ‘Programma Innovatieve Watervoorziening in Zeeland’, nr. 1).  

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt door de HZ University of Applied Sciences bekeken of en welke 

mogelijkheden ontzilten kan bieden. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Provincie Zeeland & 

Living Lab S-D 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, ZDZW partners, HZ University of Applied Sciences, Marktpartners (ook 

internationale ervaring). 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Onderwerp is bestudeerd ihkv ZDZW. Actieve rol bij bespreken follow up van de analyse m.b.t. ontzilting. Verbinding 

leggen met kennis en initiatieven internationaal (o.a. Midden-Oosten). Nog geen zicht op financiering. 

 

 

Pijler 2 - Robuuster regionaal watersysteem: neerslag vasthouden en zoetwaterbuffers behouden, 

beschermen en vergroten 

Het huidige regionaal watersysteem in Zeeland is vanuit de historie in de eerste plaats gericht op 

waterveiligheid en waterafvoer (droge voeten). Het principe van water vasthouden in de herfst en 

winter ten behoeve van een robuustere waterbeschikbaarheid in het voorjaar en de zomer is een 

relatief nieuw inzicht, dat in heel Nederland nu hoog op de agenda staat. Het gaat om opslag van 

water in het hoofdwatersysteem (Haringvliet, Hollandsdiep, Volkerak-Zoommeer), in het regionaal 

watersysteem, in bassins, in natuurgebieden en in de bodem. 

 

Omdat de beschikbare ruimte voor berging in het oppervlaktewatersysteem beperkt is, is ook 

ondergrondse opslag een aantrekkelijke optie. Waterberging in de ondergrond biedt ook 

perspectief, omdat grondwater niet verdampt en langduriger beschikbaar is, mits de 

grondwatervoorraad in balans is. Onttrekkingen door alle zoetwatergebruikers moeten in balans zijn 

met de aanvoer en aanvulling aan het systeem, hetzij via natuurlijke weg, hetzij met behulp van 

maatregelen. We pleiten voor gedegen voorraadbeheer samen met provincie, waterschap en 

gebruikers, gebaseerd op transparantie, monitoring en analyse. 

 

Belangrijk deel van de oplossing om de nalevering vanuit het grondwater beter mogelijk te maken is 

ook peilverhoging daar waar mogelijk. De zou kunnen door de huidige peilgebieden te verkleinen 

om op die manier op de hogere delen een hoger peil te kunnen hanteren. Bij een nieuw peilbesluit 

zou voor de nattere delen naar specifieke oplossingen gekeken moeten worden, zoals 

onderbemaling en/of intensievere drainage. 

 

We willen de volgende nieuwe projecten realiseren: 

 

8 Samenwerken aan zoetwater op Walcheren 
Toelichting 

Vanuit de SGP-ChristenUnie fractie is de Initiatiefgroep zoetwater Walcheren opgericht. De initiatiefgroep bestaat uit 

fractieleden van de SGP-ChristenUnie en uit twee ondernemers. De initiatiefgroep probeert oplossingen voor het 

zoetwaterprobleem op Walcheren te vinden. Er wordt gewerkt met een tweesporenbeleid. Aan de ene kant worden de 

initiatieven van individuele ondernemers gebundeld. Aan de andere kant wordt er gekeken naar mogelijke 

systeemingrepen. De volgende oplossingsrichtingen zijn geïnventariseerd voor Walcheren: optimaliseren waterbeheer op 

Walcheren; opvang regenwater; afkoppelen verhard oppervlak; hergebruik effluent campings; verschillende 

gebiedsfuncties met elkaar verbinden (evt. natuurzwembad, voetbalvelden, landbouw, buurtbewoners, recreatie, 

natuur); bassins aanleggen (ruimtelijk ingepast); mogelijkheden pompstation Oranjezon van Evides; hergebruik effluent 

waterzuivering Ritthem; externe aanvoer doortrekken landbouwleiding naar Walcheren. 

 

Regio 

Walcheren 

Trekker 

Initiatiefgroep 

Zoetwater 

Beoogd partners 

ZLTO, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeenten op Walcheren, 

recreatiesector. 
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Walcheren 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Ondersteuning van de Initiatiefgroep Zoetwater Walcheren met lobby en expertise is wenselijk. Ze zouden een 

projectleider/intermediair kunnen gebruiken om hun ideeën van de grond te krijgen in navolging van de aanpak op S-D. 

Nog geen zicht op financiering. 

 

 

 

 

 

9 Robuuster regionaal zoetwater voor Noord-Beveland 
Toelichting 

Gemeente Noord-Beveland komt met de vraag: wat kunnen we doen m.b.t. tot zoet water. Zijn bassins een optie (enkele 

grotere bassins voor een coöperatie, of kleiner per ondernemer)? In combinatie met druppelirrigatie (bijvoorbeeld uien) 

kan een bassin werken. Nodig: kennisoverdracht over waterbesparende technieken (o.a. druppelirrigatie). Proeven met 

en kennisoverdracht over nieuwe teelten die beter tegen droogte kunnen of beter bestand zijn tegen zout water. 

 

Regio 

Noord-

Beveland 

Beoogd trekker 

Gemeente Noord-

Beveland 

Beoogd partners 

ZLTO, Waterschap Scheldestromen ZLTO, ZAJK, Delphy, proefboerderij Rusthoeve, 

Meeuwse, Acacia Water, Deltares, WUR, HZ University of Applied Sciences. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Ondersteuning van de gemeente met lobby en expertise is wenselijk. Ze zouden een projectleider/intermediair kunnen 

gebruiken om hun ideeën van de grond te krijgen in navolging van de aanpak op S-D. Nog geen zicht op financiering. 

 

 

 

10 Flexibiliteit voor de agrarische ondernemers voor opslag in bassins en lokaal 

peilopzetten. 
Toelichting 

Flexibiliteit voor de agrarische ondernemers om gezamenlijk en in goed overleg met gemeenten en waterschap water te 

kunnen bergen in bassins en in de verschillende peilvakken en polders in staat te zijn om klep- en knijpstuwen lokaal aan 

te leggen om peilopzet mogelijk te maken. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

ZLTO 

Beoogd partners 

Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeenten. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Gesprek met betrokken overheden van de grond krijgen en verkennen waar de kansen en mogelijkheden liggen. 

 

 

We willen aan de volgende lopende projecten een actieve bijdrage leveren: 

 

11 Slimmer Regionaal Waterbeheer (SRW) incl. actualisatie en afronding Planvorming 

Wateropgave (PWO) 
Toelichting 

Samen met het waterschap en provincie werken aan het robuuster inrichten van het regionaal watersysteem via de 

Planvorming Wateropgave (PWO). Voor alle gebieden in Zeeland, behalve voor Othene, Oost Zeeuws-Vlaanderen en 

Schouwen-Duiveland zijn er nieuwe watergebiedsplannen en nieuwe peilbesluiten opgesteld. Mogelijk is een actualisatie 

om te komen tot een klimaat robuust regionaal watersysteem aan de orde. Regionaal waterbeheer van de toekomst 

kent een andere balans tussen (risico op) wateroverlast en -tekort, met bijbehorende sturingsmogelijkheden. In de 

planperiode tot 2021 zijn de waterbeheerders (waterschappen en RWS) in Zeeland gestart met het gezamenlijke proces 

van Slim Watermanagement (SWM). SWM gaat over afstemming op het niveau van de beheergrenzen rondom het VZM. 

SRW gaat over een vergaande optimalisatie van de aansturing van het regionaal watersysteem door de 

waterschappen, zodat ook in de regionale watersystemen meer water kan worden vastgehouden. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Waterschap 

Scheldestromen 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, Provincie Zeeland, Gemeenten. 
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Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Mogelijk is een actualisatie van afgeronde PWO's om te komen tot een klimaat robuust regionaal watersysteem aan de 

orde. Voorstellen voor Tholen en St. Philipsland hier inbrengen (zie project 13.). Hier actief het gesprek aangaan met 

waterschap. Cofinanciering via DPZW is kansrijk. 

 

 

 

12 KLIMAR/GROEIWATER – watervoorziening met nieuw type ondergrondse opslag 

buiten kreekruggen 
Toelichting 

KLIMAR staat voor KLIMAat Adaptieve MAR systeem. Een ondergronds opslagsysteem dat kan werken in de zogenaamde 

poelgebieden. Dus buiten de gebieden met kreekruggen. KLIMAR is naar verwachting geschikt voor:  

1. Gebieden met een zoutgehalte > 10.000 mg/l tot 18.000 mg/l (natuurlijk ook bij lagere zoutgehaltes);  

2. In zandlagen met een lage doorlatendheid (fijn zand) en 3. Afdekkende klei/veenlaag. 

 

Regio 

S-D, Noord-

Beveland, 

Zuid-

Beveland, 

Walcheren 

 

Trekker 

Rusthoeve AIKC, 

Delphy en Acacia 

Water 

Partners 

ZLTO 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Projectvoorstel is opgesteld door de initiatiefnemers. Nog geen zicht op financiering. 

 

 

 

13 Verbeteren van de zoetwatervoorziening op Tholen en St. Philipsland 
Toelichting 

De Gebruikersraad Tholen en St. Philipsland pleit voor een aantal maatregelen op de eilanden zelf, gericht op het 

robuuster maken van de zoetwateraanvoer en het tegengaan van interne verzilting: 

1. Afsluiten van kwelsloten in het groeiseizoen die in het zoetwatertracé uitwateren en indien nodig deze anders af 

laten voeren. 

2. Plaatsen van stuwen. 

3. Aanbrengen van opmalingen of doorvoeren waardoor bepaalde gebieden vanuit het hoofdtracé gevoed 

kunnen worden met zoet water. Het opmalen kan in een aantal gevallen ook door ondernemers zelf gedaan 

worden, een stuw en soms een persing onder een weg of dijk door zijn dan voldoende. 

4. Aantal tracé verbeteringen door stukje sloot te verbreden, verdiepen, verleggen, verbinden of schoon te 

houden. 

5. Een aantal peilgebieden verbinden waardoor de aanvoer van zoetwater in een aantal polders verbeterd kan 

worden. 

 

Regio 

Tholen, St. 

Philipsland 

 

Trekker 

ZLTO 

(Gebruikersraad) 

 

Partners 

Waterschap Scheldestromen, Gemeente.  

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Samenwerking met waterschap loopt. Wellicht is er ondersteuning nodig om helderheid te krijgen in de onderbouwing 

van de retributieregeling en plan van aanpak maken voor de verdere optimalisatie van de zoetwatervoorziening op de 

eilanden. Financiering via de retributieregling is een mogelijkheid. 

 

 

Pijler 3 - Zuiniger en efficiënter watergebruik en duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau 

stimuleren 

We zien dit als ‘altijd goed’ maatregelen. Vanuit lopende programma’s en initiatieven komen veel 

interessant en toepasbare inzichten en ontwikkelingen, zoals de Proeftuin Zoetwater17 (onderdeel 

van Deltaprogramma Zoetwater), living-lab Schouwen Duivenland, het Zeeuws Deltaplan 

 
17 De Proeftuin Zoet Water ontwikkelt nieuwe kennis om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden. Dit betekent dat zowel wordt ingezet op 

het vergroten van de beschikbaarheid als het efficiënter omgaan met zoetwater. Voldoende waterpeil is in toenemende mate een 

maatschappelijke prioriteit. Niet alleen voor de landbouw, maar ook qua effecten op funderingen van infrastructuur, gebouwen en op de 

natuur. 
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Zoetwater, het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) en de praktijkkennis van het AIKC 

Proefboerderij Rusthoeve. Door middel van subsidies en stimuleringspremies kan de ontwikkeling 

worden versneld. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt hier met name bij de individuele 

agrariër, maar samen sta je sterker. We pleiten voor het versterken van verdergaande regionale 

samenwerking tussen agrarische ondernemers, gemeente en waterschap en agribusiness partners.  

 

We zetten in op technische oplossingen die werken financieel stimuleren, aan de slag gaan met het 

verbeteren van de waterdoorlaatbaarheid en het water vasthoudend vermogen in de bodem en 

opzetten van een Zeeland brede campagne gericht op bewustwording en kennisoverdracht over 

waterbesparende technieken en gebruik van vochtsensoren. 

 

We willen aan de volgende lopende projecten een actieve bijdrage leveren: 

 

14 Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie 
Toelichting 

Verbeteren van waterdoorlaatbaarheid en het water vasthoudend vermogen in de bodem en onder het maaiveld, 

Bijvoorbeeld door het verhogen van het organische stofgehalte, door middel van het toepassen van groenbemesters en 

niet kerende grondbewerking. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

ZLTO 

Partners 

LNV, provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, ZLTO, ZAJK, Delphy, 

proefboerderij Rusthoeve, CZAV, van Iperen. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Nee, valt onder het bodem/water-up programma voor Zeeland (DAW). Cofinanciering vanuit DAW is kansrijk. 

 

 

 

15 Bewustwording en kennisoverdracht duurzaam zoetwaterbeheer 
Toelichting 

Opzetten van een Zeeland brede campagne gericht op bewustwording en kennisoverdracht over waterbesparende 

technieken, gebruik van vochtsensoren en teelttechnieken. Bij de uitvoering van dit project verbinding zoeken met het 

project 'Programma Innovatieve Watervoorziening in Zeeland' (no. 1). 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

NFO/ZLTO 

Partners 

ZAJK, Delphy, proefboerderij Rusthoeve, Meeuwse, Waterschap Scheldestromen, 

WUR, HZ University of Applied Sciences. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Loopt al voor de fruitsector in het project Robuuste Fruitteelt, verder uitbreiden met andere sectoren en koppelen met 

project 'Programma Innovatieve Watervoorziening in Zeeland' (no. 1). Cofinanciering vanuit DAW en DPZW fase 1 lijkt 

kansrijk. 

 

 

Pijler 4 - Voorkomen actieve verzilting 

We ondersteunen de initiatieven om veder te onderzoeken en te investeren in technische- en 

operationele oplossingen in het hoofdwatersysteem, zodat er efficiënter wordt gestuurd (afvoer en 

chloride concentraties) in het benedenrivierengebied. Hierdoor ontstaan zoetwatermogelijkheden 

elders in de Delta. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe strategie voor een klimaatbestendig 

hoofdwatersysteem, zoals deze momenteel in het kader van het Deltaplan Zoetwater en het proces 

waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem door het ministerie van IenW en RWS wordt uitgewerkt.  

 

We pleiten voor behoud van het Volkerak-Zoommeer als belangrijke zoetwatervoorziening voor 

Zeeland en willen samen met RWS en andere gebiedspartners werken aan een natuurlijk gezond 

zoet watersysteem. We zijn alert als het gaat om interne verzilting door ingrepen, zoals getij op het 

Grevelingen, de impact van de grotere sluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en de 

gebiedsontwikkeling Perkpolder en de toekomstige verzilting van de Prosper- en Hedwigepolder. 
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De impact van een veranderend klimaat en het stijgen van de zeespiegel gaat ertoe leiden dat de 

interne verzilting langs de dijken en het land achter de dijken kan toenemen. Dit is vooralsnog een 

onderzoeksvraag die landelijk wordt uitgewerkt in opdracht van de Deltacommissaris en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat18. We willen als agribusiness partners inhoudelijk goed 

aansluiten bij dit kennisprogramma en de impact van zeespiegelstijging op de interne verzilting in 

Zeeland op de agenda te houden.  

 

We willen de volgende nieuwe projecten realiseren: 

 

16 Zoetspoeloptimalisatieproef VZM 
Toelichting 

Samen met RWS Zee en Delta een ‘zoetspoeloptimalisatieproef’ starten, waarbij wordt onderzocht of en hoe er gestuurd 

kan worden op lagere chloridegehalten in het Volkerak-Zoommeer vanuit het huidige waterbeheer en/of na realisatie 

van het Innovatieve Zoet-/ZoutscheidingsSysteem bij de Krammersluizen. Met name een lager Cl-gehalte dan de 

afgesproken 450 mg/l aan het begin van het groeiseizoen (april-mei) zou zeer welkom zijn. RWS kan zich niet binden aan 

lagere zoutgehaltes door middel van een waterakkoord, omdat niet zeker is wat het effect is van een ander 

doorspoelregiem onder verschillende omstandigheden. Maar het operationeel streven, vanuit het huidige waterbeheer, 

naar lagere zoutgehaltes binnen de afgesproken kaders is bespreekbaar, helemaal als die gepaard gaat met een 

gezamenlijke aanpak voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het meer (ook andere parameters zoals 

nutriëntenconcentraties en stratificatie, die zorgen voor blauwalgenoverlast). 

 

Regio 

Tholen, St. 

Philipsland en 

Reigersbergsche 

polder 

 

Beoogd trekker 

ZLTO 

(Gebruikersraad 

Tholen & St. 

Philipsland) 

 

Beoogd Partners 

RWS Zee en Delta, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen. 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Samen met RWS een projectplan opstellen en de verkenning samen uitvoeren. Aansluiting zoeken bij de nieuwe strategie 

Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (wordt nu ihkv het DPZW uitgewerkt). Cofinanciering via 

DPZW is kansrijk (Slim Water Management). 

 

 

Pijler 5 - Aanvoer van extern water borgen en externe aanvoer verder onderzoeken 

Zeeland kent een unieke zoetwaterbeschikbaarheid. Deels aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem 

(Volkerak-Zoommeer) en aanvoer via pijpleidingen vanuit de Biesbosch (landbouwwaterleiding 

naar Zuid-Beveland en netwerk van Evides); en deels volledig afhankelijk van de neerslag. We willen 

ten minste de aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem en Biesbosch borgen en onderzoeken waar 

mogelijk de capaciteit kan worden vergroot of waar mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de 

externe wateraanvoer of grootschalige wateropslag op regionaal niveau.  

 

In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoetwater loopt er een onderzoek naar wateraanvoer via 

buisleidingen naar Noord-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen (gebruik maken van leiding 

Biesbosch - Terneuzen). Voor Schouwen-Duiveland is een afzonderlijke verkenning gestart. We 

ondersteunen deze onderzoeken en werken graag samen met de partners bij de vervolg analyses. 

We pleiten voor een gedegen kosten-baten afweging bij eventuele grootschalige investeringen in 

externe aanvoer en/of regionale berging, waarbij de agrarische sector openstaat voor discussie 

over een eerlijke prijs voor een verbeterde zoetwatervoorziening. 

 

We willen de volgende nieuwe projecten realiseren: 

 

17 Uitbreiding zoetwatervoorziening Reigerbergsche Polder - Reimerswaal incl. 

optimaliseren capaciteit landbouwwaterleiding 
Toelichting 

 
18 Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) loopt van 2019-2025. Het programma doet onderzoek naar de effecten bij een 

zeespiegelstijging van 0.5, 1, 2, 3 en 5 m op de zandige kust, keringen en kunstwerken, zoetwater, gebruiksfuncties en ruimtegebruik. Meer info: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-

voorkomen/kennisprogramma-zeespiegelstijging/index.aspx 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kennisprogramma-zeespiegelstijging/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kennisprogramma-zeespiegelstijging/index.aspx
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Externe aanvoer van zoet water van hoge kwaliteit uit het Volkerak-Zoommeer/Spuikanaal. Verkennende 

haalbaarheidsstudie loopt in samenwerking met Waterschap Scheldestromen. Aanvullend: samen met Evides verkenning 

naar optimaliseren capaciteit landbouwwaterleiding meekoppelen. Bijvoorbeeld: afkoppelen gebruikers bovenstrooms 

zodat er meer druk overblijft benedenstrooms; pompstations om druk van de landbouwwaterleiding hoog te houden; 

aanleggen van tussenbassins die gebruikt kunnen worden op piekmomenten, zodat niet alles op de 

landbouwwaterleiding aan komt. Meekoppelen met initiatief van Dow Terneuzen om in 2025 onafhankelijk te zijn van 

water uit de Biesbosch (4 Mm3/jr capaciteit op de Evides pijpleiding komt daarmee vrij). 

 

Regio 

Zuid-

Beveland/ 

Walcheren 

 

Trekker 

ZLTO/NFO 

Beoogd Partners 

Evides, VZG, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, ZAJK en indien 

relevant Gasunie. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Ondersteuning nodig om samenwerking uit te bouwen en de twee initiatieven te verbinden om zo meer 

synergievoordeel te behalen. Cofinanciering via DPZW is kansrijk.  

 

 

 

18 Onderzoek en aanleg grootschalige berging West Zeeuws-Vlaanderen 
Toelichting 

West Zeeuws-Vlaanderen heeft geen externe aanvoer uit het hoofdwatersysteem, maar ziet wel mogelijkheden voor 

grootschaliger water bergen in kreken, natuurgebieden en nader te bepalen en aan te leggen bassins (10-tallen 

hectares) op strategische locaties in West Zeeuws-Vlaanderen. Deze kunnen worden aangevuld in tijden van 

waterovervloed, vervolgens kan er uit deze bassins worden onttrokken bij waterschaarste. Deze verkenning uitvoeren in 

combinatie met ‘Optimaliseren wateraanvoer vanuit Vlaanderen’. 

 

Regio 

Zeeuws-

Vlaanderen 

 

Beoogd trekker 

ZLTO WZV 

Beoogd Partners 

Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeente, Vlaanderen. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Ondersteuning van en expertise is wenselijk. ZLTO WZV zou een projectleider/intermediair kunnen gebruiken om 

samenwerking uit te bouwen en de zoetwateraanpak voor dit gebied verder te brengen. Cofinanciering via DPZW is 

kansrijk.  

 

 

We willen aan de volgende lopende projecten een actieve bijdrage leveren: 

 

19 Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW)  
Toelichting 

Sinds de zomer van 2020 wordt gewerkt aan bouwstenen voor het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water. De verkennings- en 

onderzoeksfase voor het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water is bijna afgerond, dit voorjaar start de planvormingsfase. Het 

ZDZW heeft zich tot doel gesteld: Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten. Er is voldoende zoet water 

beschikbaar met een goede (voor landbouw en natuur) kwaliteit. Inhoudelijk worden de volgende bouwstenen 

uitgewerkt: opslag in de ondergrond, water opslaan in bassins en in natuurlijk oppervlaktewater, externe wateraanvoer 

via buisleidingen, ontzilting, optimaliseren sturing watersysteem, benutten RWZI-effluent en industrieel afvalwater. 

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Provincie Zeeland 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Actief deelnemen in de projectgroep en resultaten van het samenwerkingsverband 'Zoetwater voor Zeeland' inbrengen 

en verankeren in het ZDZW. Actieve rol bij bespreken follow up van de analyses: externe aanvoer van elders naar S-D, NB, 

WAL. Nog geen zicht op financiering. 

 

 

 

20 Robuuste zoetwatervoorziening voor Schouwen-Duiveland: Broedplaats S-D & Aanvoer 

S-D  
Toelichting 
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Op Schouwen-Duiveland onderzoeken we binnen de samenwerking van het Living Lab Schouwen-Duiveland / 

Broedplaats Zoetwater en het Zeeuws Deltaplan Zoetwater naar oplossingen voor een klimaatbestendige 

zoetwatervoorziening op S-D. Broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland maakt onderdeel uit van het IBP-programma 

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en richt zich op een integrale gebiedsaanpak voor de ontwikkeling naar een 

robuust watersysteem (fieldlabs), bodem- en watercoaching, advisering governance vraagstukken (taskforce 

governance), kennis en leernetwerk Zoetwateracademie. 

 

Parallel wordt er ook onderzocht om zoet water aan te voeren met een pijpleiding. Binnen het Zeeuws Deltaplan 

Zoetwater worden nu haalbaarheidsstudies gedaan (een voor externe aanvoer vanuit het Haringvliet en de andere voor 

aanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer). Dit gebeurt samen met de initiatiefnemers van ‘de Puupe’. Eventuele doorvoer 

van zoet water uit VZM naar Schouwen-Duiveland zou goed mogelijk zijn via Tholen.  

 

Regio 

Zeeland 

Trekker 

Broedplaats 

Zoetwater S-D & 

Provincie Zeeland  

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, initiatiefnemers van ‘de Puupe’, Provincie Zeeland, Waterschap 

Scheldestromen, Gemeente S-D. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Samenwerkingsverband is goed aangesloten bij zowel Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoetwater als het 

ZDZW. Extra aandacht voor betrokkenheid van agribusiness partners bij het Living Lab (vorm nader te bepalen) en 

agenderen van vervolgonderzoek naar de uitkomsten van de externe aanvoer naar S-D (nodig: externe ondersteuning 

bij uitwerking businesscase en onderzoek naar publiek-privaat-particuliere investeringen).  

 

 

 

21 Optimaliseren zoetwateraanvoer vanuit Vlaanderen 
Toelichting 

Verkenning actualiseren naar het optimaliseren van de aanvoer van water vanuit Vlaanderen t.b.v. verdergaand 

benutten en vergroten van zoetwater instroom vanuit Vlaanderen (‘Water voor nu en later’). Vervolgens nader uitwerken 

in een grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma. 

 

Regio 

Zeeuws-

Vlaanderen 

Trekker 

Waterschap 

Scheldestromen 

 

Actieve inbreng via 

ZLTO 

 

Partners 

ZLTO, Provincie Zeeland. 

 

Extra trekkracht nodig/Kans op cofinanciering 

Er is een rapportage met aanbevelingen, deze zijn deels opgepakt. Er zijn ook nieuwe ideeën, zie rapportage Oost 

Zeeuws-Vlaanderen voor specifieke voorstellen in de zone vanaf het Isabellekanaal/Braakman tot aan St. Jansteen (nabij 

Hulst). Voorstel is om actief bij waterschap te vragen om studie + kansrijke maatregelen t.b.v. aanvoer vanuit Vlaanderen 

te actualiseren en te komen tot uitvoeringsprogramma. Nog geen zicht op financiering. 
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7. Inzet samenwerkingsverband Zoetwater voor Zeeland 

De partners die samenwerken in het samenwerkingsverband ‘Zoetwater voor Zeeland’, willen een 

actieve rol blijven spelen in de verdere uitvoering van dit advies. We kiezen voor een 

programmatische aanpak, waarbij de verschillende projecten elkaar versterken. 
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Uiteraard kunnen we niet aan alles tegelijkertijd werken, maar willen we wel het zicht houden op de 

voortgang van de verschillende projecten. Daarom wil het samenwerkingsverband zich actief 

inzetten om voortgang te boeken. De trekker van een project is namens het samenwerkingsverband 

eerste aanspreekpunt voor het betreffende project. De partners zullen invulling geven en verder 

betrokken zijn bij de uitvoering.  

 

 

 

 

 


