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Samenvatting	

Vrijdag	17	november	kwam	bij	Dunea	in	Zoetermeer	op	uitnodiging	van	de	Klankbordgroep	RijnWest	
een	gezelschap	bijeen,	bestaande	uit	bestuurders,	ambtenaren	en	vertegenwoordigers	van	
maatschappelijke	organisaties,	om	het	thema	verzilting	en	waterkwaliteit	onder	de	loep	te	nemen.		

Verzilting	is	lange	tijd	opgevat	als	alleen	een	waterkwantiteitsprobleem.	Inmiddels	is	wel	duidelijk	dat	
ongelijkmatige	verzilting	in	plaats	en	tijd	ook	een	kwaliteitsprobleem	is:	eigenlijk	zijn	(en	waren	altijd	
al)	kwaliteit	en	kwantiteit	onafscheidelijke	en	elkaar	wederzijds	beïnvloedende	grootheden.	Maar	
KRW	en	Zoetwatervoorziening	zijn	bestuurlijk	gezien	gescheiden	werelden.	Aanleiding	voor	de	
bijeenkomst	was	de	terugkerende	vraag	in	de	klankbordgroep	Rijn-West	hoe	bestuurlijk	gezien	
omgegaan	wordt	met	waterkwaliteitsaspecten	die	samenhangen	met	verzilting.	

Na	een	welkom	vanuit	Dunea	waarbij	blijkt	dat	het	drinkwaterbedrijf	sterk	gevoelig	is	voor	
samenhangende	problemen	van	verzilting	en	waterkwaliteit,	wordt	in	een	aantal	inleidingen	en	
pitches	uiteengezet	wat	het	probleem	van	verzilting	in	Laag	Nederland	behelst	(Joost	Delsman,	
Deltares),	hoe	de	governance	rond	verzilting	geregeld	is	(Dolf	Kern,	Rijnland),	hoe	ondergrondse	
waterberging	in	combinatie	met	een	‘waterbank’	mogelijk	een	oplossing	kan	bieden	(Sija	Stofberg,	
KWR)	en	hoe	we	met	een	Permanente	Oostelijke	Aanvoer	de	zoetwatervoorziening	kunnen	
combineren	met	ecologische	winst	(Michiel	van	den	Bergh	namens	WNF).	Aanvullend	komt	in	een	
tweegesprek	met	Chris	Karman	en	Jouke	Veltman	naar	voren	dat	er	nog	veel	winst	te	boeken	valt	als	
het	gaat	om	bundelen	en	delen	van	kennis.	Vooral	het	aanhaken	van	de	ondernemers	hierbij	is	nog	
een	opgave.	Zij	voelen	vaak	de	urgentie	niet	om	hun	praktijk	te	veranderen,	terwijl	beleidsmakers	die	
hun	blik	op	2050	hebben	gericht	dat	wel	voelen.	

Tijdens	de	middag	valt	op	dat	de	werelden	van	verzilting	en	waterkwaliteit	grotendeels	gescheiden	
zijn	en	elkaar	zelden	weten	te	vinden.	Terwijl	de	link	tussen	deze	twee	relevant	is.	Zo	kwam	naar	
voren	dat	door	ondergrondse	wateropslag	nutriënten	weliswaar	minder	uitspoelen	naar	de	sloot,	
maar	in	de	ondergrond	belanden.	Hoe	erg	is	dat?	En	wie	gaat	er	over?	Ook	kwam	naar	voren	dat	als	
de	waterkwaliteit	eenmaal	goed	is,	er	tegen	verzilting	mogelijk	meer	met	natuurlijke,	waarden	
creërende,	oplossingen	gewerkt	kan	worden,	zoals	het	WNF-voorbeeld	laat	zien.		

Om	een	stap	voorwaarts	te	zetten	moeten	we	naar	de	kennisvragen	kijken.	Beleidsmatig	is	het	
belangrijk	om	een	link	te	maken	met	Omgevingsvisies,	en	daar	dus	gemeenten	in	mee	te	nemen.	
Vroegtijdig	kennis	met	elkaar	delen	is	hierbij	nodig	om	tot	de	visie	te	kunnen	komen	die	kan	
fungeren	als	haakje	voor	de	beste	(ruimtelijke,	verziltings-	en	waterkwaliteits)oplossingen.	

In	de	driehoek:	praktijk-beleid-kennis	vindt	momenteel	wel	veel	uitwisseling	plaats	tussen	kennis	en	
beleid,	maar	de	link	met	de	praktijk	is	nog	een	lastige.	Op	het	niveau	van	de	praktijk	komen	wel	
relevante	vragen	en	oplossingen	naar	voren.	Zo	wordt	een	voorbeeld	genoemd	waarbij	EC-metingen	
door	boeren	als	handig	communicatiemiddel	met	het	waterschap	fungeren.		

Concluderend	blijkt	deze	middag	dat	verzilting	een	complex	thema	is	dat	om	meer	vraagt	dan	alleen	
praktische	oplossingen	op	lokaal	niveau.	Er	is	dringend	behoefte	aan	het	verbinden	van	
praktijkervaringen	aan	beleid	en	kennis	in	een	lerend	netwerk.	Het	zoet-zout-netwerk	kan	hier	een	



	

belangrijke	rol	in	vervullen.	Daarnaast	legt	deze	bijeenkomst	de	nodige	leemtes	bloot	als	het	gaat	om	
de	relatie	verzilting	–	waterkwaliteit.	Alle	reden	om	de	opgaves	die	dit	oplevert	nog	eens	bestuurlijk	
te	agenderen.		

	

Welkom	door	Ad	de	Waal	Malefijt,	divisiemanager	Dunea	

De	Waal	Malefijt	licht	toe	hoe	het	drinkwaterbedrijf	te	maken	heeft	met	verzilting.	Dunea	haalt	van	
oudsher	drinkwater	uit	de	duinen.	Omdat	de	putten	te	zout	werden,	ging	men	zoet	water	van	elders,	
uit	de	Lek,	aanvoeren	en	infiltreren	in	de	duinen.	Dat	ging	een	tijdje	goed	tot	zich	verzilting	en	
kwaliteitsproblemen	aandienden	in	de	Lek.	Vervolgens	werd	water	uit	de	Maas	gehaald	met	hogere	
kwaliteit	en	zonder	zoutproblemen.	Klimaatverandering,	waardoor	minimumdebiet	in	de	Maas	
afneemt	met	bijbehorende	kwaliteitsproblemen	(minder	verdunning	van	vervuiling),	baren	Dunea	
zorgen.	Hoe	lang	is	dit	systeem	nog	houdbaar?	Naast	de	problematiek	van	de	rivieren	speelt,	met	het	
voller	en	drukker	worden	van	Nederland,	de	kwetsbaarheid	van	infrastructuur	die	water	naar	de	
duinen	transporteert.	

In	een	studie	brengt	Dunea	opties	in	kaart:	

- Hoe	anders	tegen	waterkwaliteit	aan	te	kijken?	Zijn	er	aanvullende	bronnen?	
- Is	er	iets	met	ondergrondse	opslag	te	doen?	
- Is	de	waterketen	te	sluiten?	Bijvoorbeeld	door	drinkwater	te	maken	van	afvoer	RWZI,	met	

duin	als	tussenstalling?		

Joost	Delsman;	Verzilting	in	Laag	Nederland		

Nederland	heeft	te	maken	met	twee	vormen	van	verzilting:	

1.	Verzilting	door	open	verbindingen	met	de	zee	(externe	verzilting).	De	indringing	is	het	grootst	als	
de	rivierafvoer	laag	is	en	de	zeewaterstand	hoog	is.	

2.	Verzilting	door	(dieper)	brak	grondwater	(interne	verzilting).	Dit	is	oud	zeewater	in	de	ondergrond.	
Als	kaarten	vergeleken	worden	is	goed	te	zien	dat	de	plekken	waar	nu	verzilting	optreedt,	overeen	
komen	met	de	gebieden	die	voorheen	onder	(invloed	van	zee)water	stonden.		

In	de	Haarlemmermeer	polder	is	goed	te	zien	dat	het	water	de	weg	van	de	minste	weerstand	kiest.	
Waar	men	voorheen	dacht	dat	als	je	de	sloten	doorspoelt	alles	goed	verdeeld	wordt,	is	nu	gebleken	
dat	dit	niet	het	geval	is.		

Waarom	is	verzilting	nu	eigenlijk	een	probleem?	De	verzilting	zorgt	voor	schade	aan	landbouw	
(gewasschade	via	wortels),	kwetsbare	natuur	en	pijpleidingen	(drink-	en	proceswater,	corrossie).		

Zoutgevoeligheid	landbouw	verschilt	sterk	per	gewas.	Zo	zijn	tarwe	en	gras	zouttoleranter	dan	de	
fruit-	en	boomteelt.	Natuurgebieden	zijn	gevoelig	in	verband	met	de	nutriënten	die	naast	chloride	
voorkomen.	Ook	is	natuur	gevoelig	voor	sterke	fluctuaties.	

Voor	drink-	en	proceswater	zijn	er	strenge	kwaliteitseisen.	Het	chloride	gehalte	mag	niet	hoger	zijn	
dan	150	mg/l	voor	drinkwater.	Voor	proceswater	mag	het	chloride	gehalte	van	infiltratiewater	niet	
hoger	zijn	dan	300/200	mg/l.	Er	zijn	risico’s	voor	de	drinkwaterbedrijven,	deze	zullen	zich	met	name	
voordoen	in	periodes	van	(extreem)	droge	jaren.	



	

In	het	zoetwaterbeheer	van	West	Nederland	is	‘doorspoelen’	de	grote	anti-verziltingsmaatregel.	Het	
gaat	daarbij	om	heel	veel	water.	Zo	wordt	in	een	normaal	jaar	de	helft	van	de	inlaat	in	het	gebied	van	
Rijnland	gebruikt	voor	doorspoelen.	

Inlaatpunten	als	Bernisse	en	Gouda	zijn	gevoelig	voor	verzilting.	In	droge	jaren	als	2003	en	2011	is	de	
wateraanvoer	omgegooid	naar	de	kleinschalige	wateraanvoer,	tegenwoordig	klimaatbestendige	
wateraanvoer	genaamd.	

Toekomst:		

- klimaatverandering	à	afname	Rijnafvoer	en	toename	watervraag	
- zeelspiegelstijging	à	indringing	zoutwatertong	en	zoute	kwel	beperkt	tot	smalle	strook	langs	

kust	
- verzilting	à	er	is	sprake	van	een	autonome	toename,	onafhankelijk	van	klimaatverandering	

doordat	systeem	nog	niet	in	evenwicht	is.	Dit	is	de	voornaamste	kracht	achter	interne	
verzilting.	

De	boodschappen	die	Joost	Delsman	meegeeft:	

- Nederland	verzilt	via	rivier	en	grondwater	
- Schade	aan	gewassen,	natuur,	drink-	en	proceswater	
- Complex	waterbeheer	om	problemen	te	voorkomen	
- Verzilting	neemt	toe	
- Slimmer	inzetten	beschikbaar	water	en	de	afhankelijkheid	verminderen.	

	
Dolf	Kern:	Governance	verzilting;	Hoe	regelen	we	dat?		

Wat	zegt	de	wet?	Water	moet	dienend	zijn	aan	maatschappelijke	functies.	

Waterwet:	a)	voorkom	schaarste	b)	kwaliteit	c)	vervulling	functies	

Bij	watertekort	zetten	we	de	verdringingsreeks	in:	is	bedoeld	voor	calamiteitsituaties	(helder/geen	
nuances).	Kwaliteit	is	hier	niet	goed	aan	gelinkt.	

Voor	de	KRW	is	chloride	een	belangrijke	parameter	als	onderdeel	Gewenste	Ecologische	Toestand.	
Chloride	bepaalt	het	watertype.	Voor	de	KRW	mag	geen	verslechtering	van	de	waterkwaliteit	
optreden.	Er	is	sprake	van	een	‘stand	still’	(verslechtering	in	de	zin	van		klasse	dalen	mag	niet).	Dit	
staat	op	gespannen	voet	met	de	autonome	verzilting.	

Hoe	gaat	het	in	de	praktijk?	Er	zijn	(min	of	meer	autonome)	ontwikkelingen	die	tot	verzilting	leiden.	
Denk	aan	de	zeesluis	bij	IJmuiden.	Hiervoor	worden	bestuurlijke	oplossingen	bedacht,	zoals	
compensatie	/	mitigatie	bij	de	Nieuwe	Waterweg.	

De	Deltabeslissing	uit	2014	moet	leiden	tot	meer	transparantie.	Als	iemand	in	de	Haarlemmermeer	
aardbeien	wil	kweken	geeft	de	overheid	geen	duidelijkheid	of	dat	qua	watervoorziening	mogelijk	
wordt	gemaakt.	Door	de	Deltabeslissing	wordt	voor	de	ondernemer	duidelijk	wie	wat	doet,	via	het	
instrument	waterbeschikbaarheid.		

Waterbeschikbaarheid:	

- Transparantie	bieden	naar	gebruikers	
- Bewustzijn,	optimalisatie	en	relatie	RO	
- Basis	is	watersysteem		



	

Proces	(urgentiegestuurd):	

1. Transparantie	
2. Dialoog	(‘kunnen	we	het	niet	slimmer	doen’)	
3. Afspraken.	

Zoals	te	zien	is	op	de	afbeelding	loopt	de	zouttolerantie	ver	uiteen.	Het	is	dus	een	set	aan	
kennisvragen	waar	eerst	een	antwoord	op	gevonden	moet	worden.	Dit	gaat	niet	zonder	het	
investeren	in	onderling	vertrouwen.	We	zien	dat	het	werkt:	in	Boskoop	wordt	door	het	proces	van	
waterbeschikbaarheid	meer	ingezet	op	zelfvoorzienendheid.	

	

	

	

Sija	Stofberg:	Van	Wateropgave	naar	Waterbank		

De	watervraag	vanuit	kassenteelt	is	ongeveer	ieder	jaar	even	groot.	Nodig	is	water	van	een	hoge	
kwaliteit	(zeer	weinig	opgeloste	zouten).	Het	Westland	kijkt	naar	het	diepere	grondwater,	tuinders	
hebben	niet	veel	aan	de	zoetwaterlens.	Veel	regenwater	belandt	in	zee.	Daarom	wordt	regenwater	
opgevangen	in	bassins	tbv	gietwater.	Ook	wordt	(ontzilt)	grondwater	gebruikt	(dmv	omgekeerde	
osmose).	De	door	osmose	ontstane	zoute	stroom	(brijn)	mag	niet	worden	geloosd	op	sloot	of	riool,	
maar	wordt	opgeslagen	in	het	2e	of	3e	watervoerende	pakket.		

In	een	gemiddeld	jaar	is	er	een	overschot	in	de	winter;	als	het	bassin	overstort,	is	er	wateroverlast.	In	
de	zomer	is	er	tekort.	Soms	meerdere	jaren	achter	elkaar	met	tekorten;	dan	zou	je	grote	buffers	
nodig	hebben.	Gemiddeld	is	er	geen	tekort,	maar	het	is	niet	gelijkmatig	verdeeld.	En	de	
watervoerende	pakketten	worden	steeds	brakker.	Hier	is	dus	een	oplossing	voor	nodig.	

Ondergrondse	waterberging	(ASR)	als	oplossing	voor	watertekorten.	De	bottleneck	is	hier	dat	er	
sprake	is	van	opdrijving.	Het	zoete	water	drijft	namelijk	op	het	zoutere	water.	Hierdoor	is	de	
terugwinning	van	het	water	ook	niet	optimaal.	Verder	zal	de	onderzijde	van	de	put	verzilten.	



	

	

Voor	het	Westland	is	dit	systeem	ook	niet	optimaal.	Alleen	zeer	grootschalige	waterberging	(RO)	
levert	voldoende	terugwinrendement	op.	Ook	is	het	financieel	niet	haalbaar	vanwege	de	leidingen	
die	nodig	zijn.	

De	pilot	Prominent	(zie	afbeelding	hieronder)	gaat	dit	probleem	aanpakken.	Dit	doen	ze	door	
schaalvergroting	en	het	optimaliseren	van	de	terugwinning	door	het	combineren	van	meerdere	
systemen	(ASR	+	Freshmaker	+	RO).	

	 	

	

Er	is	een	onbalans	tussen	de	watervraag	en	aanbod	in	de	tijd.	Deze	onbalans	wordt	bepaald	door	de	
neerslag.	Bovengrondse	opslag	is	bedrijfseconomisch	(grondprijs)	niet	interessant.	Onbeperkte	
opslag	heeft	een	te	laag	rendement	door	beperkte	terugwinning.	De	onbalans	van	watervraag	en	
aanbod	in	de	ruimte	wordt	bepaald	door	het	type	gewas	en	de	ligging	van	de	bedrijven.	

Wat	is	een	Waterbank?	

- Fysiek:	plek	waar	water	wordt	opgeslagen	en	kan	worden	onttrokken.	
- Financieel:	kubieke	meters	water	vertalen	naar	euro’s	of	andersom.	Dus	degene	die	meer	

opslaat	dan	onttrekt	krijgt	geld,	omgekeerd	moet	je	betalen.	
- Organisatie:	Toezicht	houden	op	eerlijk	en	duurzaam	gebruik.	Boekhouden,	zorgen	dat	

onttrekking	en	berging	in	evenwicht	zijn.	

‘Waterbank	Westland’	als	oplossing?	

Elk	bedrijf	is	anders	en	heeft	ook	een	andere	vraag	naar	water.	Het	idee	is	dat	bedrijven	met	
overschot	het	water	infiltreren	voor	de	tuinders	met	een	tekort.	De	netto	verzilter	betaalt,	de	
verzoeter	ontvangt.	



	

	Het	doel:	

- de	netto	verzilting		tegengaan	
- Indringing	zeewater	tegengaan	
- Bassin	overstort	gaat	niet	verloren	naar	zee	
- Schaars	zoetwater	niet	in	zee	laten	stromen		

Nodig	voor	een	Waterbank	is:	1)	erkenning	noodzaak	waterbank,	2)	beschikbaarheid	van	water,	3)	
geschikte	aquifer,	4)	kader	van	regelgeving,	5)	waterboekhouding	en	handhaving,	6)	vertrouwen	van	
deelnemers,	7)	milieu-effecten	in	kaart	en	8)	financiering	en	Institutioneel	bestel.	

Samenvattend:	

De	huidige	manier	van	gietwatervoorziening	leidt	tot	versterkte	verzilting.	Er	is	duidelijk	een	
onbalans	te	zien	in	ruimte	en	tijd	als	het	gaat	om	de	watervraag	en	aanbod.	Dit	is	niet	alleen	op	te	
lossen	met	behulp	van	ondergrondse	opslag.		

Het	idee	Waterbank	is	het	infiltreren	van	regenwater	ter	compensatie	van	onttrekkingen.	Een	
beloning	voor	de	infiltratie	en	een	heffing	voor	de	onttrekkers.	Dit	zal	zorgen	voor	een	mitigerende	
werken	van	verzilting.	

Michiel	van	den	Bergh:	pitch	Zoetwater	in	Zuidwest	Nederland	

Waarom	is	de	Permanente	Oostelijke	Aanvoer	(POA)	belangrijk?	

Nederland	is	dé	Delta	van	NW	Europa.	Nederland	is	internationaal	belangrijk	voor	trekvissen.	De	visie	
van	het	WNF	is	het	terugbrengen	van	het	Deltalandschap	dat	Nederland	ooit	had.	Nu	zijn	er	maar	2	
directe	open	verbindingen	met	de	zee.	Vroeger	waren	dit	er	zes.	Bij	de	Nieuwe	Waterweg	zijn	er	ook	
geen	rustplekken	(voor	vissen?),	en	voor	trekvogels	is	er	geen	intergetijdegebied.	

De	bestaande	noodvoorziening	is	de	hiervoor	al	genoemde	Klimaatbestendige	Wateraanvoer	(KWA).		

Het	Deltaprogramma	gaat	de	capaciteit	hiervan	vergroten:	

- stap	1:	Naar	15	kuub/sec	(gereed	in	2021)	
- stap	2:	verdere	capaciteitsuitbreiding	(na	2021),	permanent	aanzetten?	

Dit	zal	een	oplossing	bieden	voor	de	zoetwatervoorziening,	maar	het	biedt	ook	kansen	voor	
trekvogels	en	trekvissen.	

Conclusie:	

- 20	keer	meer	zoet	water	beschikbaar	dan	er	wordt	gebruikt	
- Onder	de	meest	extreme	klimaatcondities	is	dat	nog	steeds	10	keer	meer	
- Het	gaat	om	de	verdeling	naar	tijd	en	plaats.	

Discussie:	

• Vraag	naar	relatie	met	Haringvliet	op	een	kier.	Michiel	benadrukt	dat	we	lerend	moeten	
implementeren.	Kijken	tot	waar	het	zout	water	kan	indringen.	We	gooien	geen	afspraken	
overboord.	

• Gevraagd	naar	waterkwaliteitsconsequenties	van	wateraanvoer	helemaal	door	Rijnland?	Dit	
blijkt	nog	niet	duidelijk	te	zijn.	



	

• Wordt	Rijnland	niet	extra	kwetsbaar	als	straks	alles	via	Bodegraven	moet?	Of	is	het	net	zo	
kwetsbaar	als	nu	alles	via	Gouda	komt?	Of	zijn	er	nu	al	twee	inlaatpunten?	Er	komt	immers	al	
80	mln	kuub	uit	het	oosten?	

• Kijken	we	niet	te	veel	op	een	postzegel?	De	impact	op	veel	andere	gebieden	is	niet	in	beeld.	
Denk	vanuit	Basel.	

NB:	De	Permanent	Oostelijke	Aanvoer	is	niet	meer	alleen	een	verhaal	van	het	WNF;	er	wordt	nu	
gewerkt	aan	Joint	Fact	Finding.	Daar	worden	dit	soort	vragen	in	meegenomen.	

	

Andre	Hoogendijk	(KAVB)	in	gesprek	met	Chris	Karman	(zoet	zout	knooppunt)	en	Jouke	Velstra	
(Acacia	Water)		

Het	Zoet-zout	knooppunt	(ZZK)	is	begonnen	op	Texel,	bedoeld	om	kennis	over	verzilting	te	
ontsluiten.	Het	is	inmiddels	verbreed	naar	heel	Laag	Nederland.	

Het	ZZK	heeft	als	doel	om	expertise	in	regio’s	te	bundelen.	In	dit	geval	gebieden	die	speciaal	last	
hebben	van	de	toenemende	druk	van	zout	op	zoet	water.	Hierbij	is	het	de	bedoeling	een	brug	te	
slaan	tussen	ondernemers,	overheden,	onderzoekers	en	onderwijs.	Het	STOWA	is	ook	aangehaakt,	
daar	zit	ook	veel	kennis,	maar	hun	taak	is	niet	om	met	die	kennis	actief	‘de	boer	op’	te	gaan.	

Chris	merkt	dat		mensen	behoefte	hebben	aan:	verbinden,	kennis	en	bewustwording.	Op	dit	moment	
is	er	in	de	driehoek	praktijk-beleid-kennis	veel	uitwisseling	tussen	kennis	en	beleid,	maar	de	link	met	
de	praktijk	is	nog	een	lastige.	Het	zoet-zout	knooppunt	is	begonnen	met	uitwisseling	tussen	
overheden,	maar	de	bedoeling	is	dat	kennis	en	de	praktijk	daarna	snel	volgen.	

Jouke	Velstra	vertelt	over	Spaarwater.	Dit	project,	gericht	op	ondergrondse	wateropslag	en	drainage	
op	het	agrarische	bedrijf,	moet	zorgen	voor	eigen	watervoorziening.	Het	is	meer	dan	alleen	een	
technische	oplossing.	Het	begint	vaak	met	kennis	overbrengen	en	het	in	laten	zien	van	het	probleem.	
Dit	onderwerp	is	nu	nog	teveel	een	onderwerp	van	waterbeheerders	onderling,	er	wordt	nog	te	
weinig	over	gecommuniceerd	met	boeren.	Voorbeeld:	soms	denk	je	de	boeren	te	hebben	bereikt	en	
dan	blijkt	dat	de	boeren	zich	laten	adviseren	door	degene	die	draineert.			

Het	probleem	bij	de	boeren	is	dat	de	urgentie	niet	altijd	wordt	gevoeld,	mede	door	het	gebrek	aan	
inzicht	in	de	bodem.	Dit	probeert	Acacia	Water	te	veranderen,	door	boeren	metingen	te	laten	doen	
in	het	water	in	de	sloot	met	een	EC	meter,	dit	kan	meteen	online	worden	gezet	voor	feedback.	Dit	
gaat	niet	perse	over	verzilting.	Het	doen	van	metingen	is	wel	een	handig	middel	in	de	communicatie	
met	het	waterschap.	

De	projecten	gaan	over	zoet	water,	maar	er	komen	ook	waterkwaliteitsvragen	naar	boven:	als	je	
water	opvangt	in	de	ondergrond:	wat	voor	waterkwaliteit	heb	je	dan	en	wat	gebeurt	er	in	de	
ondergrond?	Daar	zijn	nu	2	Delftse	promovendi	mee	bezig.	Bij	opslag	in	de	bodem	gaan	de	
nutriënten	niet	de	sloot	in,	dat	is	positief,	maar	hoe	erg	is	het	dat	de	nutriënten	in	de	ondergrond	
komen?	Dan	wordt	het	veel	meer	dan	verziltingsbestrijding.	Verder	is	interessant,	oa	voor	
bollenkwekers,	dat	bacteriën	afsterven	door	het	filter	in	de	grond	bij	ondergrondse	wateropslag;	dat	
zou	een	belangrijke	reden	voor	een	teler	kunnen	zijn	voor	zo’n	investering.	

	

	

	



	

Paneldiscussie	

Hierin	kwam	onder	meer	naar	voren:	

• Verzilting	en	waterkwaliteit	weten	elkaar	nog	niet	vaak	te	vinden	doordat	het	gescheiden	
werelden	zijn.	

• Als	aanvulling	op	…..	is	het	mogelijk	zoute	landbouw	te	exploreren?	
• De	kracht	van	het	verhaal	over	de	POA	is	de	estuariene	dynamiek,	daar	zit	de	winst.	De	vraag	

is	of	de	POA	de	oplossing	is	voor	het	verhaal	van	het	WNF.	Er	moet	ook	rekening	gehouden	
worden	met	het	drinkwaterbelang.	

• Discussie	over	waar	de	verantwoordelijkheid	van	de	overheid	ophoudt	en	die	van	de	
ondernemer/gebruiker	begint.	Over	instrument	waterbeschikbaarheid	als	instrument	voor	
dialoog	tussen	telers	en	waterschap.		

o In	hoogrenderende	sectoren,	met	zoetwaterschaarste,	kunnen	ondernemers	zelf	
investeren.	Denk	aan	zelfvoorzienend	worden	in	glastuinbouw,	circulair	maken	
bedrijf.	Dan	moet	wel	ook	gezuiverd	worden;	

o Soms	regelen	agrariërs	zelf	zaken	(denk	aan	uitwisselen	water	met	leidingen),	
ongereguleerd;	

o Brijnwetgeving	(tot	2022)	kan	schaarste	veroorzaken.	Alternatieve	techniek	die	
rendabel	is	is	beschikbaar	maar	niet	duurzaam,	behalve	als	zoetwater	geïnfiltreerd	
wordt.	Dan	doorboor	je	wel	watervoerende	pakketten	met	buizen.	De	
Omgevingsvisie	moet	hierbij	duidelijkheid	bieden	voor	de	ondergrond.	Gemeenten	
hebben	een	zware	stem	als	het	gaat	om	de	Omgevingsvisie.	Betekent	dat	gemeenten	
aangehaakt	moeten	worden	op	dit	soort	problematieken.	

Dwarskijk	door	Ad	de	Waal	Malefijt	(Dunea):	

• De	relatie	verzilting	en	waterkwaliteit	is	een	relevante;	uit	de	discussie	vanmiddag	blijkt	dat	
veel	partijen	er	nog	mee	worstelen.	Het	is	goed	om	elkaar	op	te	zoeken,	dan	komen	nieuwe	
oplossingen	in	beeld.	

• Als	de	waterkwaliteit	van	hoog	niveau	is,	komen	voor	verzilting	andere	oplossingen	in	beeld.	
Dan	kun	je	meer	terugvallen	op	natuurlijke	processen.	Dat	bleek	uit	het	verhaal	van	WNF.	

• De	link	met	de	Omgevingsvisie	is	iets	waar	iedereen	verder	over	na	moet	denken.	Als	
gemeenten	niets	over	water	zeggen	in	hun	Omgevingsvisie,	wordt	het	steeds	meer	een	
onoplosbaar	probleem.	Visies	en	vroegtijdig	met	elkaar	delen	is	nodig.	De	watersector	(met	
hun	kennis)	moet	gemeenten	(waar	kennis	mogelijk	ontbreekt)	vroegtijdig	meenemen.	De	
visie	hoeft	niet	zo	concreet,	maar	er	is	wel	een	haakje	nodig	in	de	Omgevingsvisie.	

• Vanmiddag	zijn	nog	geen	oplossingen	gecreëerd,	maar	wel	oplossingen	gericht	naar	industrie	
en	ondernemer	benoemd.	De	verbinding	moet	nadrukkelijker	worden	gemaakt.	Dat	ware	te	
borgen	door	haakjes	in	Omgevingsvisie.	

Afronding	door	de	middagvoorzitter	

1) Er	is	een	gebrek	aan	koppeling	tussen	verzilting	en	waterkwaliteit	
2) We	moeten	ons	beter	voorbereiden	op	het	maken	van	een	link	in	de	Omgevingsvisies	
3) We	hebben	veel	oplossingen	gezien,	maar	welke	oplossingen	kan	de	natuur	zelf	bieden?	

	


