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Huidige situatie ZWDelta
Huidig waterbeheer en –gebruik historisch bepaald
• Genoeg
g water door externe aanvoer ((inclusief landbouwwaterleiding); geen prikkel om efficiënt water te gebruiken
• Grote afhankelijkheid van externe aanvoer
• Hoog serviceniveau watervoorziening met als resultaat
hoogrenderende teelten
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Geldt voor veel gebieden in
Nederland en daarbuiten
Genoeg water!

Huidige situatie
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Toekomstige situatie
•

•
•

Langere termijn veranderingen door klimaat
• toenemende verziltingg
• afname externe zoet water beschikbaarheid
• Meer verdamping, minder neerslag, vroegere nachtvorst,
Groter wordende watervraag
Hogere kwaliteitseisen

Toekomstige situatie
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“Makkelijkste oplossing”;
perceptiemanagement

“Makkelijkste oplossing”;
perceptiemanagement
•
•
•
•

‘Virtuele’ watervraag verkleinen;
Wat is de werkelijke zouttolerantie
Wat is de
d werkelijke
k l k schade
h d als
l de
d sloten
l
b k worden?
brak
d
Op welke schaal is er schade?
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Is er nu nog een tekort?

Zo ja, werk aan de winkel!
Strategieën om evenwicht te herstellen
•
•
•
•

Eerst een strategie en dan de maatregelen
Meebewegen of weerstand bieden
Op welk schaalniveau
Maatregelen pakketten afstemmen op strategie en
relevant schaalniveau
• Verschillende doelen en onzekerheden per actor
• Welke maat
maatregelenpakketten
egelenpakketten zijn
ijn robuust
ob st voor
oo
toekomstige veranderingen?
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Gebruikersmaatregelen

WOP - Stappenplan naar
optimalisatie
Huidige situatie
• Vaststellen huidig watergebruik
• Vanuit de wortelzone
• Voor piekvraag door beregening (nachtvorst en hittebestrijding)

• Capaciteit bodem en externe aanvoer
Verwachte veranderingen
• Klimaat (latere nachtvorst, hogere verdamping etc)
• Watervraag kritieker (zowel kwaliteit, kwantiteit en moment)
Watervraag in de toekomst
• Wat zijn de eisen van de sector
• Wat zijn de opties vanuit het systeem
Wat zijn de knelpunten?
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Oplossingen naar optimalisatie
“Quickwins”
• Efficiëntie watergift
g
• Lokale water opvang voor piekvraag
Langere termijn
• Conditioneren van watersysteem op perceel
• Mogelijkheden voor lokale en/of regionale opslag
• Zowel op bedrijfsniveau als regionaal
Implementatie
• wie zijn de actoren
• Hoe om te gaan met onzekerheden

beleidsmaatregelen
• Verzekeren / fondsvorming
• Ruimtegebruik
g
sturen
• Verplaatsen verziltings gevoelige teelt
• Stedelijke ontwikkeling
• Natuurontwikkeling

• Brak watervoorziening zilte teelten mogelijk maken
• Normering en watervoorziening differentiëren in ruimte en tijd
• Waterlevering
• Beprijzing waterlevering
• Waterakkoorden externe aanvoer
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Systeem maatregelen
• Externe wateraanvoer
• Gescheiden aan- en afvoer
• Gebruik effluent

• Interne watervoorziening door seizoensberging
• Berging in open reservoirs
• Kreekruggen
• MAR in diepe aquifers

• Tegengaan brakke grondwaterkwel
• Peil verhoging
• Dichten van kwellen

Conclusies
Voor stabiel en robuust beleid meerdere peilers
belangrijk
Kennis van klimaatverandering
Kennis van socio-economische veranderingen
Kennis van werkelijke gebruikersvraag
Kennis van mogelijke maatregelen
Inschatting van de invloed van onzekerheid van de
verschillende variabelen
•
op verschillende schaalniveaus
•
•
•
•
•
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Wat gaat KVK “ZWDelta Case”
opleveren?
• Generieke aanpak (inclusief proces) om tot een robuuste
en haalbare strategie(ën) te kunnen komen
• Welke maatregel pakketten horen daar bij
• Toegepast op verschillende schaalniveaus
• regio (West-Brabant)
• Lokaal (WOPs) voor fruittelers in Zbeveland
“waterplan voor een prikkie”
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