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Landelijk gebied?

Zoetwater en ondernemen
Regionale verschillen tussen de beschikbaarheid en de
vraag naar zoetwater: watertekorten/overlast,
waterkwaliteit (zout, warm en/of voedselrijk), timing van
de waterbeschikbaarheid en locatie van
waterbeschikbaarheid.
Ondernemers kunnen daarop inspelen door
adaptatie/innovatie, echter klimaat biedt ook kansen

Het is een continu proces, omdat trends en risico's (o.a.
prijs, productie, wet- en regelgeving) fluctueren in de tijd
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Huidige situatie landelijk gebied

 Concurrerende landbouw
 Waterbeheer en landinrichting hebben hier aan bij
gedragen

 Voldoende zoet water van goede kwaliteit
 Echter in droge jaren in groeiseizoen mogelijk tekorten
 Kwetsbare gebieden:
● Droge zandgronden, geen aanvulling grondwater
● Gebieden die weinig water vasthouden
● Verziltingsgevoelige gebieden
● Geen beregening of wateraanvoer

Belangrijkste
oorzaken
zoetwatertekorten
(DP zoetwater)
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Middellange termijn

 Kwetsbaarheid neemt toe
 Adaptatie/technologische verandering
 Regionale verschillen  gebieden waar droogte in de
toekomst sterk gaat spelen zullen zich sterker
aanpassen.

 Volledige ontkoppeling watersysteem op bedrijfsniveau
meestal niet haalbaar

 Streven naar duurzame landbouw (economie)

Lange termijn
veranderingen
(2050)

Scenario’s:
Legenda
Legenda:
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Adaptatie en innovatie

 Watervraag en kwetsbaarheid ten opzichte van mogelijke
tekorten verandert in landelijk gebied door:

● Veranderingen grondgebruik (natuur – landbouw –
verstedelijking)

● Regionaal en landelijk waterbeheer (bijv.
beregeningsverboden of andere verdeling
zoetwater)

● Private adaptatiemaatregelen op bedrijf (bijv.
opvangbekkens, druppelirrigatie, ...)

Landelijk gebied: adaptatie bedrijfsniveau

 Kwetsbaarheid landbouw en andere sectoren voor
verandering zoetwatervoorziening

● Hoe groot zijn tekorten/overschotten?
● Hoe gevoelig is een sector hiervoor?
● Aanpassingscapaciteit (adaptatie en innovatie)?

 Verschillen tussen sectoren:
● Een gevoelige sector: open grond groente en
bloembollen

● Bijvoorbeeld beperktere
aanpassingsmogelijkheden: Zuidwestelijke Delta
zonder wateraanvoer
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Landelijk gebied: adaptatie bedrijfsniveau

Bedrijf

 Bedrijfslocatie (organisatie en technologie)
● Verzekeren en consument
● Semi-gesloten kassen, innovatieve ontzilting en niet
grond gebonden landbouw.

 Perceel
● Beregenen op maat en druppelirrigatie
● Bodem: preventie structuurbederf, verhogen
organisch stofgehalte en duurzaam bodembeheer.

● Bouwplan: nieuwe teelten, introductie robuuste
gewassen, plaagonderdrukking (meer biodiversiteit)
en teelt volgt peil.

● Teelt: veredeling en inzaaien droogtolerante rassen
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Watersysteem
Watersysteem

 Collectief gebied: bijvoorbeeld collectieve opslag
glastuinbouw met meerdere telers of
gemeenschappelijke bassins tussen agrariërs en
anderen.

 Waterafvoer en conservering: bijvoorbeeld collectieve
opslag glastuinbouw, peil gestuurde drainage en
strategische waterberging in de diepte.

 Watersysteem technologie: bijvoorbeeld schonen van
watersysteem en robuust maken van watersysteem.

 Watersysteem-organisatie: bijvoorbeeld maatwerk op
gebiedsniveau en planontwikkeling.

Slotbeschouwing

 Toename hoogwaardige teelten (tot 2025 en na 2025)
 Globale en Europese context is belangrijk voor landbouw
 Gevoeligheid voor risico's in zoetwatervoorziening zijn er
nu ook, maar zullen toenemen.

 (Regionale) interactie tussen maatregelen op
verschillende schaalniveau is van belang

 Belang no-regret maatregelen die worden genomen in

verband duurzaamheid  vraag om leveringszekerheid

 Regionale concurrentie om water door verschillende
gebruikers ook buiten de landbouw. Adaptatie en
innovatie grijpen hierop in.
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Slot

8

